
 

 

 

 

 

 
 

Zadania i wyzwania medycyny  

– diagnostyka i leczenie   



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Zadania i wyzwania medycyny 

– diagnostyka i leczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Monika Maciąg 

Kamil Maciąg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2018  



 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdecznie podziękowania 

dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

 prof. dr hab. n. farm. Jolanta Rzymowska 

 dr n. o zdr. Joanna Fidut-Wrońska 

 dr n. o zdr. Mariola Janiszewska 

 dr n. med. Małgorzata Kozioł 

 dr n. med. Joanna Pawlus 

 dr Dorota I. Piechocka 

 dr n. med. Łukasz Pilarz 

 dr Ewa Sajnaga 

 dr inż. Katarzyna Skrzypczak 

 dr Bartosz Słomiński 

 dr Kamilla Stach 

 dr n. o kult. fiz. Anna Stolecka-Warzecha 

 dr Marta Wójcik 

 dr n. med. Izabela Zakrocka 

 dr n. med. Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

 

 

ISBN 978-83-65932-20-4 

 

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



 

Spis treści 

Katarzyna Kmiecik 

4KScore Test – nowoczesna metoda wczesnej diagnostyki i profilaktyki raka prostaty .... 7 

Patrycja Kopytko, Joanna Bujak 

CIRS-7 nowym markerem diagnostycznym? ..................................................................... 15 

Stanisław Kwiatkowski, Beata Joanna Osiecka 

Zastosowanie diagnostyki i terapii fotodynamicznej w dermatologii onkologicznej 

z uwzględnieniem obszarów zagrożenia nowotworowego ................................................ 25 

Edyta Knap, Beata Jakubowska-Solarska, Krzysztof Szewczak 

Diagnostyka niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza .................................... 34 

Anna Czajkowska-Żelazko, Beata Jakubowska-Solarska, Magdalena Nieśpiałowska 

Zastosowanie techniki LC-MS/MS w diagnostyce laboratoryjnej .................................... 45 

Piotr Okrzeja, Krzysztof Zieliński, Marek Darowski 

Symulator układu krążeniowo-oddechowego jako platforma badawcza systemów 

wspomagających pracę płuc i serca .................................................................................. 59 

Natalia Ambroży, Helena Bieniek, Jakub Morawski 

Wykorzystanie technologii VR w analgezji i radzeniu sobie z bólem ............................... 75 

Joanna Skonieczna, Paweł Koczkodaj, Ilona Cieślak, Aleksandra Kielan, Dominik 

Olejniczak 

Korzystanie ze zdrowotnych aplikacji mobilnych ............................................................. 83 

Paulina Chmielewska, Marcin Ciesielka, Barbara Miziak 

Migrena – nowe metody i potencjalne cele leczenia ......................................................... 91 

Krzysztof Kędzierski, Jarosław Sieczkarek, Monika Nastaj, Joanna Wysokińska-

Miszczuk 

Grzybice jamy ustnej – etiologia, różnicowanie i leczenie ............................................. 117 

Monika Podhorecka, Justyna Muzyka-Kasietczuk, Agnieszka Szymczyk, Anna Wrona, 

Anna Orzeł 

Wrodzone patologie krwinki czerwonej .......................................................................... 131 

  



 

Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Katarzyna Sułkowska-Ziaja 

Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako odpowiedź na potrzeby medycyny  

XXI wieku ......................................................................................................................... 145 

Alicja Mełgieś, Justyna Joniec-Wiechetek, Magdalena Kwiatek, Aleksander Michalski, 

Leszek Lisowski 

Wektory AAV – wiodąca technologia w terapii genowej ................................................ 176 

Patrycja Gierszon, Joanna Milanowska, Izabela Morawska, Julita Poleszak 

Nowoczesne metody leczenia raka piersi ........................................................................ 193 

Anna Kornaś 

Długotrwałe leczenie zaawansowanej choroby nowotworowej  

– spojrzenie wieloaspektowe ............................................................................................ 205 

Anna Walter, Maja Nowacka-Kłos, Agnieszka Drozd, Rita Hansdorfer-Korzon 

Joga – jako uzupełnienie kompleksowej fizjoterapii po operacyjnym leczeniu  

raka piersi......................................................................................................................... 212 

Paula Chechła, Iga Hołyńska- Iwan 

Medycyna spersonalizowana w terapii nowotworów...................................................... 228 

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko 

Nowotworowe komórki macierzyste ................................................................................ 234 

Katarzyna Kowal, Aleksandra Kosztyła, Agnieszka Szymczyk, Monika Podhorecka 

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi 

(GvHD) ............................................................................................................................. 244 

Indeks Autorów ................................................................................................................ 255 

 



 

7 

Katarzyna Kmiecik
1
 

4KScore Test – nowoczesna metoda wczesnej 

diagnostyki i profilaktyki raka prostaty 

1. Wstęp 

Rak gruczołu krokowego, potocznie nazywany rakiem prostaty, to nowotwór 

złośliwy, którego częstość występowania jest silnie związana z wiekiem. Dotyka 

przede wszystkim mężczyzn po 65 roku życia, choć coraz częściej obserwuje się 

wzrost zachorowalności już po 50. roku życia. Średni wiek w momencie rozpoznania 

wynosi około 66 lat [16, 17, 23]. Liczba zgonów w związku z rozwojem tego 

nowotworu jest wysoka i, niestety, stale rośnie. Według najnowszych statystyk 

opracowanych przez American Cancer Society, rak gruczołu krokowego jest obecnie 

trzecim pod względem zachorowalności i szóstym pod względem umieralności 

nowotworem [Tab.1, Tab.2]. W Polsce rocznie na raka prostaty zapada około 9 tys. 

mężczyzn, a około 4-4,5 tys. umiera na ten nowotwór. 

Tab.1 Szacowane nowe przypadki zachorowań   Tab.2. Szacowane zgony w 2018 r. [21] 

 

Mimo iż, rozwój nowoczesnych technik diagnostycznych wciąż postępuje, 

obserwuje się wzrost współczynnika zachorowalności w porównaniu z latami  

2010-2014 [Tab.3] Prognozy dla mężczyzn z rakiem prostaty różnią się w zależności 

od stadium nowotworu – wskaźniki przeżycia są wyższe dla mężczyzn we 

wcześniejszym stadium raka. Jednakże wiele innych czynników może wpływać na 

rozwój choroby. Do głównych czynników ryzyka zalicza się wiek i predyspozycje 

genetyczne. Ważnym aspektem jest także pochodzenie etniczne, co stało się 

przedmiotem badań epidemiologicznych, które wykazały największy odsetek 

umieralności wśród Afroamerykanów i Afrykańczyków, a najmniejszą pośród 

Azjatów. Do czynników sprzyjających rozwojowi raka prostaty należy także dieta 

                                                                
1 kasia6.k@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemii Klinicznej, Katedra Patobiochemii i Chemii 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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wysokotłuszczowa, bogata w nasycone tłuszcze zwierzęce, czerwone mięso i otyłość, 

cukrzyca, palenie tytoniu, a także czynniki chemiczne, jak: pestycydy, dym tytoniowy 

i kadm. Ważnym aspektem jest również dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka 

prostaty i czynniki hormonalne [15, 18]. Na podstawie badań udowodniono, że 

przyjmowanie dużych ilości wapnia, zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu gruczołu 

krokowego [17]. 

Tab. 3 Współczynniki zachorowalności poszczególnych nowotworów w latach 2010-2014 wg danych 

American Cancer Society [21] 

 

W przypadku raka prostaty z reguły nie obserwuje się agresywnego rozwoju 
choroby, która rozwija się bardzo powoli, a pierwsze objawy mogą pojawić się nawet 
po kilku latach. Do najbardziej charakterystycznych objawów należą: ból w czasie 
oddawania moczu i zwiększona częstotliwość jego oddawania, uczucie niecałkowicie 
opróżnionego pęcherza moczowego, bolesny wytrysk, a przy powstawaniu przerzutów 
do kości, ból w okolicach miednicy czy pleców [23]. 

Baza danych SEER grupuje nowotwory na stadium lokalne, regionalne i odległe. 
Stadium lokalne oznacza, że nie ma oznak przerzutów. Względne 5-letnie przeżycie 
dla lokalnego raka prostaty wynosi prawie 100%. Regionalne stadium oznacza, że rak 
rozprzestrzenił się z prostaty na pobliskie obszary, natomiast odległe obejmuje 
nowotwory, które rozprzestrzeniły się na węzły chłonne, kości lub inne narządy. 
Względne 5-letnie przeżycie dla odległego stadium raka gruczołu krokowego wynosi 
około 29% [21]. 

2. Diagnostyka raka prostaty 

Częstość występowania tego rodzaju nowotworu zwiększa się o około 3% rocznie. 
Obserwuje się rosnącą liczbę zdiagnozowanych przypadków, co jest ściśle związane 
z rozwojem biochemicznych i diagnostycznych technologii obrazowania. Podstawową 
czynnością w zdiagnozowaniu raka gruczołu krokowego jest wywiad z pacjentem 
i ocena obciążenia genetycznego. Nie istnieje jedna skuteczna metoda diagnostyczna, 
dlatego też, diagnostyka tego schorzenia opiera się na zastosowaniu badań 
przesiewowych, których czułość i swoistość przedstawia poniższa tabela [Tab.4]. Przy 
obecnie stosowanych metodach diagnoza na wczesnym etapie zwykle prowadzi do 
wyleczenia [14]. 
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Tab. 4. Poziom czułości i swoistości podstawowych metod diagnostyki raka gruczołu krokowego [1] 

Metoda Czułość [%] Swoistość [%] 

Palpacyjna ocena gruczołu 

krokowego przez odbytnicę 

45 98 

Oznaczenie stężenia PSA w 

surowicy krwi 

75 91 

Ultrasonografia 

przezodbytnicza 

91 65 

2.1. Badanie per rectum – DRE (ang. Digital Rectal Examination) 

Gruczoł krokowy jest umiejscowiony tuż przed odbytnicą. W badaniu palpacyjnym 

przez odbyt lekarz może stwierdzić obecność wszelkich guzów lub twardych obszarów 

gruczołu krokowego, które mogą być nowotworem. Zabieg zazwyczaj jest bezbolesny, 

choć pacjent najczęściej odczuwa znaczny dyskomfort. W trakcie badania 

proktologicznego często stosowane są środki kontrastujące, które dzięki użyciu aparatu 

dopplera znacznie poprawiają wykrywalność nowotworu [18, 20]. 

2.2. Oznaczenie poziomu markera specyficznego dla prostaty – PSA 

PSA czyli swoisty antygen sterczowy oznaczany w surowicy krwi pacjenta. Jest to 

marker swoisty tkankowo, ale nie nowotworowo, tzn. że jego stężenie wzrasta nie 

tylko w chorobach prostaty, ale zarówno w chorobie nowotworowej jak i w zapaleniu 

prostaty czy łagodnym przeroście prostaty. Należy pamiętać, że przebyte badanie per 

rectum także zwiększa stężenie PSA we krwi. W osoczu występuje w postaci: 

 wolnej – 10%; 

 związanej z inhibitorami proteaz serynowych 90% (głównie α1-antychy-

motrypsyną). 

Wczesnemu wykryciu raka stercza może służyć powszechne oznaczanie poziomu 

PSA, dzięki któremu można wykryć rozrastający się nowotwór już we wczesnej fazie 

rozwoju klinicznego i w stadiach bezobjawowych, co zwiększa nadzieje na radykalne 

wyleczenie chorego [1, 17]. Normy PSA zmieniają się wraz z wiekiem, choć 

przyjmuje się, że wynik powyżej 4 ng/ml może być sygnałem rozwijającego się 

nowotworu, zwłaszcza dla mężczyzn w przedziale wiekowym miedzy 40 a 50 rokiem 

życia. Jednorazowy, nawet znaczny wzrost stężenia PSA we krwi nie jest 

jednoznaczny z rakiem prostaty, samo oznaczanie PSA nie może stanowić 

samodzielnego testu diagnostycznego, dlatego ważne jest monitorowanie kinetyki 

zmian jego poziomu [18]. Tempo wzrostu stężenia PSA (PSAV, ang. PSA velocity) 

i czasu podwajania PSA (PSA-DT, ang. PSA doubling time) stanowią istotne 

przesłanki do zdefiniowania wskazań dla przeprowadzenia biopsji stercza. Niestety, ze 

względu na stosunkowo słabą swoistość, badania przesiewowe oparte na PSA mogą 

również zwiększać wykrywanie nieistotnych klinicznie nowotworów, które 

w przeciwnym razie nie wymagałyby leczenia [1]. 

Najbardziej powszechnym badaniem w diagnozowaniu raka prostaty jest oznaczanie 

stężenia swoistego antygenu sterczowego – PSA. Jednakże jego podwyższony poziom 

nie jest jednoznaczny z procesem nowotworzenia w gruczole krokowym. PSA jest 

czułym biomarkerem stosowanym do wstępnej identyfikacji mężczyzn o podwyższonym 

ryzyku wystąpienia agresywnego raka prostaty [7]. Współczesne podejmowanie decyzji 
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przy pomocy testów PSA ma niską swoistość i wysoką częstość wyników fałszywie 

dodatnich w przypadku agresywnego raka prostaty (określanego w skali Gleasona ≥7) 

[6]. Dowodem na to jest częste występowanie nowotworów u mężczyzn około 40 roku 

życia przy prawidłowym stężeniu PSA. U wielu mężczyzn, u których wykluczono 

obecność raka prostaty obserwuje się wyższy niż normalny poziom PSA. Poddawanie 

inwazyjnej biopsji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w skali 6 Gleason’a wiąże 

się z niepotrzebnym narażaniem na komplikacje wynikające z operacji, jak: nietrzymanie 

moczu, zaburzenia erekcji, impotencja i zmiany w jakości życia związane z zabu-

rzeniami funkcji psychicznych, seksualnych i moczowych [5, 6, 12]. Sama procedura 

biopsji prostaty jest inwazyjna i wiąże się ze znacznymi kosztami i powikłaniami, takimi 

jak: krwawienie, zatrzymanie moczu i infekcje zagrażające życiu [5, 11]. 

2.3. Ultrasonografia przezodbytnicza – TRUS (ang. Transrectal Ultrasound) 

TRUS należy to metod małoinwazyjnych, tanich, i łatwo dostępnych. Jest metodą 

powszechnie stosowaną w celu oceny wielkości gruczołu krokowego Badanie 

wykonywane jest także u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu i w połączeniu 

z biopsją prostaty. Wielomiejscowa biopsja rdzeniowa, pod kontrolą TRUS stanowi 

wiarygodną metodę potwierdzającą obecność raka gruczołu krokowego [21, 22-25]. 

2.4. Biopsja stercza 

Do wykonania biopsji stercza, czyli nakłucia i pobrania zmienionej nowotworowo 

tkanki, predysponują nieprawidłowości stwierdzone podczas badania per rectum, 

ultrasonografii przezodbytniczej oraz zwiększenie stężenia swoistego antygenu 

sterczowego PSA w surowicy. Lekarz pobiera około 10-12 wycinków 

histopatologicznych z różnych obszarów gruczołu krokowego, jednakże ich liczb jest 

zależna od objętości gruczołu. Materiał powinien zostać ze strefy obwodowej gruczołu 

i z miejsc, w których wykryto nieprawidłowości w czasie badań TRUS i per rectum. 

Pobrany materiał ocenia się zgodnie ze skalą Gleasona, odpowiednio 2-4, 5-6, 7 i 8-10. 

Opiera się ona na ocenie złośliwości poszczególnych obszarów guza. Rozróżnia się 

dziesięć stopni skali Gleasona, gdzie stopnie 2-4 oznaczają niski stopień agresji 

nowotworu, 5-6 – średnio zróżnicowane komórki, 7 – agresywny rak prostaty, a wynik 

8-10 dotyczy komórek guza o najwyższym stopniu złośliwości, które mają tendencję 

do szybkiego wzrostu i łatwiej się rozprzestrzeniają [19]. 

Wyróżnia się kilka rodzajów biopsji, wśród których wymienić można biopsję 

„mappingową”, „celowaną w zmianę”, „celowaną i stagingową” oraz biopsję 

„formalną” wykonywaną u chorych niepredysponujących do leczenia radykalnego [1]. 

2.5. Dodatkowe badania 

Do badań uzupełniających wykonywanych w diagnostyce raka prostaty są zaliczane: 

 Tomografia komputerowa; 

 mpMRI czyli obrazowanie metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego; 

 USG; 

 Rezonans magnetyczny; 

 Limfadenopatia zaotrzewnowa. 
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3. 4KScore Test 

Test 4Kscore jest badaniem krwi, które dokładnie określa ryzyko agresywnego raka 
gruczołu krokowego, pozwala na jego wczesne wykrycie i znacząco ogranicza biopsję 
gruczołu krokowego oraz związaną z tym nadmierną diagnozę i leczenie [10]. Test 
4Kscore stał się dostępny komercyjnie w marcu 2014 roku w Stanach Zjednoczonych, 
a w Polsce wprowadzono go w lipcu, rok później. 

4K Score Test obejmuje stężenia czterech enzymów kalikreinowych we krwi: 
całkowitego PSA (tPSA), wolnego PSA (fPSA), nieaktywnej enzymatycznie formy 
PSA (iPSA) i ludzkiej kalikreiny 2 (hK2) i zestawia je z informacjami klinicznymi, 
takimi jak: wiek, wyniki badań per rectum i wyniki poprzedniej biopsji [4, 8]. PSA 
występuje w kilku postaciach molekularnych we krwi i płynie prostaty. Większość 
PSA we krwi jest kompleksowana z inhibitorami proteazy i jest nieaktywna 
katalitycznie. Forma nieskompleksowana, wolny PSA (fPSA), ma kilka postaci 
molekularnych. W stosunku do całkowitego PSA (tPSA) poziom fPSA jest niższy 
u mężczyzn z rakiem prostaty niż u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu 
krokowego [26]. 

Pro-PSA jest nieaktywnym prekursorem PSA, który przez działanie proteazowe 
ludzkiej kallikreiny 2 (hK2), warunkuje powstanie dojrzałej postaci PSA. hK2 ma 
kilka strukturalnych i funkcjonalnych podobieństw do PSA, chociaż stężenie hK2 
w surowicy jest niższe niż PSA. Stwierdzono, że nieaktywna enzymatycznie forma 
PSA (iPSA) i całkowite PSA są użyteczne w różnicowaniu łagodnej i złośliwej postaci 
choroby. Podobnie jak hK2, także iPSA, jest tym większe, im rak prostaty staje się 
bardziej agresywny [25]. 

Testy o zwiększonej swoistości i dokładności w przypadku klinicznie znaczącego 
raka mogą zmniejszyć liczbę mężczyzn poddawanych biopsji gruczołu krokowego 
i zmniejszyć wykrywanie nieistotnej klinicznie choroby [9]. 4K Score Test dokładnie 
prognozuje ryzyko wykrycia nowotworu (przedstawione procentowo <1% do> 95%) 
w zaawansowanym stadium (≥7 w skali Gleason’a) u mężczyzn, którzy nigdy nie 
przeszli biopsji prostaty lub u pacjentów z wcześniejszą ujemną biopsją [4, 5, 10]. 

Badanie 4Kscore jest obecnie ograniczone do pacjentów, którzy nie przeszli 
badania doodbytniczego (DRE) w ciągu ostatnich 96 godzin, byli leczeni preparatem 
zawierającym inhibitor 5-alpha reduktazy bądź przeszli inwazyjny zabieg urologiczny 
[3]. Wynika to z obserwowanego wzrostu PSA bezpośrednio po badaniu per rectum, 
co mogłoby znacznie zaburzać wyniki testu 4K Score. 

W wielu badaniach zaobserwowano, że panel złożony z 4 markerów kallikreiny 
surowicy (panel 4K) (tPSA, fPSA, jednołańcuchowy iPSA i hK2) jest znacznie 
bardziej wiarygodnym wskaźnikiem przewidywanie raka wykrywalnego w biopsji 
gruczołu krokowego w porównaniu z samym PSA. 

W przypadku pacjentów, u których już zdiagnozowano raka prostaty, wynik testu 
4K może nawet przewidywać prawdopodobieństwo przerzutowania na najbliższe 20 
lat [4]. Niski wynik testu 4Kscore (<7,5%) zwykle wskazuje, że biopsja prostaty może 
być bezpiecznie odroczona [6]. Na podstawie wyników badań klinicznych można 
uniknąć nawet 65% biopsji za pomocą testu 4Kscore [13]. Okazało się, że test 4Kscore 
znacznie obniża koszty systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie poprawia jakość 
opieki nad pacjentem [6]. Wykazuje wysoką czułość i wysoką negatywną wartość 
prognostyczną dla agresywnego raka prostaty. Pozwala także na stosowanie bardziej 



 

Katarzyna Kmiecik 

 

12 

selektywnego leczenia wobec pacjentów, a przede wszystkim zapewnia indywidualną 
i spersonalizowaną ocenę ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty. 

4. Podsumowanie 

4Kscore został stworzony, aby znacząco poprawić specyficzność wykrywania 

agresywnego raka prostaty u mężczyzn, u których istnieje podejrzenie wystąpienia 

klinicznie istotnego raka prostaty. 4Kscore może pomóc w uniknięciu niepotrzebnej 

procedury biopsji gruczołu krokowego i związanych z tym powikłań oraz kosztów dla 

mężczyzn o niskim ryzyku zachorowania na agresywny nowotwór, jednocześnie 

identyfikując mężczyzn narażonych na wysokie ryzyko agresywnego raka prostaty. 

Badanie 4KScore jest obecnie najlepszym przesiewowym badaniem diagnostycznym. 

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach ten test zastąpi 

klasycznie wykonywane badanie PSA. 
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4KScore Test – nowoczesna metoda wczesnej diagnostyki i profilaktyki raka 

prostaty 

Streszczenie 

Rak prostaty należy do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Wysoki 

wskaźnik umieralności wśród pacjentów dotkniętych tym schorzeniem, wynika głównie z wykrywalności 

w zaawansowanym stadium oraz z ograniczonego dostępu do nowoczesnych metod leczenia. Ryzyko 

zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 70. roku życia. Do czynników 

mających znaczący wpływ na zwiększoną zachorowalność zalicza się: wiek, pochodzenie etniczne, 

predyspozycje dziedziczne, spożywanie zbyt dużych ilości tłuszczów zwierzęcych (głównie czerwonego 

mięsa), palenie tytoniu i alkohol. Wczesna diagnoza ma istotne znaczenie w zahamowaniu powstawania 

przerzutów do kości. Standardowymi metodami w diagnostyce raka prostaty są badanie per rectum, 

ultrasonografia przezodbytnicza, biopsja oraz określenie poziomu markera PSA w surowicy krwi. 

Jednakże wysoki poziom PSA nie jest jednoznaczny z rozwojem nowotworu gruczołu krokowego, stąd tak 

ważne stało się opracowanie znacznie bardziej precyzyjnych metod. 

4KScore to badanie krwi, które umożliwia spersonalizowaną ocenę ryzyka zachorowania na nowotwór 

prostaty z dużym, nawet kilkunastoletnim wyprzedzeniem. Test obejmuje zmierzone we krwi stężenia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osterhout%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schock%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chudler%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oldford%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kernen%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kernen%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hafron%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26839521
https://link.springer.com/journal/11255
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-41118-7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salinas%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsodikov%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ishak-Howard%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooney%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24818853
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daniyal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siddiqui%20ZA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akram%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asif%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sultana%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25520069
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqssqV9MbaAhVIKVAKHTdvCdsQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.waocp.org%2F&usg=AOvVaw2Zu5OXDFyN_c5vEXdI6wPz
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castillejos-Molina%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27557386
https://cancerstatisticscenter.cancer.org/#!/
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Zbigniew+Wolski
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?%A3ukasz+Pokrywka
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Micha%B3+Bryczkowski
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Tomasz+Drewa
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/93f4372192c912aa992c491c01804d39
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/dd3166d77caa022a06919c12ebe06b75
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/86608f20767e413fafda968428a276be
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/985007c2e482156f886bb57ce9a1e387
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-79774881-5945-4454-88d7-86d4d6f170d8
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Roman+Sosnowski
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Stanis%B3aw+Szempli%F1ski
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Elza+Modzelewska
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Artur+A.+Antoniewicz
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Wojciech+Michalski
http://www.urologiapolska.pl/autor.php?Andrzej+Bor%F3wka
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjvPmkjMfaAhULiSwKHZ91AAMQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.waocp.org%2F&usg=AOvVaw2Zu5OXDFyN_c5vEXdI6wPz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjvPmkjMfaAhULiSwKHZ91AAMQFggwMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.waocp.org%2F&usg=AOvVaw2Zu5OXDFyN_c5vEXdI6wPz
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khan%2C+Saeed+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lilja%2C+Hans
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Isaacs%2C+John+T


 

Katarzyna Kmiecik 

 

14 

czterech białek kalikreiny: całkowitego PSA (tPSA), wolnego PSA (fPSA), nieaktywnej enzymatycznie 

formy PSA (iPSA) i ludzkiej kalikreiny 2 (hK2) oraz informacje kliniczne tj. wiek, wyniki badania 

przezodbytniczego i historię wcześniejszych wyników negatywnej biopsji. Pośród licznych korzyści, które 

niesie ze sobą badanie 4KScore, istotnym jest zwiększenie dokładności prognozowania i znaczne 

ograniczenie liczby biopsji gruczołu krokowego, tym samym nie obniżając poziomu wykrywalności 

nowotworów złośliwych. 

Słowa kluczowe: gruczoł krokowy, rak prostaty, 4KScore Test, PSA 

4KScore Test – a modern method of early diagnosis and prevention of prostate 

cancer 

Abstract 

Prostate cancer is one of the most commonly diagnosed malignant tumors in men. The high mortality rate 

among patients affected by this disease is mainly due to the detection of advanced stage and limited access 

to modern methods of treatment. The risk of falling ill increases with age and most often affects people 

over 70 years of age. The factors that have a significant impact on the increased morbidity include: age, 

ethnicity, hereditary predispositions, eating too much animal fats (mainly red meat), smoking and alcohol. 

Early diagnosis is important in inhibiting the formation of bone metastases. Standard methods in prostate 

cancer diagnostics are per rectum, transrectal ultrasound, biopsy and determination of PSA level in blood 

serum. However, a high level of PSA is not synonymous with the development of prostate cancer, hence 

the development of much more precise methods has become so important.  

4KScore is a blood test that allows a personalized assessment of the risk of prostate cancer with a large, 

even several years in advance. The test includes the concentrations of four kallikrein proteins measured in 

the blood: total PSA (tPSA), free PSA (fPSA), enzymatically inactive PSA (iPSA) and human kallikrein 2 

(hK2) and clinical information, such as age, transrectal results and history of previous results negative 

biopsy. Among the numerous benefits of the 4KScore study, it is important to increase the accuracy of 

prognosis and significantly reduce the number of prostate biopsies, thus not lowering the level of detection 

of malignant tumors. 

Keywords: prostate gland, prostate cancer, 4KScore Test, PSA 
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CIRS-7 nowym markerem diagnostycznym? 

1. Wprowadzenie  

Jednym z ważniejszych odkryć w dziedzinie biologii było opisanie struktury 

kwasów nukleinowych, które pozwoliło na poznanie wielu wcześniej nieznanych 

mechanizmów funkcjonowania genów. Dodatkowo przyczyniło się do znacznego 

postępu w dziedzinie ogólnie pojętych badań biomedycznych. Kwasy nukleinowe 

można zdefiniować jako organiczne związki chemiczne składające się z nukleotydów. 

Cząsteczki te zostały po raz pierwszy odkryte w 1869 roku przez szwajcarskiego 

badacza Mieschera J. F. Naukowiec ten, wyodrębnił z nasiąkniętych ropą bandaży 

substancję o zupełnie nowych właściwościach, które początkowo nazwał „nukleiną”. 

Obecnie wyróżniamy dwa typy kwasów nukleinowych: kwas deoksyrybonukleinowy 

(DNA) oraz kwas rybonukleinowy (RNA). Pionierska praca Mieschera J. F, Hoppe-

Seyler’a F. oraz Plosza P. dotycząca struktury DNA powstała w 1871 roku. Ogłoszenie 

centralnego dogmatu biologii molekularnej, który mówi o jednokierunkowym 

przepływie informacji genetycznej – od DNA, stanowiącego nośnik, odpowiadający za 

przekazywanie jej do kolejnych pokoleń, poprzez RNA – matrycy do białek  

– cząsteczek wykonawczych i regulatorowych, jak również podstawowych budulców 

komórek, miało miejsce w 1958 roku przez Crick’a F. Można powiedzieć, iż odkrycie 

to stanowiło przełom w rozwoju biologii molekularnej [1].  

2. DNA 

Podstawową jednostką strukturalną budującą kwasy DNA jest nukleotyd, 

zbudowany z trzech elementów: reszty kwasu fosforowego, cukru-deoksyrybozy oraz 

jednej z czterech zasad azotowych (adeniny, guaniny, cytozyny albo tyminy). 

Cząsteczka powstała w wyniku połączenia cukru z zasadą azotową to nukleozyd. 

Nukleozydy ulegają fuzji i tworzą łańcuchy, co składa się na charakter 

wielkocząsteczkowego polimeru deoksyrybonukleotydów [2]. W 1953 roku Watson J. 

i Crick F. zaproponowali model przestrzennej struktury DNA. Model ten zakładał, iż 

cząsteczka DNA zbudowana jest z dwóch komplementarnych łańcuchów 

nukleotydowych, które są spiralnie skręcone wokół siebie. Stabilizacja helisy jest 

możliwa dzięki obecności między innymi wiązań wodorowych pomiędzy zasadami 

w obu łańcuchach [3, 4]. Ustalenie powyższego modelu było możliwe tylko dzięki 

wcześniej przeprowadzonym badaniom rentgenograficznych Wilkinsa M. oraz 

Franklin R., jak również testów chemicznych wykonanych przez Chargraffa E. Kwas 

deoksyrybonukleinowy jest najważniejszym nośnikiem informacji genetycznej 

organizmów żywych [5]. 
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3. RNA 

Drugim niezwykle ważnym kwasem nukleinowym jest RNA, czyli kwas 

rybonukleinowy. Wyróżnia się on znacznie niższą masą cząsteczkową niż kwas 

deoksyrybonukleinowy. RNA znajduje się głównie w jądrze komórkowym, jednak 

jego część umiejscowiona jest także w cytoplazmie [5].  

Pierwsze wzmianki o RNA miały miejsce w 1909 roku, kiedy to Levene P. odkrył 

rybozę, a następnie w roku 1929 deoksyrybozę [6]. Na początku dwudziestego wieku 

uwzględniając wcześniejsze badania stwierdzono, iż DNA oraz RNA charakteryzują 

się odmiennymi właściwościami w zasadowym środowisku, stanowiąc całkowicie 

odrębne rodziny cząsteczek [7]. Kolejnym ważnym odkryciem był fakt, iż RNA ma 

dużo bardziej złożoną strukturę niż DNA. Ponadto udowodniono, że kwas 

rybonukleinowy uczestniczy w transporcie informacji genetycznej z DNA do 

cytoplazmy oraz syntezie białek [8].  

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma rodzajami kwasów nukleinowych jest to, iż 

w cząsteczce RNA zamiast deoksyrybozy występuje ryboza, a wśród zasad azotowych 

uracyl zastępuje tyminę. Dodatkowo RNA przyjmuje głównie formę łańcuchów 

pojedynczych, długie dwuniciowe struktury tworzone są tylko sporadycznie. Struktura 

przestrzenna RNA jest pofałdowana, co daje możliwość połączenia się ze sobą 

fragmentów komplementarnych nici [2, 9]. 

Biosynteza kwasu rybonukleinowego zachodzi w jądrze komórkowym. 

Specyficzna polimeraza RNA dokonuje transkrypcji genów, które kodują określone 

białka. Synteza łańcucha RNA rozpoczyna się od rybonukleotydów na matrycy 

(jednoniciowy fragment DNA). Dochodzi do podstawienia zasad azotowych: 

cytozyny, guaniny, adeniny i uracylu w miejscu guaniny, cytozyny, tyminy i adeniny. 

Najczęściej tylko jedna nić DNA pełni rolę matrycy dla syntetyzowanej nici RNA [5].  

3.1. Rodzaje RNA 

Do tej pory poznano wiele klas RNA, które charakteryzują się odmienną długością, 

strukturą, a także pełnieniem różnych funkcji biologicznych. Ich struktura oraz 

pełnione funkcje są ściśle powiązane z sekwencją nukleotydową. Poniżej zestawiono 

najważniejsze rodzaje RNA. 

 tRNA 

Transportowy RNA, inaczej transferowy (tRNA) najczęściej zlokalizowany jest 

w cytoplazmie, jego masa cząsteczkowa wynosi około 25 kDA. Ten rodzaj RNA 

bierze udział w przenoszeniu aminokwasu z cytoplazmy do rybosomów w trakcie 

translacji. Pojedyncza nić tRNA, w wyniku komplementarności zasad może fałdować 

się, tworzyć wiązania podwójne i formować strukturę trójwymiarową, przypominając 

kształtem koniczynę. Charakteryzuje się posiadaniem 3 pętli oraz dwóch wolnych 

końców: 3’ oraz 5’. Do końców tych za pomocą wiązania estrowego przyłączają się 

aminokwasy [10].  

 mRNA 
RNA matrycowy zwany też messenger RNA (mRNA) wykazuje zróżnicowaną 

masę cząsteczkową, na co wpływ ma wielkość przenoszonych informacji. Jego 

lokalizacja obejmuje jądro komórkowe oraz cytoplazmę. Główną rolą mRNA jest 

przenoszenie informacji genetycznej, które zawarte są w DNA do obszarów 
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syntezy białek. Ilość mRNA w komórce to około 1-5% całkowitej ilości RNA 

w komórce [5]. 

 rRNA 

Rybosomowy RNA (rRNA) stanowi około 80% całkowitego RNA w komórce. 

Syntetyzowany jest w jądrze komórkowym – a dokładniej w jąderku, następnie 

z białkami transportowany do cytoplazmy, gdzie wchodzi w skład rybosomów. 

Rybosomowy RNA wraz z mRNA stanowią matrycę, na której syntetyzowane są 

łańcuchy polipeptydowe [11]. 

 miRNA 

miRNA, inaczej microRNA, stanowią krótkie, konserwatywne i niekodujące 

fragmenty RNA, mają endogenne pochodzenie. Ich długość oscyluje pomiędzy 21 

a 25 nukleotydów. Do głównej roli miRNA należy potranskrypcyjna kontrola 

ekspresji genów, ponadto cząsteczki te uczestniczą w regulacji namnażania 

komórek, ich różnicowaniu, migracji, jak również programowanej śmierci 

komórki [12]. Przypuszcza się, iż microRNA regulują około 30% genów 

kodujących białka w komórkach żywego organizmu. Liczne badania dowodzą, iż 

dysregulacja poziomów miRNA może przyczynić się do postępującego procesu 

nowotworzenia. Ponadto nieprawidłowe ilości microRNA w surowicach 

pacjentów mogą służyć jako markery diagnostyczne i predykcyjne [13].  

 siRNA 

siRNA – mały interferujący RNA, charakteryzuje się zbliżoną długością do 

miRNA. Jest on syntetyzowany, aby móc w sposób precyzyjny oddziaływać na 

regulację ekspresji genów, wyciszając ekspresję genów o sekwencji 

homologicznej [14]. 

 snRNA 

snRNA, czyli mały jądrowy RNA, pełni on funkcje enzymatyczne podczas 

potranskrypcyjnej obróbki. Ponadto zaangażowany jest w usuwanie intronów [14]. 

 circRNA 

circRNA – cyrkularne RNA, stosunkowo niedawno odkryta klasa RNA, których 

rola nie została do tej pory w pełni poznana. 

Tabela 1. Zestawienie rodzajów kwasów rybonukleinowych, ich funkcji oraz cech charakterystycznych. 

Rodzaj RNA Cechy charakterystyczne, funkcje 

tRNA Sekwencja pierwszych cząsteczek tRNA poznana została w 1965 roku; są to 

najmniejsze cząsteczki RNA; masa cząsteczkowa wynosi ok. 25 kDA; 

zbudowane są z ok. 74 do 95 nukleotydów; struktura II-rzędowa przyjmuje 

kształt liścia koniczyny, struktura III-rzędowa kształt litery L; tRNA bierze udział 

w przenoszeniu aminokwasu z cytoplazmy do rybosomów w trakcie translacji. 

mRNA Posiada zróżnicowaną masę cząsteczkową; zlokalizowany jest w jądrze 

komórkowym oraz cytoplazmie; po przyłączeniu do rybosomów tworzy matrycę 

w procesie translacji; u eukariota mRNA podlega procesowi dojrzewania. 

rRNA rRNA wraz z białkami tworzy rybosomy; bierze udział w biosyntezie 

polipeptydów; stanowi ok. 80% całkowitego RNA; u eukariota występują 4 

rodzaje rRNA: 5S, 5,8S; 18S i 28S. 
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miRNA Krótkie (ok. 21-25 nukleotydów), niekodujące, jednoniciowe odcinki RNA; mają 

pochodzenie endogenne; regulują ekspresję ok. 30% wszystkich genów; 

transkrybowane są przez polimerazę RNA II; prekursorem miRNA jest shRNA. 

siRNA Cząsteczka dwuniciowa RNA; jej długość to ok. 20-25 nukleotydów; główna rola 

to wyciszanie ekspresji genów posiadających sekwencję homologiczną; powstaje 

poprzez pocięcie dsRNA przez enzym DICER. 

snRNA Biorą udział w biosyntezie białek; są transkrybowane przez polimerazę RNA II 

lub III przed procesem dojrzewania w jądrze; uczestniczy w usuwaniu intronów 

z pre-mRNA. 

circRNA Zidentyfikowane w 1990 roku; mają pochodzenie endogenne; rodzaj 

niekodujących RNA; mają formę zamkniętych pętli; ich długość to od kilkuset do 

kilku tysięcy nukleotydów; mogą być rusztowaniami dla kompleksów 

białkowych, modulować ekspresję genów rodzicielskich, regulować alternatywny 

splicing. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2. circRNA 

Oprócz klasycznych cząsteczek RNA komórki zawierają wiele innych typów RNA. 

Można zaliczyć do nich między innymi: microRNA, piRNA, tmRNA, sRNA, tiRNA, 

eRNA, lncRNA, snRNA, snoRNA jak również inne niekodujące RNA [15]. 

Długie niekodujące RNA czyli lncRNA stanowią zróżnicowaną klasę transkryptów, 

których wspólną cechą jest to, iż nie są one nośnikami dla translacji białek. Natomiast 

ich głównym zadaniem jest modulowanie ekspresji genów kodujących dane białko 

[16]. Oddziaływanie te mogą zachodzić na każdym etapie szlaku ekspresji genów, 

poczynając od transkrypcji do translacji, a także poprzez regulację uzyskanej funkcji 

białka. Świadczy to o bardzo ważnej roli długiego niekodującego RNA 

w modyfikowaniu funkcji komórek oraz ich przeżywalności [17]. CircRNA 

(cyrkularne RNA) należące do jednej z klas lncRNA, jako pierwsze zostały 

zidentyfikowane w 1990 roku podczas badań nad cząsteczkami wirusów. Pierwotnie 

udowodniono istnienie tych cząsteczek w wiroidach roślinnych, mitochondrialnym 

RNA drożdży i wirusach zapalenia wątroby. Później były sporadycznie odkrywane 

zarówno w eksonach, jak i intronach. Jednak uznawano je za produkty uboczne 

błędnego splicingu, dlatego też początkowo nie przypisywano im żadnych ważnych 

funkcji biologicznych [18-20]. CircRNA to endogenne, niekodujące RNA, 

przyjmujące strukturę zamkniętych pętli. Cyrkularne RNA różnią się od innych 

lncRNA tym, iż ich końce 3 'i 5' nie są wolne, ale kowalencyjnie połączone ze sobą. 

CircRNA mogą składać się z transkrybowanych egzonów z intronami i/lub bez 

intronów. Ze względu na zamkniętą formę pętli, nie można ich bezpośrednio 

zmapować, co jest prawdopodobnie jedną z przyczyn późnego odkrycia tej względnie 

nowej klasy RNA [16, 17]. Ich długość waha się od kilkuset do kilku tysięcy 

nukleotydów, przeważnie zawierają od jednego do pięciu egzonów. Obfitość circRNA 

w stosunku do innych liniowych typów RNA różni się w zależności od rodzaju 

komórek. W przypadku większości genów, z których wytwarzane są cyrkularne 

i liniowe RNA, ilość circRNA wynosi zazwyczaj około 1% liniowych struktur RNA. 

Sekwencjonowanie i analizy komputerowe RNA z różnych tkanek ludzkich, mysich, 
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a także różnych etapów rozwojowych Caenorhabditis elegans pozwoliło na 

identyfikację 2000 ludzkich, 1900 myszy i 700 nicieniowych circRNA [21, 22]. 

CircRNA pochodzą głównie z eksonów kodujących geny białek, mogą również 

powstać z intronów, regionów UTR, loci ncRNA oraz z odcinków antysensownych do 

znanych transkryptów. Ponadto, wiele circRNA może wywodzić się z tego samego 

locus genu, zjawisko to określane jest jako alternatywna „cyrkularyzacja” i może 

obejmować od jednego do kilku egzonów [23]. 

CircRNA zaangażowane są w regulację wielu procesów fizjologicznych: mogą 

stanowić rusztowania dla kompleksów białkowych, modulują ekspresję genów 

rodzicielskich oraz regulują proces alternatywnego splicingu. Ponadto niektóre 

z circRNA mogą działać jako gąbki microRNA [22, 23]. 

Szczegółowe mechanizmy biogenezy circRNA nie zostały w pełni wyjaśnione. 

Większość circRNA znajduje się w obrębie sekwencji genów kodujących białka 

i składa się z eksonów, dlatego też uważa się, że transkrybuje je polimeraza RNA II 

(RNA pol II), a ich biogeneza wymaga zastosowania spliceosomu [23]. 

4. Idealny marker biologiczny – jak go znaleźć? 

Mianem markera biologicznego można określić cechę, która może być zmierzona 

w sposób obiektywny, a skrupulatne określenie jej poziomu, jest w stanie umożliwić 

przegląd procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w badanym 

organizmie, ocenę prawdopodobieństwa toczącego się stanu patologicznego, jak 

również dokonanie analizy odpowiedzi pacjenta na wdrożoną terapię [24]. 

Przykładowymi biomarkerami są: pomiary wartości ciśnienia tętniczego krwi, puls, 

medyczne obrazowanie, biochemiczne badania krwi obwodowej [25]. Duża liczba 

markerów biologicznych pozwala na wykorzystywanie ich jako pomoc 

w diagnozowaniu chorób w wielu medycznych obszarach. Można wyodrębnić trzy 

podstawowe grupy biomarkerów (podział dokonany ze względu na informacje, które 

dzięki nim można uzyskać): farmakologiczne, predykcyjne oraz prognostyczne [26].  

Pomimo ogromnego postępu w medycynie, wciąż nie opracowano wskaźnika 

biologicznego, który mógłby posłużyć jako idealny marker danej choroby. Dlatego też 

co roku na świecie prowadzi się wiele badań, które mają na celu projektowanie 

i odszukiwanie potencjalnych związków, które mogłyby stać się przydatnym 

biomarkerem [27].  

Opracowanie perfekcyjnego narzędzia diagnostycznego jest procesem 

długotrwałym i wieloetapowym, który obejmuje przeprowadzenie szeregu testów 

in vitro oraz in vivo. Poznawanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za 

rozwój wielu stanów patologicznych, może umożliwić w przyszłości opracowanie 

nowych, skutecznych oraz celowanych terapii. Ponadto wynalezienie idealnego 

markera może też przysłużyć się do wdrożenia programów przesiewowych 

i profilaktyki, które znacząco wpłynęłyby na zmniejszenie zachorowalności 

w społeczeństwie na dany rodzaj choroby [25]. 

Idealny marker biologiczny powinien charakteryzować się wysoką czułością, 

specyficznością, jak również swoistością. Ważnym podkreślenia jest fakt, iż taka 

substancja powinna być w stanie zmierzyć określoną cechę w obiektywny sposób. 

Wzrost ilości markera w sposób wprost proporcjonalny do stopnia zaawansowania 

choroby może umożliwić ocenę faktycznego stanu pacjenta. Kolejnymi atutami, które 
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decydują o wysokiej przydatności biomarkera są długi okres półtrwania oraz 

stosunkowo tania i łatwa metoda jego detekcji [12]. Najlepszymi i najbardziej 

wartościowymi są markery, które szybko wykrywałyby patologię, a ich oznaczanie 

byłoby nieinwazyjne [28]. 

Ciągłe próby poszukiwania nowych diagnostycznych markerów pozwalają 

przypuszczać, iż jednymi z obiecujących kandydatów do wykrywania wielu chorób 

mogą okazać się cyrkularne RNA [29]. 

5. Cyrkularne RNA 7 obiecującym kandydatem na marker biologiczny?  

Pomimo tego, iż cyrkularne RNA zostało odkryte już 28 lat temu, dopiero 

w ostatnich latach wzbudziło większe zainteresowanie wśród naukowców. Doniesienia 

naukowe i coraz liczniejsze dowody wskazują na to, iż circRNA mogą mieć ścisły 

związek z patogenezą wielu chorób, w tym chorób nowotworowych [30].  

W ostatnich latach choroba nowotworowa uzyskała miano choroby cywilizacyjnej. 

Plasuje się na drugiej pozycji jako główna przyczyna zgonów w Polsce. W kilku 

ostatnich dekadach zachorowalność na nowotwory złośliwe w naszym kraju wzrosła 

ponad dwukrotnie. Zestawienie danych z 2015 roku uwidacznia, iż zanotowano 

163 281 nowych zachorowań na nowotwory. U mężczyzn najczęściej występuje 

nowotwór płuca, kolejno rak gruczołu krokowego i rak jelita grubego. Wśród kobiet 

najczęściej rozpoznawany jest nowotwór piersi, na drugim miejscu znajduje się rak 

jelita grubego i nowotwór płuca. Analiza umieralności w ciągu pięciu ostatnich dekad, 

pozwala na stwierdzenie, iż w Polsce nastąpił blisko 2,4-krotny wzrost zgonów na 

nowotwory złośliwe [31]. 

CIRS-7 jest jednym z przedstawicieli rodziny cyrkularnych RNA. Cząsteczka ta 

zawiera więcej niż 70 selektywnie konserwatywnych miejsc wiążących dla miR-7. 

CIRS-7 ulega koekspresji w tkankach, w których odnotowuje się wysoką ekspresję 

miR-7. Największą ilość CIRS-7 odkryto w mózgu łożyskowców, szczególnie 

w móżdżku, jednak jest także wykrywalne w większości tkanek. Cyrkularne RNA-7 

jest ściśle związane z białkiem Argonaute (AGO), posiadającym aktywność 

endonukleazy. CIRS-7 oraz AGO są zależne od miRNA-7 [32]. Białko AGO 

odpowiada za regulację mechanizmu ekspresji genów poprzez oddziaływanie na 

zjawisko interferencji [33]. Cyrkularne RNA 7 reguluje aktywność microRNA-7 

działając jako „gąbka”, wychwytując je, a następnie dezaktywując [34]. 

5.1. CIRS-7 jako marker raka jelita grubego? 

Rak jelita grubego stanowi blisko 11% wszystkich przypadków rozpoznawanych 

nowotworów u mężczyzn oraz około 9% u kobiet. Należy on do grupy nowotworów, 

wśród których odpowiednia prewencja (między innymi odpowiednia dieta oraz zdrowy 

styl życia) pozwala w istotny sposób obniżyć ryzyko zachorowania, a wykonanie 

badań przesiewowych umożliwia szybkie wykrycie choroby. Markery biologiczne, 

które standardowo oznaczane są u pacjentów, pełnią tylko rolę pomocniczą 

w postawieniu ostatecznej diagnozy, dlatego że charakteryzują się bardzo niską 

specyficznością [35].  

Jedno z badań, które ocenia przydatność oznaczania poziomu CIRS-7 w diagnostyce 

raka jelita grubego przeprowadzone zostało na 153 próbkach pierwotnych tkanek raka 

jelita grubego, które porównano z 44 dopasowanymi próbkami zdrowej błony 
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śluzowej. Następnie oceniono wpływ cyrkularnego RNA 7 na miR-7 oraz geny, na 

które oddziałuje badane microRNA, tj. EGFR oraz RAF1. Analizy funkcjonalne 

wykonano na liniach komórkowych oraz modelu zwierzęcym w celu potwierdzenia 

rezultatów klinicznych. Uzyskane wyniki uwidaczniają znaczną dysproporcję 

pomiędzy tkankami raka jelita grubego, a zdrową błoną śluzową. W próbkach 

nowotworowych poziom CIRS-7 był istotnie podwyższony, w porównaniu do kontroli, 

dodatkowo wynik ten korelował z krótszym czasem życia pacjenta. CIRS-7 został 

wyodrębniony jako niezależny czynnik przeżycia. Testy in vitro wykazały także 

podwyższone stężenie cyrkularnego RNA 7 w liniach komórkowych HCT116 oraz 

HT29. Nadekspresja ta doprowadziła do całkowitego zablokowania miR-7, aktywacji 

onkogenów EGFR oraz RAF1 i w konsekwencji skutkowała wystąpieniem znacznie 

agresywniejszego typu nowotworu. Można więc twierdzić, iż w przyszłości oznaczanie 

poziomu CIRS-7 będzie narzędziem diagnostycznym i prognostycznym u chorych 

z rakiem jelita grubego [36]. 

5.2. CIRS-7 jako marker raka wątrobowokomórkowego? 

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) jest piątym pod względem częstości 

występowania nowotworem złośliwym na świecie. Najwięcej osób diagnozuje się 

w krajach wysoko rozwiniętych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wystąpienie 

zapalenia wątroby o etiologii wirusowej, najczęściej są to zakażenia wirusem B lub C. 

Wprowadzenie w latach osiemdziesiątych profilaktyki szczepionkowej przeciw 

wirusowemu zapaleniu wątroby skutkowała obniżeniem zachorowań na ten typ 

nowotworu. Najbardziej skuteczną, jednak wysoce radykalną metodą leczenia HCC 

jest przeszczepienie wątroby. W ten sposób dochodzi do wyleczenia nowotworu oraz 

pozbycia się problemu z zakażeniem wirusem [37].  

Badania nad rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) wykazały, iż poziomy 

ekspresji CIRS-7 były porównywalne między tkankami HCC i próbkami 

nienowotworowymi. Jednak wysokie stężenia CIR-7 w tkankach HCC były istotnie 

skorelowane z naciekaniem mikronaczyń (MVI), poziomem AFP (alfa-fetoproteina) 

i młodszym wiekiem pacjentów, a zatem pośrednio związane z pogorszeniem stanu 

zdrowia chorych. Te dane sugerują, że ciRS-7 może być obiecującym biomarkerem 

MVI w przebiegu raka wątrobowo komórkowego [38]. 

5.3. CIRS-7 jako marker choroby Alzheimera? 

Choroba Alzheimera (AD) jest najczęstszą przyczyną rozwoju zespołu otępiennego 

wieku starczego. AD należy do grupy zaburzeń neurodegeneracyjnych, w mózgach 

pacjentów dochodzi do patologicznego odkładania się amyloidu. Cechą charakte-

rystyczną tej choroby jest postępujący deficyt poznawczych funkcji. Do głównych 

objawów zaliczyć można zaburzenia: pamięci, orientacji, językowe, koncentracji, 

uwagi, zachowania, nastroju, snu, rozwoju „objawu wędrowania”, urojeń, omamów 

oraz depresji. Niestety nie została opracowana żadna skuteczna strategia terapii cho-

roby Alzheimera, dostępne leczenie skutkuje niewystarczającą redukcją objawów [39]. 

Istnieją dowody, iż ścisła zależność pomiędzy CIRS-7 a miR-7 może być związana 

z patogenezą choroby Alzheimera. Deficyt CIRS-7 oraz jego upośledzona funkcja 

„gąbki” prawdopodobnie zwiększa poziom miR-7 w komórkach mózgowych 

dotkniętych AD. Nadekspresja miR-7 może wpływać na obniżenie stężenia białka 
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UBE2A. Obniżona aktywność UBE2A jest charakterystyczna u pacjentów z chorobą 

Alzheimera. Obserwacje te świadczą o tym, iż oś miR-7/CIRS-7 może stanowić 

potencjalny nowy marker oraz cel terapeutyczny u osób z chorobą Alzheimera [40]. 

6. Podsumowanie 

Odkrycie struktury kwasów nukleinowych było przełomem w dziedzinie badań 

biomedycznych, w tym biologii molekularnej. Umożliwiło to dokonanie postępu 

w poznawaniu mechanizmów rozwoju wielu chorób, w tym tych, które dotykają dużej 

części społeczeństwa. Pomimo ciągłego rozwoju medycyny, wciąż nie udało się 

opracować wielu markerów, które charakterystyczne są dla danej jednostki 

chorobowej. Opracowanie idealnego markera poszczególnych chorób mogłoby 

znacznie zwiększyć szansę na szybkie postawienie diagnozy, prognozowanie szans na 

remisję, planowanie odpowiedniej terapii, a w dalszym ciągu monitorowanie jej 

skuteczności oraz stanowić doskonałe narzędzie diagnostyki przesiewowej. Wydaje 

się, że w przyszłości biomarkerem może okazać się cyrkularne RNA. Wiele badań 

wskazuje na ich użyteczność diagnostyczną między innymi w chorobach 

nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych. Jednak ten obszar wiedzy jest jeszcze 

stosunkowo mało poznany, dlatego konieczne jest przeprowadzanie dalszych badań. 
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CiRS-7 nowym markerem diagnostycznym? 

Streszczenie  

Cyrkularne RNA (circRNA) należą do nowej klasy endogennych niekodujących RNA, które jako pierwsze 

zostały zidentyfikowane w 1970 roku w cząsteczkach wirusów. Początkowo uważane były za produkt 

nieprawidłowo przebiegającego splicingu RNA. CircRNA zaangażowane są w regulację wielu procesów 

fizjologicznych: mogą stanowić rusztowania dla kompleksów białkowych, modulują ekspresję genów 

rodzicielskich oraz regulują proces alternatywnego splicingu. Ponadto niektóre z circRNA mogą działać 

jako gąbki microRNA. Coraz więcej danych sugeruje, że circRNA mogą być zaangażowane w patogenezę 

wielu stanów patologicznych, w tym choroby zwyrodnieniowej stawów, cukrzycy, niewydolności serca, 

choroby Alzheimera, jak również chorób nowotworowych. Przypuszcza się, iż cyrkularne RNA odgrywają 

istotną rolę w procesie wzrostu nowotworu, jego przerzutowaniu oraz występowaniu oporności na 

leczenie. Najnowsze badania wykazały, że circRNA są dobrymi kandydatami na zostanie molekularnymi 

biomarkerami. CiRS-7 jednym z circRNA, który może być obiecującym markerem diagnostycznym oraz 

celem terapeutycznym między innymi u pacjentów z nowotworem jelita grubego, żołądka oraz rakiem 

wątrobowokomórkowym. Cyrkularne RNA-7 może działać jako gąbka dla miRNA-7, hamując tym 

samym jego aktywność. Ze względu na duże korzyści z odkrycia circRNA, niezbędne jest prowadzenie 

dalszych badań, które mogą przyczynić się do poznania i opracowania nowych biomarkerów, jak również 

metod diagnostycznych. 

Słowa kluczowe: circRNA, biomarker, nowotwór, Choroba Alzheimera 

CiRS-7 as a new diagnostic marker? 

Abstract  

Circular RNA (circRNA) belong to a new class of endogenous non-coding RNAs, which were first 

identified in 1970 in virus particles. At first, they were considered to be a product of incorrect splicing of 

RNA. CircRNAs are involved in the regulation of many physiological processes: they can act as scaffolds 

for protein complexes, modulate expression of parental genes and regulate alternative splicing. In addition, 

some of the circRNAs may act as microRNA sponges. More and more data suggest that circRNA may be 

involved in the pathogenesis of many pathological conditions, including osteoarthritis, diabetes, heart 

failure, Alzheimer's disease, as well as cancer. Circular RNA is thought to play an important role in the 

process of tumor growth, metastasis and the occurrence of resistance to the treatment. Recent research has 

shown that circRNAs are good candidates for becoming molecular biomarkers. CiRS-7 is one of the 

circRNAs, which may be a promising diagnostic marker and a therapeutic target among patients with 

colorectal, gastric, and hepatocellular carcinoma. The circular RNA-7 can act as a sponge for miRNA-7, 

thereby inhibiting its activity. Because of the great benefits of the discovery of circRNA, further research is 

needed that can contribute to understanding and developing new biomarkers as well as diagnostic methods. 

Keywords: circRNA, biomarkers, cancer, Alzheimer Disease 
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Zastosowanie diagnostyki i terapii fotodynamicznej 

w dermatologii onkologicznej z uwzględnieniem 

obszarów zagrożenia nowotworowego 

1. Wstęp 

Metoda fotodynamiczna jest nowoczesną formą diagnozowania nowotworów (PDD 

– photodynamic diagnosis) oraz ich terapii (PDT – photodynamic therapy), znajdującą 

szerokie zastosowanie w dermatologii onkologicznej. Stanowi narzędzie 

umożliwiające wizualizację niewidocznych gołym okiem zmian patologicznych oraz 

następnie ich leczenie. Metoda ta cieszy się dużym uznaniem wśród lekarzy 

i pacjentów – wywołuje bowiem znacznie mniej efektów niepożądanych w stosunku 

do stosowanych standardowo metod terapii nowotworów (chirurgia, chemioterapia, 

radioterapia). Przyczyna dobrej tolerancji metody fotodynamicznej leży u podstaw jej 

mechanizmu – działa wybiórczo na tkanki nowotworowe, nie uszkadzając tkanek 

zdrowych. Doskonałe wyniki terapeutyczne obserwowane są m.in. w leczeniu 

powierzchownych raków niemelanocytowych skóry – podstawnokomórkowego oraz 

przedinwazyjnej postaci raka kolczystokomórkowego. Metoda PDD+PDT została 

powszechnie zaakceptowana w wielu gałęziach medycyny – przede wszystkim 

w dermatologii, jak również w onkologii, ginekologii, czy urologii. Selektywność 

działania, nieinwazyjność, znakomite wyniki terapeutyczne oraz możliwość 

równoległego stosowania PDD oraz PDT z innymi technikami, powodują, iż metoda 

fotodynamiczna stanowi istotne wsparcie procesu leczniczego pacjenta. 

Celem pracy jest przybliżenie mechanizmu działania oraz możliwości zastosowania 

metody fotodynamicznej w diagnostyce i leczeniu onkologicznych schorzeń 

dermatologicznych. 

2. Mechanizm działania 

Mechanizm działania diagnostyki i terapii fotodynamicznej oparty jest na 

zastosowaniu trzech nietoksycznych składowych, które jedynie współdziałając ze sobą, 

wywołują pożądane efekty w obrębie niewłaściwych komórek: 

• fotouczulacza; 

• światła o odpowiedniej długości fali; 

• tlenu. 

2.1. Reakcja fotodynamiczna 

Fotouczulaczami (ang. photosensitizers) są światłowrażliwe substancje chemiczne, 

które mają zdolność do selektywnego kumulowania się w komórkach o zwiększonym 

metabolizmie, co cechuje komórki zmienione chorobowo (zwłaszcza nowotworowe) 

[1]. W zależności od oczekiwanego efektu stosuje się różne fotouczulacze (i ich 
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stężenia), jak również różne długości fal świetlnych. Biochemiczne mechanizmy 

leżące u podstaw diagnostyki i terapii fotodynamicznej są odmienne. 

Istotą diagnostyki fotodynamicznej (PDD) jest uzyskanie fluorescencji 

egzogennych substancji fotouczulających dostarczonych w obszar masy guza. 

Najczęściej stosowanymi fotosensybilizatorami są związki porfirynowe. W celu 

wzbudzenia fluorescencji, należy doprowadzić energię w postaci światła o długości fali 

odpowiadającej pasmu pochłaniania fotouczulacza. W przypadku związku 

światłouczulającego – protoportfiyny IX, długość fali potrzebna do uzyskania efektu 

fluorescencji to ~408 nm [2]. Cząsteczki fotouczulacza osiągają stan singletowy 

wzbudzony, zaś powracając do stanu podstawowego, emitują charakterystyczną, 

czerwoną fluorescencję w obrębie tkanki nowotworowej, w której się zgromadziły.  

Terapia fotodynamiczna (PDT) opiera się na możliwości wybiórczego niszczenia 

komórek z nagromadzonym fotouczulaczem. Po ekspozycji na działanie promieni 

świetlnych o określonej długości fali – pokrywającej się z widmem absorpcji 

fotosensybilizatora, jego cząsteczki ulegają wzbudzeniu do stanu singletowego, 

a następnie trypletowego. Nadmiar energii przekazywany jest na biomolekuły 

w otoczeniu – cząsteczki tlenu rozpuszczonego w komórce. W wyniku tego procesu 

powstają wolne rodniki i reaktywne formy tlenu (ROS), które doprowadzają do 

destrukcji patologicznych komórek – na reactive oxygen species drodze nekrozy, 

apoptozy lub w sposób mieszany [3].  

2.2. Selektywność PDT 

Opisane reakcje fotocytotoksyczne występują jedynie w obrębie ognisk 

patologicznych, umożliwiając selektywne ich niszczenie. Fotouczulacze gromadzą się 

w znacząco wyższym stężeniu w komórkach nowotworowych, aniżeli w komórkach 

zdrowych. Przyczyną takiej biodystrybucji tkankowej fotouczulaczy może być ich 

tendencja do preferencyjnego wiązania się z lipoproteinami o niskiej gęstości LDL 

(low density lipoprotein). Rolą LDL jest dostarczanie tkankom cholesterolu 

niezbędnego m.in. do tworzenia błon w trakcie podziałów komórkowych. Intensywnie 

dzielące się komórki nowotworowe wykazują zwiększony wychwyt lipoprotein LDL, 

które w przypadku PDT pełnią funkcję „transportera” fotouczulacza do środowiska 

tkanki nowotworowej [4]. 

Ponadto, tkanki o zwiększonej aktywności mitotycznej wykazują na powierzchni 

komórek nadmierną ekspresję receptorów dla lipoprotein LDL. Powinowactwo 

fotouczulaczy do lipoprotein surowicy, w szczególności do LDL, odgrywa istotną rolę 

w dostarczaniu tych leków do tkanki nowotworowej. 

2.3. Odpowiedź tkankowa PDT 

Terapia fotodynamiczna wykorzystuje również pośredni efekt fotocytotoksyczny, 

wpływając na układ naczyniowy guza oraz pobudzając układ immunologiczny 

organizmu. W wyniku aktywacji procesów krzepnięcia i okluzji naczyń, w połączeniu 

z lokalnym nagromadzeniem komórek zapalnych, dopełniany jest proces destrukcji 

niewłaściwych tkanek. 

Komórki nowotworowe, które uniknęły śmierci poprzez bezpośrednie działanie 

fotocytotoksyczne PDT, mogą zostać zniszczone w wyniku pośredniego wpływu 

terapii na naczynia krwionośne guza. Wolne rodniki tlenowe uszkadzają komórki 
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śródbłonka naczyniowego, doprowadzają do aktywacji procesów krzepnięcia, 

agregacji płytek krwi oraz zablokowania naczyń poprzez tworzące się skrzepliny. 

W efekcie okluzji naczyń rozwija się trwałe niedotlenienie komórek nowotworowych 

prowadzące do ich śmierci. 

Efektywność metody związana jest również z indukowaną przez PDT odpowiedzią 

układu immunologicznego organizmu. Bezpośrednie działania destrukcyjne 

w obszarze tkanki nowotworowej prowadzą do rozwoju silnej miejscowej reakcji 

zapalnej i infiltracji guza przez leukocyty. Fotouszkodzenia ścian naczyń 

krwionośnych przyciągają m.in. neutrofile, makrofagi. Degranulacja neutrofili, 

uwolnienie enzymów lizosomalnych i czynników chemotaktycznych dodatkowo 

przyczyniają się do zniszczenia tkanki guza, pogłębiając zainicjowany wcześniejszym 

naświetlaniem proces destrukcji [5]. 

2.4. Fotouczulacze 

Na przestrzeni lat przebadano wiele związków o właściwościach fotosensybili-

zatorów. Pierwsze z nich zostały odkryte i zastosowane w medycynie już na przełomie 

XIX i XX wieku.  

W roku 1897 Oskar Raab – student medycyny z Monachium i uczeń Hermana von 

Tappeinera, zaobserwował, że barwniki akrydynowe stają się toksyczne dla 

pierwotniaków w obecności światła. Efekt taki nie występował w ciemności. Ponadto, 

Raab zauważył, że po naświetlaniu barwników akrydynowych, pojawia się 

fluorescencja oraz spadek stężenia tlenu w środowisku reakcji. Swoje obserwacje Raab 

przedstawił profesorowi von Tappeinerowi, który w roku 1904 określił zjawisko 

mianem „efektu fotodynamicznego”. W roku 1905 ci sami naukowcy opisali wyniki 

swoich badań na 6 pacjentach z rakami podstawnokomórkowymi skóry. Eksperyment 

przeprowadzony został z użyciem roztworu eozyny jako fotouczulacza oraz lampy 

łukowej dostarczającej światła dla przebiegu reakcji. W rezultacie, u 4 spośród 6 

pacjentów zanotowano całkowitą remisję choroby [6]. 

W XX wieku poszukiwano nowych związków chemicznych mogących pełnić 

funkcje fotouczulaczy. Wkrótce po próbach Raaba i Tappeinera, w PDT po raz 

pierwszy zastosowano hematoporfiryny (Hp), zbliżone swoją budową chemiczną do 

hemu – ligandu ludzkiej hemoglobiny. Uważane są one za pierwszą generację 

fotouczulaczy. W terapii fotodynamicznej rolę związków światłoczułych mogą pełnić 

również: błękit metylenowy, hiperycyna, kurkumina czy ftalocyjaniny.  

Współcześnie, najczęściej używanymi fotouczulaczami są prekursory porfiryn, np. 

kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA), biorący udział w fizjologicznym szlaku 

biosyntezy hemu. Substacja ta przed aplikacją nie wykazuje światłoczułości. 

W organizmie 5-ALA ulega przekształceniu do endogennego związku o silnym 

działaniu fotouczulającym – protoporfiryny IX (PpIX). Terapia fotodynamiczna 

z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego, określana jest mianem ALA-PDT. ALA 

aplikowany miejscowo w postaci emulsji lub kremu, znajduje szerokie zastosowanie 

w dermatologii [7]. 
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2.5. Światło w PDT 

Po kilku godzinach od aplikacji fotouczulacza, można rozpocząć naświetlanie 

nieprawidłowego ogniska. Najczęściej wykorzystywanymi źródłami światła w metodzie 

fotodynamicznej są lasery, lampy LED (light-emitting diode) oraz źródła halogenowe. 

Emitują one fale elektromagnetyczne mieszczące się w zakresie światła widzialnego  

– 400-700 nm.  

W celu uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego, pasmo emisji źródła światła 

musi pokrywać się z pasmem absorpcji fotosensybilizatora. W terapii stosowane jest 

światło czerwone, zielone lub niebieskie – różniące się długością fali oraz stopniem 

penetracji w głąb skóry.  

Pasmo widma światła niebieskiego o najmniejszej długości fali (420-480nm), działa 

najpłycej, dlatego stosowane jest w leczeniu położonych najbardziej powierzchownie 

zmian skóry oraz schorzeń błon śluzowych. Pośrednie, z kolei, światło zielone  

(495-570 nm) penetruje głębiej przechodząc przez naskórek. Może być więc użyte 

w leczeniu schorzeń toczących się głębiej, dochodzących do skóry właściwej. Światło 

czerwone (625-740 nm) ma możliwość największego wnikania w głąb tkanki (3-3,5 

mm), dlatego też stosowane jest głównie w leczeniu raków skóry [8]. 

3. Nowotwory skóry, a metoda fotodynamiczna 

Złośliwe nowotwory skóry podzielić można na dwie grupy w zależności od ich 

pochodzenia: czerniaki skóry oraz niemelanocytowe raki skóry. Czerniaki to wysoce 

inwazyjne nowotwory wywodzące się z neuroektodermalnych komórek melano-

cytarnych. Niemelanocytowe raki skóry to z kolei (podobnie jak inne raki) grupa 

złośliwych chorób nowotworowych wywodząca się z tkanki nabłonkowej. 

3.1. Raki niemelanocytowe skóry 

Raki niemelanocytowe skóry (NMSC – non-melanoma skin cancers) są grupą 

nowotworów o znacznie mniejszym potencjalne przerzutowania, aniżeli czerniaki. 

W zależności od warstwy naskórka stanowiącej punkt ich wyjścia, wyróżnia się raki 

podstawnokomórkowe (BCC – basal cell carcinoma) oraz raki kolczystokomórkowe 

(SCC – squamous cell carcinoma). Podstawowym czynnikiem ryzyka zachorowania 

na NMSC jest przewlekła ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe – w szczegól-

ności promieniowanie typu B (UVB). Kolejnymi ważnymi czynnikami etiologicznymi 

są uwarunkowania genetyczne oraz jasny fototyp skóry (I-III) [9]. 

Rak podstawnokomórkowy jest najczęstszym złośliwym nowotworem skóry u osób 

rasy kaukaskiej, wywodzącym się głównie z warstwy podstawnej naskórka. Stanowi 

70-80% wszystkich rozpoznawanych NMSC. Średni wiek pacjenta w chwili 

postawienia pierwszej diagnozy wynosi średnio 60 lat, jednak wzrasta współczynnik 

występowania zachorowań wśród osób młodszych. BCC jest nowotworem miejscowo 

złośliwym, cechującym się powolnym wzrostem, dużą zdolnością do lokalnej 

destrukcji i naciekania okolicznych tkanek. Ryzyko rozwoju przerzutów jest 

opisywane w kazuistyce przypadków (<0,55%).  

Podział kliniczny raka podstawnokomórkowego oparty jest głównie na jego 

morfologii i obejmuje typy: powierzchowny, guzkowy, wrzodziejący (ulcus rodens), 

torbielowaty, barwnikowy i twardzinopodobny. Liczne badania kliniczne potwierdzają 
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skuteczność terapii fotodynamicznej w leczeniu BCC, szczególnie postaci 

powierzchownej i guzkowej – o niewielkich rozmiarach.  

Rhodes i wsp. zaobserwowali kompletną odpowiedź guzkowej postaci BCC na 

PDT w porównaniu z wycięciem chirurgicznym (odpowiednio 91% i 98% w okresie  

3-miesięcznej obserwacji), z doskonałym efektem kosmetycznym po naświetlaniu 

PDT. W pracy Peng i wsp. zastosowanie ALA-PDT skutkowało wyleczeniem 87% 

zmian w postaci powierzchownej BCC oraz 53% w przypadku postaci guzkowej [10]. 

Ograniczona penetracja światła i fotouczulacza w głąb skóry (1-2 mm) ogranicza 

możliwości zastosowania fotodynamicznej terapii grubszych guzów. Z tego względu 

PDT jest metodą wysoce efektywną w leczeniu m.in. postaci powierzchownej BCC 

(do 1 mm). Głębokie wyłyżeczkowanie zmian poprzedzające użycie PDT jest metodą 

zwiększającą skuteczność terapii dla wybranych guzów (przy utrzymaniu 

zadowalających rezultatów kosmetycznych). Według Thissen i wsp. zastosowanie 

ALA-PDT poprzedzone wyłyżeczkowaniem zmiany (w celu ułatwienia biodostępności 

fotouczulacza w głąb guza) spowodowało wyleczenie 92% przypadków BCC. [11] 

Rak kolczystokomórkowy jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z warstwy 

kolczystej naskórka. Lokalizuje się na podłożu skóry uszkodzonej promieniowaniem 

UV, w miejscach przewlekłego stanu zapalnego, drażnienia (mechanicznego 

i chemicznego) lub w miejscu zmian o charakterze rogowacenia słonecznego (AK  

– actinic keratosis) [12]. Rak kolczystkomórkowy, w przeciwieństwie do raka 

podstawnokomórkowego, prowadzi częściej do przerzutów – do okolicznych węzłów 

chłonnych w 2,5-50% przypadków. SCC powstający de novo cechuje się większą 

złośliwością, aniżeli powstający na podłożu zmian typu AK. Najczęstszą lokalizacją 

nowotworu jest pogranicze błon śluzowych i skóry – na wardze dolnej (szczególna 

złośliwość zmian), jak również okolica oczodołowa, nosa oraz narządów płciowych. 

Na podstawie cech morfologicznych, wśród raków kolczystokomórkowych wyróżnia 

się: odmianę wrzodziejącą (SCC exulcerans) oraz odmianę brodawkującą (SCC 

vegetans). Przebieg choroby oraz częstość występowania przerzutów uzależnione są od 

stopnia złośliwości SCC, umiejscowienia raka i głębokości naciekania zmian.  

Ze względu na ograniczenia związane z przenikalnością światła i biodostępnością 

fotouczulaczy, PDT w monoterapii nie jest zalecana w leczeniu głęboko naciekających 

zmian SCC. Wczesne wycięcie chirurgiczne zmiany jest postępowaniem z wyboru ze 

względu na możliwy rozsiew limfatyczny nowotworu. Warto zwrócić jednak uwagę, iż 

terapia fotodynamiczna jest metodą efektywną w leczeniu umiejscowionych raków 

przedinwazyjnych SCC (carcinoma in situ, ca in situ) [13]. 

Choroba Bowena (BD – Bowen’s disease) jest w rzeczywistości rakiem 

przedinwazyjnym – SCC in situ. Występuje w postaci pojedynczych lub mnogich, 

dobrze odgraniczonych od skóry zdrowej, brunatnych ognisk. Zmiany szerząc się 

pełzakowato, mogą przyjmować nieregularne kształty. BD najczęściej lokalizuje się na 

skórze tułowia i kończyn dolnych. Etiologia rozwoju choroby jest niejasna. Podkreśla 

się rolę onkogennych wirusów brodawczaka HPV (HPV 16). W części przypadków 

zmiany przechodzą w inwazyjną postać raka kolczystokomórkowego. Zastosowanie 

dwóch naświetlań skutkuje wyleczeniem 86-93% zmian, co udokumentowane zostało 

w pracy Mortona i wsp. [14]. 
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Terapia fotodynamiczna ma duże znaczenie w leczeniu zmian w o typie 

rogowacenia słonecznego (AK). W świetle najnowszych badań molekularnych 

i genetycznych AK uznawane jest obecnie jako ca in situ. Zastosowanie PDT w takich 

przypadkach odgrywa istotną rolę prewencyjną w zapobieganiu rozwojowi inwazyjnej 

postaci SCC u pacjentów będących w grupie podwyższonego ryzyka, jakimi są osoby 

w immunosupresji, czy po przeszczepach [15]. 

Rogowacenie słoneczne jest indukowane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie 

UV, przede wszystkim UVB. Umiejscawia się zwykle w miejscach odsłoniętych – na 

skórze twarzy, głowy i małżowin usznych oraz kończyn górnych. Zmiany mają postać 

ognisk rumieniowych, najczęściej z hiperkeratozą na powierzchni. Szacuje się, że 

około 20% nieleczonych AK przechodzi w postać inwazyjną raka kolczysto-

komórkowego.  

Preferowaną metodą postępowania z AK jest terapia nie tylko widocznych klinicznie 

ognisk rogowacenia, ale również całego, szerszego pola skórnego z nagromadzonymi 

uszkodzeniami posłonecznymi – tzw. obszarami zagrożenia nowotworowego (OZN). Są 

to obszary fotokancerogenezy, cechujące się subklinicznymi, całkowicie niezmienionymi 

morfologicznie polami naskórka uszkodzonego przewlekłym wpływem promieniowania 

UV. W keratynocytach w obrębie OZN stwierdza się nagrodzenie zmian genetycznych 

zwiększających ryzyko rozwoju zmian nowotworowych [16]. Stanowią one potencjalny 

punkt wyjścia dla nowych zmian AK, a w konsekwencji rozwoju inwazyjnej postaci raka 

kolczystokomórkowego. Uwzględnienie obszarów zagrożenia nowotworowego, na 

których rozwija się rogowacenie słoneczne, ma w procesie leczniczym pacjenta 

znaczenie prewencyjno-terapeutyczne. Umożliwia uzyskanie remisji już występujących 

zmian AK, jak również zapobiega rozwojowi kolejnych – w tym progresji do raka 

inwazyjnego [17]. 

Istnieje wiele doniesień potwierdzających skuteczność miejscowej ALA-PDT 

w leczeniu rogowacenia słonecznego, zwłaszcza w postaciach bez nasilonej 

hiperkeratozy. W badaniu Piacquadio i wsp., na grupie 243 pacjentów z licznymi, 

rozsianymi zmianami, potwierdzono efektywność PDT u 77% leczonych – już po 

jednym naświetleniu [18]. Warto podkreślić, że terapia fotodynamiczna cechuje się 

znacznie lepszym efektem kosmetycznym niż krioterapia, która stosowana jest 

standardowo w leczeniu AK (przy równoważnej skuteczności leczenia). 

3.2. Czerniaki 

Wysoce złośliwy czerniak (MM – melanoma malignum) dotyczy najczęściej skóry, 

rzadziej błony naczyniowej gałki ocznej, a także błon śluzowych. Zmiany rozwijać 

mogą się de novo lub na podłożu znamienia barwnikowego (zgrubienie, zmiana 

zabarwienia i brzegów, krwawienia). Zapadalność na czerniaka wykazuje znaczną 

zależność geograficzną na świecie. Najczęściej występuje u osób rasy kaukaskiej 

w Australii i Nowej Zelandii, krajach skandynawskich oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Jasny fototyp skóry oraz przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV ogrywają 

podstawową rolę w etiologii rozwoju czerniaka. Istotnym czynnikiem ryzyka są 

zachorowania na MM w rodzinie – 200-krotnie większe ryzyko występowania 

w pierwszym pokoleniu. Leczenie czerniaka obejmuje przede wszystkim radykalne 

wycięcie chirurgiczne oraz chemio- lub radioterapię w stadium III zaawansowania lub 

wyższym.  
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Czerniak złośliwy uznawany jest za nowotwór niepoddający się działaniu PDT. Ma 

to związek z silnym wysyceniem komórek barwnikiem – melaniną (pełniącą rolę 

„filtra” blokującego dostęp światła), jak również aktywnym wyrzutem fotouczulaczy 

z komórek przy udziale błonowych transporterów ABC (ATP-Binding Cassette 

Transporters). Niemniej jednak podejmowane są próby uwrażliwienia komórek 

czerniaka na PDT – między innymi poprzez ich depigmentację, zastosowanie metody 

kombinowanej z hipertermią oraz udział nowych fotouczulaczy w terapii MM [19]. 

4. Diagnostyka fotodynamiczna 

Niezaprzeczalnie istotnym czynnikiem wyleczenia złośliwej zmiany nowotworowej 

jest jej wykrycie we wczesnym stadium rozwoju. Ogniska o niewielkich rozmiarach 

i nieróżniące się makroskopowo od skóry zdrowej stanowią wyzwanie diagnostyczne 

współczesnej onkologii. Ponadto drobne zmiany wieloogniskowe stwarzają problemy 

w weryfikacji histopatologicznej zmian – stanowiącej (z wyjątkiem czerniaka) 

podstawę rozpoznania zmiany nowotworowej skóry. 

Metoda fotodynamiczna sprawdza się również w diagnostyce (photodynamic 

diagnosis – PDD), wykorzystując zjawisko fluorescencji zaaplikowanego wcześniej 

fotouczulacza w tkankach patologicznych. Po naświetleniu zmiany, niektóre 

fotosensybilizatory wykazują charakterystyczną, czerwoną fluorescencję. Ze względu 

na selektywne gromadzenie się fotouczulaczy w komórkach nowotworowych, PDD 

jest narzędziem umożliwiającym wizualizację ognisk patologicznych [20]. 

Najczęściej obraz „świecącego guza” widoczny jest gołym okiem. W celu 

dokładniejszej analizy, fluoryzującą zmianę można zarejestrować obrazem cyfrowym, 

a następnie poddać go obróbce komputerowej [21]. Takie zastosowanie metody 

fotodynamicznej umożliwia wizualizację masy guza, wraz z otaczającym ją 

marginesem komórek dysplastycznych, które są najczęstszą drogą wyjścia wznowy 

nowotworu po niepełnym wycięciu chirurgicznym. 

5. Podsumowanie  

Metoda fotodynamiczna opiera się na możliwości wybiórczego uwidocznienia oraz 

niszczenia patologicznych tkanek związanych z fotouczulaczem. Spośród innych 

standardowych metod leczenia w onkologii dermatologicznej, PDT wyróżnia jej 

selektywność oraz doskonały efekt kosmetyczny, przy osiąganiu równoważnych 

wyników terapeutycznych. Diagnostyka fotodynamiczna może być doskonałą formą 

wykrywania nowotworów we wczesnych stadiach ich zaawansowania, a w efekcie 

zapobiegania rozwojowi inwazyjnych form raków skóry. Rosnące zainteresowanie 

diagnostyką i terapią nowotworów technikami optycznymi wynika z ich 

nieinwazyjności oraz wysokiej czułości. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, terapia 

fotodynamiczna zyskuje coraz ważniejszą pozycję – nie tylko wśród lekarzy, ale 

zwłaszcza pacjentów. Szybki postęp w technologii i sprzęcie optoelektronicznym, 

a także systematyczny spadek cen aparatury sprzyjają wykorzystaniu metody 

fotodynamicznej w praktyce klinicznej. 
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Zastosowanie diagnostyki i terapii fotodynamicznej w dermatologii onkologicznej 

z uwzględnieniem obszarów zagrożenia nowotworowego 

Streszczenie 

Metoda fotodynamiczna jest nowoczesną techniką diagnozowania (PDD – photodynamic diagnosis) oraz 

leczenia (PDT – photodynamic therapy) nowotworów. Metoda ta cieszy się dużym uznaniem, działa 

bowiem selektywnie na komórki patologiczne, nie uszkadzając tkanek zdrowych. Reakcja fotodynamiczna 

wymaga współdziałania trzech składowych: fotouczulacza (związku światłoczułego), światła 

o odpowiedniej długości fali oraz tlenu. Mechanizm działania metody fotodynamicznej, w zależności od 

użytego fotouczulacza i długości fali świetlnej, oparty na jest na zjawisku fluorescencji i uwidocznieniu 

patologicznej tkanki (PDD) lub jej zniszczeniu (PDT). Zaletami terapii fotodynamicznej są: duża 

skuteczność i wybiórczość działania, możliwość wielokrotnego powtarzania naświetlań, jak również brak 

przeciwwskazań do równoległego stosowania z innymi metodami terapeutycznymi u pacjentów w każdym 

stanie klinicznym. W dermatologii onkologicznej metoda PDD+PDT znalazła zastosowanie 

w diagnozowaniu i leczeniu raków przedinwazyjnych (choroba Bowena, rogowacenie słoneczne), jak 

i rozwiniętych zmian nowotworowych (niemelanocytowych raków skóry). Podkreśla się rolę terapii 

fotodynamicznej w leczeniu niewidocznych gołym okiem obszarów zagrożenia nowotworowego (OZN), 

które mogą być punktem wyjścia nowotworów skóry. Efektywność leczenia, łatwość w stosowaniu oraz 

dobre efekty kosmetyczne, stanowią zachętę do dalszych badań nad rozwojem metody fotodynamicznej. 

Słowa kluczowe: metoda fotodynamiczna, diagnostyka fotodynamiczna, raki skóry 

Application of photodynamic method in diagnostics and therapy in dermatological 

oncology including cutaneous filed cancerization 

Abstract 

The photodynamic method is a novel technique for diagnosis (PDD, photodynamic diagnosis) and therapy 

(PDT, photodynamic therapy) of dysplastic lesions and tumours. This method is gaining more popularity 

due to its specificity in damaging the cancerous cells while leaving the healthy cells intact. The mechanism 

of action of photodynamic reaction requires simultaneous presence of three components, i.e. 

a photosensitizer that localizes in pathologically altered tissue and predisposes it to light exposure toxicity, 

a light source of specific wavelength that activates the photosensitizer and oxygen molecules dissolved 

within the tissue. The application of photodynamic method results in either visualisation of altered tissue 

(PDD) or eradication of neoplastic cells via apoptosis or necrosis (PDT). The advantages of PDT include 

high efficacy and selectivity, the possibility of multiple administration of light doses and no evident 

contraindications of simultaneous usage of PDT and other therapeutic methods in patients of various 

clinical conditions. In oncological dermatology, PD+PDT method is used in the treatment of dysplastic 

changes, e.g. Bowen’s disease and keratinisation due to sunlight, as well as neoplastic changes (non-

melanoma skin cancers). Photodynamic therapy is also believed to be of crucial importance in the 

treatment of non-visualised cancer risk areas that untreated might develop into skin cancer. The efficacy of 

treatment, convenience of application and esthetical cosmetic outcomes of PDT are an encouragement for 

scientists and clinicians to further investigate and improve this method. 

Keywords: photodynamic method, photodynamic diagnosis, skin cancers 
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Diagnostyka niedokrwistości  

spowodowanej niedoborem żelaza 

1. Wprowadzenie 

W organizmie ludzkim wyróżnia się około 60 pierwiastków (makro- 

i mikroelementów) warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie. Jednym 

z ważniejszych pierwiastków śladowych jest żelazo, wchodzące w skład metaloprotein 

oraz centrów aktywnych wielu enzymów. Bierze ono udział w procesach 

biologicznych, takich jak synteza i naprawa DNA, oddychanie komórkowe, czy 

transport tlenu. Zawartość żelaza w ustroju zależy od wieku oraz płci osoby badanej 

i waha się w granicach 3-4 g, co w zupełności pokrywa dzienne zapotrzebowanie 

organizmu. Utrzymanie zbilansowanej diety zapewnia również całkowitą kompensację 

fizjologicznych strat pierwiastka, wynikających głównie z procesu złuszczania 

nabłonka jelitowego [1, 2].  

Niestety jak alarmuje WHO, niedobór żelaza i będąca jego konsekwencją 

niedokrwistość jest wciąż aktualnym problemem, a dotyczy zarówno krajów 

rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych. Do grupy największego ryzyka należą 

osoby młode w okresie dojrzewania, kobiety mające długotrwałe i obfite miesiączki 

oraz przewlekle chorzy z towarzyszącym krwawieniem z przewodu pokarmowego lub 

dróg rodnych. Ponadto na deficyt żelaza narażone są kobiety w ciąży, osoby stosujące 

restrykcyjne diety, cierpiące na zaburzenia wchłaniania, czy wielokrotni dawcy krwi. 

Nie ulega wątpliwości, że schorzenie to ma negatywny wpływ na jakość życia 

pacjenta, ale także może być objawem innej, poważnej jednostki chorobowej, dlatego 

w każdym przypadku etiologia anemii powinna zostać ustalona [3, 4].  

Ze względu na fakt, że niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najczęściej 

występującym rodzajem anemii, w praktyce klinicznej utrwalił się algorytm 

postępowania w przypadku podejrzenia choroby obejmujący powszechnie znane testy 

diagnostyczne. Aktualne dane epidemiologiczne dowodzą jednak, że taki schemat nie 

pozwala na wyeliminowanie problemu. Dlatego celem niniejszej pracy jest 

przedstawienie doniesień na temat nowych, rzadziej wykorzystywanych wskaźników, 

które uzupełniają wiedzę z zakresu ustrojowych zasobów żelaza i być może zostaną 

w przyszłości wprowadzone do puli rutynowo zlecanych badań laboratoryjnych.  

  

                                                                
1 edyta.knap.91@wp.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
2 beata.jakubowska-solarska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 
3 1kszew@wp.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

mailto:beata.jakubowska-solarska@umlub.pl
http://www.umlub.pl/
mailto:1kszew@wp.pl
http://www.umlub.pl/


 

Diagnostyka niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza 

 

35 

2. Niedokrwistość z niedoboru żelaza – badania podstawowe 

W podstawowej diagnostyce niedokrwistości z niedoboru żelaza wykorzystywane 

są zarówno badania hematologiczne, jak i biochemiczne. Wśród najczęściej zlecanych 

badań hematologicznych wyróżnia się morfologię krwi obwodowej oraz ocenę ilości 

retikulocytów. Do parametrów biochemicznych zalicza się natomiast ocenę poziomu 

żelaza w surowicy, ferrytyny, transferyny, rozpuszczalnego receptora transferyny 

i całkowitą zdolność wiązania żelaza. Wyniki testów pozwalają potwierdzić lub 

wykluczyć obecność anemii, a także informują o zawartości żelaza rozmieszczonego 

w puli funkcjonalnej i magazynowej organizmu [5, 6]. 

2.1. Morfologia krwi obwodowej 

Badanie morfologii krwi obwodowej dostarcza podstawowych, ale jednocześnie 

niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Niedokrwistość zostaje rozpoznana, 

gdy poziom głównych parametrów czerwonokrwinkowych (liczba krwinek 

czerwonych, hemoglobina, hematokryt) znajdzie się poniżej zakresu wartości 

referencyjnych przyjętych dla określonej płci i wieku. Dodatkowo wartość 

hemoglobiny koreluje ze stopniem nasilenia anemii. Z kolei zmniejszona liczba 

krwinek czerwonych jest cechą charakterystyczną, ale w początkowym okresie 

choroby, wydolny szpik stymulowany erytropoetyną jest w stanie uwolnić na obwód 

większą ilość erytrocytów i fałszować otrzymany wynik [7]. W morfologii krwi 

obwodowej klinicyści doszukują się także potencjalnej przyczyny niedokrwistości. 

Niedoborowi żelaza często towarzyszy obniżenie MCV oraz MCH, co daje obraz 

krwinek mikrocytarnych i hipochromicznych. Wyliczanie wskaźników czerwono-

krwinkowych jest badaniem prostym, tanim i ogólnodostępnym, ale ich wartości 

ulegają zmianie dopiero w wyniku długotrwałego deficytu żelaza. Analogiczne zmiany 

obserwuje się również w przypadku hemoglobinopatii, czy niedokrwistości 

syderoblastycznej, co przemawia za koniecznością prowadzenia diagnostyki 

różnicowej. Ponadto przy równoczesnym niedoborze kilku składników odżywczych, 

wynik MCV może pozostać niezmieniony. Kolejnym parametrem jest wskaźnik 

anizocytozy (RDW), czyli miara zróżnicowania erytrocytów pod względem objętości. 

Dane literaturowe wskazują jednak, że podwyższone RDW nie jest wystarczająco 

czułym i specyficznym testem w stanach niedoboru żelaza [4, 8].  

Interpretując wynik morfologii krwi obwodowej należy pamiętać o ocenie 

pozostałych układów krwinkowych. Duo- lub pancytopenia może wskazywać na 

patologie szpiku kostnego, nadmierne niszczenie elementów morfotycznych lub 

hipersplenizm. Każdy przypadek złożonych zaburzeń krwinkowych jest wskazaniem 

do poszerzenia diagnostyki poprzez ocenę mielogramu [7]. 

2.2. Retikulocyty 

Retikulocyty to niedojrzałe krwinki czerwone zawierające w cytoplazmie 

pozostałości RNA, a ich obecność we krwi obwodowej jest wykładnikiem aktywności 

krwiotwórczej szpiku kostnego. W przypadku niedokrwistości, również tej z niedoboru 

żelaza dochodzi do niedotlenienia organizmu, pobudzenia syntezy erytropoetyny  

i w końcu wzmożonej proliferacji oraz różnicowania prekursorów krwinek 

czerwonych. O ile wszystkie niezbędne dla erytropoezy czynniki są dostępne, ilość 
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retikulocytów zwiększy się, a badanie krwi obwodowej będzie tego dowodem. Jeśli 

jednak zapasy żelaza ulegną całkowitemu wyczerpaniu, zarówno odsetek, jak i wartość 

bezwzględna retikulocytów obniży się [9, 10]. Wykorzystując zależność, że zawartość 

materiału genetycznego jest odwrotnie proporcjonalna do dojrzałości komórki, 

w praktyce laboratoryjnej oprócz oceny całkowitej liczby retikulocytów, wylicza się 

odsetek trzech populacji krwinek, z czego HFR jest frakcją najmłodszą, MFR średnią, 

a LFR najstarszą. Udowodniono, że im cięższa niedokrwistość, tym dojrzewanie 

retikulocytów w szpiku krótsze i tym dłuższe przebywanie komórek na obwodzie. 

Wyniki badań Wollmanna M. i wsp. [9] potwierdzają, że wśród osób cierpiących na 

anemię z niedoboru żelaza, procent niedojrzałych retikulocytów (HFR i MFR) jest 

istotnie wyższy niż u osób zdrowych.  

W związku z aktualnymi doniesieniami, wskaźniki retikulocytarne wydają się 

dobrymi, wczesnymi markerami niedoboru surowca do budowy hemoglobiny jakim 

jest żelazo. Należy jednak pamiętać, że wzrost poziomu retikulocytów powinien być 

różnicowany z utratą krwi lub hemolizą. Z drugiej strony ich niska wartość sugeruje 

aplazję oraz inne zaburzenia czynnościowe szpiku [11]. 

2.3. Poziom żelaza w surowicy 

Zdecydowana większość ustrojowych zasobów żelaza wchodzi w skład 

hemoglobiny. Reszta stanowi składnik białek niehemowych, takich jak mioglobina czy 

cytochromy. Nadmiar żelaza jest magazynowany w postaci ferrytyny lub 

hemosyderyny [12]. Pula mierzona w surowicy krwi pacjenta obejmuje żelazo 

połączone z transferyną, a jej poziom w stanie ustrojowego niedoboru pierwiastka 

powinien ulec obniżeniu. Otrzymany wynik zależy jednak od wielu czynników, 

dlatego może okazać się trudny do interpretacji. Poziom żelaza w surowicy zmienia się 

w zależności od wieku, płci, pory dnia (najwyższy poziom rano, najniższy wieczorem) 

oraz aktualnej suplementacji pierwiastka w diecie [13]. Dodatkowo wykazano, że we 

wczesnym stadium niedokrwistości organizm może kompensować rzeczywisty deficyt 

żelaza, poprzez zwiększenie wchłaniania z przewodu pokarmowego do krwi oraz 

mobilizację zasobów zmagazynowanych w makrofagach [14]. Obniżone stężenie 

pierwiastka w surowicy, przy prawidłowych wynikach pozostałych parametrów 

gospodarki żelaza, może wskazywać na toczący się stan zapalny, towarzyszący 

chorobom przewlekłym. Cytokiny prozapalne zmniejszają funkcjonalną dostępność 

obecnego w organizmie żelaza, wpływając jednocześnie na wynik przeprowadzonego 

badania. Ograniczenia tradycyjnego pomiaru żelaza w surowicy wymuszają więc 

równoczesną ocenę innych wskaźników [15, 16].  

Drugim sposobem oznaczenia ilości pierwiastka w surowicy krwi jest próba 

czynnościowa, umożliwiająca kontrolę procesu wchłaniania jelitowego. Polega ona na 

kilkukrotnym pomiarze stężenia żelaza w surowicy po obciążeniu pacjenta preparatem 

siarczanu żelazawego i wykreśleniu tzw. krzywej żelazowej. Metoda jest przydatna 

w diagnostyce różnicowej niedokrwistości z niedoboru żelaza, a także przy określeniu 

możliwości zastosowania doustnej suplementacji [5]. 
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2.4. Ferrytyna 

Ferrytyna stanowi główny rezerwuar żelaza w ustroju, utrzymując je w łatwo 

dostępnej i nieszkodliwej formie. Jej wartość spada wraz ze stopniem zmniejszania się 

puli żelaza zapasowego. Z tego względu stężenie ferrytyny w surowicy jest kolejnym, 

często stosowanym wskaźnikiem niedokrwistości z niedoboru żelaza. Ferrytyna jest 

również jednym z dodatnich białek ostrej fazy, dlatego jej poziom rośnie nie tylko 

w hemochromatozie, ale także w odpowiedzi na stan zapalny, zakażenia, schorzenia 

wątroby, czy choroby nowotworowe. Wprowadza to w błąd osobę interpretującą 

wynik w kontekście oceny ustrojowej gospodarki żelaza. W celu wyeliminowania 

wpływu współistniejącego stanu zapalnego zaleca się uzupełnienie badania 

o oznaczenie poziomu białka C-reaktywnego (CRP) [17, 18]. 

2.5. Transferyna 

Transferyna jest głównym białkiem transportującym żelazo do wątroby, śledziony 

i szpiku kostnego. Obniżony poziom transferyny w surowicy został uznany za marker 

czynnościowego niedoboru żelaza, ale jako izolowany test ma ograniczoną wartość 

diagnostyczną. Obecnie znacznie częściej ocenia się stopień wysycenia transferyny 

(TfS), chociaż i ten parametr ma swoje ograniczenia. W stanach niedożywienia 

organizmu obserwuje się spadek poziomu transferyny, dlatego sam wskaźnik saturacji 

żelazem może być zawyżony [19, 20]. Ponieważ opisywany parametr jest wyliczany 

matematycznie, interpretując uzyskany wynik należy również brać pod uwagę 

wszystkie czynniki wpływające na poszczególne składowe równania, np. stężenie 

żelaza w surowicy (wiek, płeć, pora dnia, czy obecność stanu zapalnego) [21]. 

2.6. Rozpuszczalny receptor transferyny 

Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) jest skróconą, odczepioną 

proteolitycznie formą monomeru receptora błonowego, odzwierciedlającą jego ilość 

we krwi obwodowej. Stężenie sTfR wykazuje dodatnią korelację z tkankowym 

niedoborem żelaza oraz ze stopniem nasilenia procesu erytropoezy, ponieważ 

większość rozpuszczalnego receptora pochodzi z prekursorów krwinek czerwonych 

(erytroblasty i częściowo retikulocyty). Wysoki poziom rozpuszczalnego receptora 

może również służyć jako parametr różnicujący niedokrwistość z niedoboru żelaza 

z niedokrwistością chorób przewlekłych [22, 23]. Test ten charakteryzuje się dużą 

czułością, ale jego wartość jest specyficzna dla tkankowego deficytu żelaza tylko 

wtedy, gdy nie ma innych okoliczności zwiększających produkcję erytrocytów, takich 

jak hemoliza, czy nieefektywna erytropoeza. W pozostałych przypadkach, częściową 

korektę wyników można uzyskać wyliczając wskaźnik będący stosunkiem stężenia 

rozpuszczalnego receptora transferyny i logarytmu stężenia ferrytyny w surowicy. Ze 

względu na utrudnienia dotyczące opisanych testów, „złotym standardem” w pomiarze 

zapasów żelaza wciąż pozostaje ocena ilości syderoblastów w szpiku kostnym. 

Inwazyjność procedury wpływa jednak na możliwość stosowania badania 

w codziennej praktyce [24, 25]. 
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2.7. Całkowita zdolność wiązania żelaza 

W puli badań oceniających ustrojowe zasoby żelaza znajduje się także całkowita 
zdolność wiązania żelaza (TIBC). Wysycając chlorkiem żelaza wszystkie miejsca 
wiążące w cząsteczce transferyny oznacza się stężenie pierwiastka. Wynik TIBC 
stanowi pośredni pomiar ilości transferyny w surowicy oraz pozwala na wyliczenie 
stopnia jej saturacji. Dodatkowo odejmując od wartości TIBC aktualne stężenie żelaza 
we krwi, otrzymuje się tzw. utajoną zdolność wiązania żelaza (UIBC). W przypadku 
deficytu żelaza zarówno poziom całkowitej, jak i utajonej zdolności wiązania żelaza 
ulega podwyższeniu. Spadek wartości opisanych wskaźników jest natomiast 
charakterystyczny dla chorób przewlekłych [5, 7]. 

3. Niedokrwistość z niedoboru żelaza – diagnostyka uzupełniająca 

Medyczne laboratoria diagnostyczne oferują wiele testów służących diagnostyce 
niedokrwistości z niedoboru żelaza. Ze względu na istniejące ograniczenia, żaden 
z nich nie może być jednak stosowany uniwersalnie. Efektem tego jest wciąż 
niesłabnące zainteresowanie poszukiwaniem nowych, lepszych wykładników danego 
procesu. Poniżej scharakteryzowane zostały parametry już opisane w literaturze, ale 
mniej znane i rzadziej używane, uzupełniające wiedzę z zakresu ustrojowych zasobów 
żelaza. 

3.1. Ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach 

Zawartość hemoglobiny w retykulocytach (CHr) jest pośrednią miarą ilości żelaza 
dostępnego w szpiku kostnym dla produkcji krwinek czerwonych. W analizatorach 
hematologicznych Advia 120 i 2120 wskaźnik CHr jest iloczynem objętości 
retikulocytów oraz komórkowego stężenia hemoglobiny, ocenianych niezależnie na 
podstawie wybarwienia retikulocytów oksazyną 750 i dwukierunkowego pomiaru 
rozproszenia światła. Otrzymany wynik podawany w pg jest wartością niezależną od 
płci. W analizatorach firmy Sysmex analogicznym miernikiem jest parametr określany 
jako RET-He [26, 27]. Ze względu na krótki czas funkcjonowania krwinek w formie 
retikulocytów, CHr lub RET-He wydaje się być czułym i wczesnym wykładnikiem 
deficytu żelaza. W badaniach prowadzonych wśród dzieci z niedokrwistością 
z niedoboru żelaza wykazano, że test ten ma większą użyteczność kliniczną niż inne, 
dotychczas stosowane w tym celu wskaźniki. Daną hipotezę potwierdzono również 
wśród osób dorosłych cierpiących na anemię niedoborową [28, 29]. Jednocześnie 
w pracy Karagülle M. i wsp. [30] stwierdzono znaczącą, dodatnią korelację między 
zawartością hemoglobiny w retikulocytach, a poziomem hemoglobiny we krwi, MCV, 
MCH oraz wysyceniem transferyny. Oprócz znaczenia diagnostycznego, CHr i RET-
He może być wykorzystywany do oceny odpowiedzi organizmu na terapię już po kilku 
dniach od przyjęcia pierwszej dawki żelaza. Wskaźnik przyda się również 
w przypadku pacjentów leczonych erytropoetyną [26].  

Nowym biomarkerem zaburzonej hemoglobinizacji jest Delta-He, czyli różnica 
między ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocytach i dojrzałych krwinkach 
czerwonych (RBC-He). Parametr umożliwia różnicowanie niedokrwistości z niedoboru 
żelaza i niedokrwistości chorób przewlekłych, a także stanu przed i po terapii żelazem 
lub erytropoetyną. Dotychczas Delta-He znalazła zastosowanie głównie w badaniach 
naukowych, ale odpowiednio interpretowana z pewnością może stać się pomocnym 
narzędziem diagnostycznym w codziennej praktyce klinicznej [31, 32]. 
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3.2. Protoporfiryna cynkowa 

Protoporfiryna cynkowa (ZPP) jest metabolitem, który gromadzi się w erytrocytach 

w warunkach niedoboru żelaza. Powstała w ten sposób hemoglobina zawiera atom 

cynku zamiast żelaza, przez co nie może spełniać swojej fizjologicznej funkcji. 

Stężenie krążącej we krwi protoporfiryny cynkowej zwiększa się również przy zatruciu 

ołowiem, a w przypadku talasemii jest prawidłowe. Na poziom ZPP we krwi nie 

wpływa również obecność stanu zapalnego, dlatego jest to czuły, specyficzny, a przy 

tym tani i prosty w oznaczeniu wykładnik niedokrwistości z niedoboru żelaza. Ponadto 

w pracy Metzgeroth G. i wsp. [33] wykazano istotną korelację między poziomem 

protoporfiryny i rozpuszczalnego receptora transferyny. Równoczesny pomiar obu 

parametrów może być przydatny w eliminowaniu ograniczeń towarzyszących każdemu 

z wymienionych testów. Pomimo zalet, badanie ilości protoporfiryny cynkowej jest 

wykonywane stosunkowo rzadko [34]. 

3.3. Hepcydyna 

Hepcydyna po raz pierwszy została wyizolowana z krwi ludzkiej w 2000r., a rok 

później ten sam składnik zidentyfikowano w moczu. Finalnie udowodniono, że jest to 

białkowy hormon produkowany przez hepatocyty a jego stężenie w osoczu 

odzwierciedla intensywność syntezy wątrobowej [35, 36]. Hepcydyna działa na 

ferroportynę w enterocytach dwunastnicy (główny eksporter żelaza do krwi) 

powodując jej internalizację i degradację w lizosomach. Z drugiej strony inaktywuje 

ona ferroportynę w makrofagach, uniemożliwiając uwalnianie żelaza pochodzącego ze 

sfagocytowanych erytrocytów. W obu przypadkach rola jaką hepcydyna pełni 

w organizmie polega na ograniczeniu dostępności żelaza, co negatywnie wpływa na 

proliferację i czas przeżycia komórek linii erytroidalnej. Dodatkowo wykazano, że 

wzrost aktywności hormonu jest zależny od obecności stanu zapalnego oraz 

zwiększonego poziomu żelaza w ustroju. Z kolei wśród czynników hamujących 

ekspresję hepcydyny wymienia się między innymi niedotlenienie, ekspresję 

erytropoetyny, a także odkryte w 2014r. białko zwane erytroferronem [37-39].  

Ze względu na bezpośredni wpływ hepcydyny na dostępność żelaza, oznaczanie 

danego parametru miałoby niewątpliwie duże znaczenie w procesie diagnostycznym. 

Problemem okazał się jednak wybór odpowiedniej metody badawczej. Początkowo 

próbowano mierzyć stężenie prekursora – prohepcydyny z wykorzystaniem testu 

ELISA. Niestety otrzymane wyniki nie wykazywały istotnych korelacji z formą 

dojrzałą hormonu. Lepszy efekt uzyskano przez oznaczanie poziomu hepcydyny 

w moczu, chociaż ekspresja genu tego białka w obrębie komórek cewek nerkowych 

mogła fałszować rzeczywisty odczyt stężenia [37]. Kolejną polecaną metodą jest 

spektroskopia mas. Wykonanie badania wiąże się jednak z użyciem drogiego, 

specjalistycznego sprzętu, co skutecznie ograniczałoby możliwość rozpowszechnienia 

danego testu [40]. 
Niewątpliwie odkrycie hepcydyny poszerzyło ogólną wiedzę na temat powiązań 

między niedoborem żelaza, a rozwojem stanu zapalnego. Dzięki temu możliwa jest 
dokładniejsza ocena ustrojowej gospodarki żelaza, niż w przypadku użycia 
podstawowych wskaźników, takich jak stężenie ferrytyny, wysycenie transferyny, czy 
poziom rozpuszczalnego receptora transferyny. Ponadto wykrycie podwyższonego 
stężenia hepcydyny może być pomocnym czynnikiem wykluczającym przy 
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kwalifikowaniu pacjentów do doustnej suplementacji żelaza, a farmakologiczne 
obniżanie jej poziomu może okazać się efektywną formą terapii, poprawiającą 
dostępność żelaza w stanie jego zwiększonego zapotrzebowania. Umożliwienie 
włączenia stężenia hepcydyny do puli powszechnie stosowanych testów oceniających 
zasoby żelaza wiąże się z koniecznością prowadzenia dalszych badań, mających na 
celu ujednolicenie metody pomiaru hepcydyny oraz określenie zakresu wartości 
referencyjnych [36, 41].  

3.4. Erytroferron 

W 2014r. Kautz L. i wsp. [39] badając niescharakteryzowany jeszcze transkrypt 
Fam132b, zidentyfikowali nowy hormon – erytroferron (ERFE), regulujący poziom 
hepcydyny w ustroju. Miejscem jego syntezy są komórki prekursorowe linii 
erytroidalnej, ze szczególnym uwzględnieniem erytroblastów zasadochłonnych 
i polichromatycznych. Na stopień wyrażenia białka w szpiku kostnym wpływa 
erytropoetyna, aktywując szlak JAK2/STAT5, służący do stymulacji procesu 
wytwarzania krwinek czerwonych [39, 42].  

Badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych wykazały, że erytroferron, 
działając bezpośrednio na komórki wątroby powoduje znaczące obniżenie stężenia 
hepcydyny w odpowiedzi na wywołaną laboratoryjnie niedokrwistość. Co istotne, 
podobne wyniki uzyskano w przypadku anemii towarzyszącej reakcji zapalnej. 
Ponadto u myszy pozbawionych transkryptu, parametry układu czerwonokrwinkowego 
ulegały normalizacji znacznie później, niż w przypadku zwierząt typu dzikiego. Dane 
te potwierdzają, że erytroferron pełni kluczową rolę w procesie hamowania syntezy 
hepcydyny i przyczynia się do zwiększenia dostępności ustrojowych zasobów żelaza 
[43, 44]. Nowo odkryte białko może więc stać się nowym celem terapeutycznym 
u osób cierpiących na niedokrwistość z niedoboru żelaza. Wysoki poziom hepcydyny 
został uznany również za niezależny czynnik rozwoju chorób sercowo-naczyniowych 
oraz śmiertelności wśród pacjentów hemodializowanych, dlatego zastosowanie 
erytroferronu nie tylko umożliwiłoby poprawienie komfortu życia tych osób, ale 
przede wszystkim zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia groźnych powikłań [42, 45, 46]. 
Z drugiej strony, przy wrodzonych defektach syntezy hemoglobiny, działanie hormonu 
może przyczyniać się do odkładania nadmiaru żelaza w obrębie narządów i ich 
oksydacyjnego uszkodzenia [47].  

Badania nad erytroferronem ułatwiły zrozumienie mechanizmu regulacji stężenia 
hepcydyny w organizmie. Bez wątpienia jednak istnieją wskazania do potwierdzenia 
uzyskanych rezultatów na materiale pochodzenia ludzkiego.  

4. Podsumowanie 

Interpretując wyniki rutynowo zlecanych badań przy podejrzeniu niedokrwistości 
z niedoboru żelaza, należy pamiętać o towarzyszących im ograniczeniach. Efektem 
prac nad odkryciem bardziej uniwersalnego parametru jest kilka nowych wskaźników, 
które nie weszły na razie do puli powszechnie stosowanych testów oceniających 
ustrojową gospodarkę żelaza. Potencjał diagnostyczny, a także możliwość monito-
rowania terapii, niewątpliwie przemawia za prowadzeniem dalszych badań, które 
pozwoliłyby określić ich rzeczywistą przydatność kliniczną oraz wystandaryzować 
metodę pomiaru.  
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Diagnostyka niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza 

Streszczenie 

Żelazo jest jednym z mikroelementów ludzkiego organizmu, odpowiadającym za prawidłowy przebieg 

wielu procesów biologicznych, takich jak synteza i naprawa DNA, oddychanie komórkowe czy transport 

tlenu. Niestety, mimo wzrastającej świadomości społecznej niedobór żelaza jest wciąż najczęstszą 

przyczyną rozwoju niedokrwistości. Niezmiennie od wielu lat, podstawę diagnostyki tego rodzaju 

niedokrwistości stanowi badanie morfologii krwi obwodowej oraz poziomu żelaza w surowicy. Do 

powszechnie stosowanych testów zaliczamy również ocenę ilości retikulocytów, ferrytyny, transferyny, 

rozpuszczalnego receptora transferyny i całkowitą zdolność wiązania żelaza. We współczesnej literaturze 

coraz częściej pojawiają się publikacje dotyczące mniej znanych i rzadziej wykorzystywanych 

wskaźników, takich jak ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach, dojrzałych krwinkach czerwonych 

i jego różnica, pomiar poziomu protoporfiryny cynkowej w erytrocytach czy hepcydyny w surowicy krwi. 

Duże nadzieje wiąże się także z odkrytym w 2014r. białkiem zwanym erytroferronem, który działając jako 

inhibitor hepcydyny, przyczynia się do zwiększonego wchłaniania żelaza. Wymienione wskaźniki są 

źródłem dodatkowych informacji o dostępności żelaza w ustroju, przez co mogą umożliwić szybszą 
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diagnozę i bardziej miarodajne monitorowanie terapii. Z pewnością dalsze badania zweryfikują 

przydatność diagnostyczną danych parametrów, jednak w obliczu tak powszechnie występującego 

problemu jakim jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, niezbędna wydaje się ciągła edukacja personelu 

medycznego w zakresie dostępnych testów oceniających zasoby żelaza, a także umiejętność ich 

prawidłowej interpretacji. 

Słowa kluczowe: żelazo, anemia, hepcydyna, erytroferron 

Diagnosis of anaemia caused by iron deficiency 

Abstract  

Iron is one of the many micronutrients required by the human body and is responsible for multiple 

biological processes including DNA synthesis and repair, cellular respiration and oxygen transportation. 

Despite growing public awareness, iron deficiency is, unfortunately, still the most common cause of 

anaemia. For many years the basis for the diagnosis of this kind of anaemia has been the study of 

peripheral blood morphology and serum iron level. The most frequently used tests include ones for 

reticulocyte count, ferritin, transferrin and soluble transferrin receptor, as well as for total iron binding 

capacity. Contemporary publications contain more articles about the less well known and less used 

indicators such as haemoglobin equivalent in reticulocytes, the differences within red blood cells, zinc 

protoporphyrin in erythrocytes, and plasma hepcidin levels. Hopes are also raised by the discovery, in 

2014, of the protein erythroferrone which as a hepcidin inhibitor, allows for increased iron absorption. 

These indicators provide additional information on the availability of iron in the body, and may allow for 

a quicker diagnosis and also a more reliable monitoring of therapy. Further studies will certainly verify the 

diagnostic utility of the parameters, although because of the widespread problem of iron deficiency 

anaemia, it will be necessary to continually remind medical staff of the available tests of iron resources and 

to educate them on their ability to correctly interpret them. 
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Zastosowanie techniki LC-MS/MS  

w diagnostyce laboratoryjnej 

1. Wstęp 

Chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas jest techniką 

analityczną wykorzystującą synergistyczny efekt separacji analitów z ich identyfikacją 

na podstawie stosunku masy do ładunku elektrycznego. Spektrometria mas umożliwia 

analizę jakościową i ilościową szerokiego spektrum związków dzięki czemu znajduje 

zastosowanie w wielu dziedzinach analitycznych. Cechuje się wysoką czułością 

i swoistością. Wykorzystywana jest w analizie różnych rodzajów próbek: 

środowiskowych, farmaceutycznych, żywności, jak również do monitorowania 

kinetyki procesów chemicznych czy wydajności procesów przemysłowych. Technika 

ta umożliwia analizę związków zarówno nisko- jaki i wysokocząsteczkowych 

występujących w śladowych ilościach w złożonym materiale biologicznym, dlatego 

znalazła także zastosowanie w diagnostyce medycznej. Niektóre wysoko 

wyspecjalizowane laboratoria rutynowo prowadzą oznaczenia wybranych parametrów 

diagnostycznych z użyciem spektrometrii mas. Do części testów dostępne są obecnie 

komercyjne zestawy odczynników ułatwiające przeprowadzenie analizy. Z uwagi na 

stale wzrastające zainteresowanie potencjałem aplikacyjnym techniki LC-MS/MS 

(ang. Liquid Chromatography Mass Spectrometry) zarówno w środowisku naukowym 

jak i w laboratoriach komercyjnych, w pracy zebrano i przedstawiono związane z nią 

zagadnienia teoretyczne oraz wybrane przykłady wykorzystania w diagnostyce 

laboratoryjnej. 

2. LC-MS/MS – podstawy teoretyczne 

Spektrometria masowa jest techniką analityczną umożliwiającą identyfikację 

jakościową związków, zbadanie struktury cząsteczek a także analizę ilościową 

substancji występujących w próbce w ilości kilku femtogramów. Każdy spektrometr 

mas stanowi zintegrowany układ, w skład którego wchodzą: układ wprowadzenia 

próbki, jonizator, analizator, detektor i rejestrator danych (komputer). Proces analizy 

poprzedza przekształcenie analitu w jony oraz ich ewentualną fragmentację. 

W analizatorze mas na skutek oddziaływania pola elektromagnetycznego wiązka 

jonów rozdzielana jest na poszczególne składowe na podstawie stosunków masy do 

                                                                
1 anna.czajkowska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl  
2 beata.jakubowska-solarska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  
3 magdalena.niespialowska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Katedra Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl  

mailto:anna.czajkowska@umlub.pl
mailto:beata.jakubowska-solarska@umlub.pl
mailto:magdalena.niespialowska@umlub.pl


 

Anna Czajkowska-Żelazko, Beata Jakubowska-Solarska, Magdalena Nieśpiałowska 

 

46 

ładunku elektrycznego (m/z). Rozdzielone grupy jonów trafiają kolejno do detektora, 

w którym generują przepływ prądu o natężeniu proporcjonalnym do ich liczby. 

Efektem takiej analizy jest widno masowe, przedstawiające zależność liczby jonów od 

ich masy (m/z). Jonizacja zwykle przebiega w taki sposób, aby ładunek jonu równy był 

1, dlatego też stosunek m/z odpowiada masie jonu. W zależności od sposobu jonizacji 

uzyskane widmo dostarcza informacji tylko odnośnie masy bądź masy i budowy 

analitu. Zastosowanie tzw. jonizacji miękkiej powoduje powstanie jonu 

molekularnego, który jest kationem rodnikowym (K+) badanego związku. Na tej 

podstawie można ustalić masę cząsteczkową związku. Jeżeli zastosuje się jonizację 

twardą, wówczas cząsteczki analitu ulegają fragmentacji, w wyniku której powstaje jon 

molekularny i dodatkowo jony fragmentacyjne. Powstałe w wyniku fragmentacji 

cząsteczek widmo umożliwia dodatkowo badanie struktury związku [1-3]. 

Tandemowy spektrometr mas (MS/MS) wyposażony jest w dwa analizatory mas 

połączone komorą zderzeń, w której dochodzi do fragmentacji wyselekcjonowanych 

jonów. Pierwszy analizator selekcjonuje jony o określonym stosunku masy do ładunku 

elektrycznego. Jony trafiają do komory zderzeń, gdzie ulegają fragmentacji najczęściej 

na skutek zderzeń z cząsteczkami gazu obojętnego. Następnie drugi analizator mas 

rozdziela fragment jonów w zależności od ich masy. Wynikiem analizy MS/MS jest 

widmo masowe wyselekcjowanego związku. W technice sprzężonej LC-MS/MS 

chromatograf cieczowy jest układem wprowadzania próbki. Anality rozdzielone 

chromatograficznie podlegają kolejno analizie spektrometrycznej. Jonizacja analitów 

w sprzężonej metodzie LC-MS/MS przeprowadzana jest pod ciśnieniem 

atmosferycznym. Najczęściej stosuje się metodę elektrorozpylania (elektrosprej) – ESI 

(ang. Electro Spray Ionization), jonizację chemiczną – APCI (ang. Atmospheric 

Pressure Chemical Ionisation) i fotosprej – APPI (ang. Atmospheric Pressure Photo 

Ionization). Najpopularniejszymi analizatorami mas są pułapki jonowe – IT, (ang.  

– Ion Trap), analizatory czasu przelotu – TOF (ang. – Time of Flight) oraz analizatory 

kwadrupolowe – Q (ang. – Quadrupole). W tandemowej spektrometrii mas stosuje się 

połączenie analizatorów mas. Najczęściej używa się potrójnego kwadrupola (dwa 

analizatory kwadrupolowe połączone komorą zderzeń), pułapki jonowej (pojedynczy 

analizator umożliwiający także pracę w trybie MS/MS) oraz analizatorów typu 

QTRAP (kwadrupol połączony z analizatorem, który może pracować jako pułapka 

jonowa lub jako drugi kwadrupol) i QqTOF (połączenie potrójnego kwadrupola 

z analizatorem czasu przelotu). 

2.1. Chromatografia cieczowa 

Chromatografia cieczowa jest techniką umożliwiającą rozdział mieszanin substancji 

w próbkach ciekłych. Głównymi komponentami chromatografu cieczowego jest układ 

wprowadzania próbki (dozownik), faza stacjonarna, stanowiąca wypełnienie kolumny 

chromatograficznej, faza ruchoma, pompa wymuszająca przepływ fazy ruchomej oraz 

detektor. Próbka w postaci ciekłej, rozpuszczalnej w fazie ruchomej po wprowadzeniu 

do układu chromatograficznego trafia bezpośrednio do kolumny. Migrację próbki 

w układzie umożliwia przepływ fazy ruchomej. Podstawą separacji chromatograficznej 

jest zróżnicowana siła oddziaływań analitów obecnych w próbce z fazą stacjonarną, 

która warunkuje ich czas przebywania w kolumnie (czas retencji). Anality o krótkich 

czasach retencji eluowane są z kolumny jako pierwsze. Rodzaj analitów, typ fazy 
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stacjonarnej, skład fazy ruchomej decydują o mechanizmach i sile oddziaływań 

pomiędzy nimi. W zależności od polarności faz ruchomych i stacjonarnych, analiza 

chromatograficzna może przebiegać w normalnym NP (ang. Normal Phase) bądź 

odwróconym układzie faz RP (ang. Reversed Phase). W układzie NP faza stacjonarna 

jest bardziej polarna niż faza ruchoma, w RP – faza stacjonarna jest niepolarna, fazę 

ruchomą cechuje większa polarność. W analizie z użyciem normalnego układu faz jako 

fazy stacjonarne stosuje się przede wszystkim żele krzemionkowe lub ich modyfikacje 

uzyskane poprzez przyłączenie polarnych grup funkcyjnych. Niepolarny 

(hydrofobowy) charakter fazy stacjonarnej mają żele krzemionkowe ze związanymi 

powierzchniowo łańcuchami alkilowymi (np. C2, C8, C18). Fazy ruchome są 

rozpuszczalnikami organicznymi (np. metanol, acetonitryl) lub ich mieszaninami 

z wodą. Dobór rozpuszczalnika podyktowany jest jego siłą elucji, czyli siłą 

oddziaływań z fazą stacjonarną. Rozpuszczalniki stosowane w układzie NP mają 

odwrotną siłę elucji niż w układzie RP. Analizę chromatograficzną można 

przeprowadzić stosując fazy ruchome izokratyczne (niezmienne w składzie) lub 

gradientowe (zmienne w czasie stężenie rozpuszczalnika organicznego) [4].  

3. Zastosowania LC-MS/MS w diagnostyce laboratoryjnej 

3.1. Diagnostyka chorób metabolicznych – testy przesiewowe noworodków 

Chromatografia cieczowa w połączeniu z tandemową spektrometrią mas umożliwia 

szybką i wiarygodną ocenę ilościową zarówno pojedynczych metabolitów jak i całych 

ich profili w szerokim zakresie stężeń. Zastosowanie tej techniki znacznie poprawiło 

swoistość i czułość oznaczeń wybranych markerów diagnostycznych dla chorób 

o podłożu metabolicznym. LC-MS/MS ma nieocenione znaczenie w przesiewowych 

badaniach wykrywających choroby i zaburzenia metaboliczne u noworodków. 

Niektóre, stosowane w tej diagnostyce testy mają niedostateczną swoistość w efekcie 

czego część uzyskanych wyników jest fałszywie dodatnia. Liczba takich wyników 

została znacząco zredukowana dzięki wprowadzeniu testów drugiego rzędu. Testy te 

nie wymagają ponownego pobrania krwi od noworodka, przeprowadzane są w tej 

samej próbce co testy pierwotne. W teście drugorzędowym dokonuje się ilościowej 

oceny dodatkowego analitu z wykorzystaniem innej metody diagnostycznej, którą 

zazwyczaj jest LC-MS/MS [5-9]. Wynik testu drugorzędowego unieważnia wynik 

testu pierwszorzędowego. Celem badań przesiewowych noworodków jest wczesna 

diagnoza chorób wrodzonych. Niektóre z nich nie dają charakterystycznych objawów 

klinicznych na wczesnym etapie i są możliwe do rozpoznania dopiero 

w zaawansowanym stadium choroby, kiedy jest zbyt późno na podjęcie skutecznego 

leczenia. Brak diagnozy i odpowiedniej terapii we wczesnym okresie życia prowadzi 

do bardzo poważnych, trwałych następstw w postaci upośledzenia rozwoju fizycznego, 

intelektualnego a w niektórych wypadkach śmierci.  

Wrodzone wady metabolizmu są heterogenną grupą zaburzeń przemiany materii 

uwarunkowanych genetycznie.  

Wśród nich wyróżnia się [10]: 

 zaburzenia metabolizmu węglowodanów, np. galaktozemia, fruktozemia, 

glikogenoza; 
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 zaburzenia metabolizmu aminokwasów, np. fenyloketonuria, tyrozynemia, 

homocystynuria, choroba syropu klonowego; 

 kwasice organiczne, np. kwasica metylomalonowa, kwasica propionowa; 

 defekty cyklu mocznikowego, np. deficyt trankarbamylazy ornitynowej; 

 zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, np. niedobory dehydrogenazy 

acylokoenzymu A; 

 hiperlipidemie; 

 choroby lizosomalne; 

 choroby peroksysomalne; 

 porfirie; 

 zaburzenia metabolizmu miedzi; 

 zaburzenia metabolizmu żelaza; 

 choroby mitochondrialne. 

Fenyloketonuria PKU (ang. Phenylketonuria), jest genetyczną chorobą, w której 

defekt enzymu – hydroksylazy fenyloalaninowej uniemożliwia właściwy metabolizm 

fenyloalaniny. Kumulowanie w organizmie tego aminokwasu powoduje następstwa 

w postaci uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Test przesiewowy w kierunku 

fenyloketonurii przeprowadza się metodą kolorymetryczną. W przypadku stwierdzenia 

podwyższonego poziomu fenyloalaniny, standardem jest wykonanie testu techniką 

MS/MS, która jest drugim stopniem przesiewu. Określa się wówczas stosunek stężeń 

fenyloalaniny do tyrozyny, co zwiększa selektywność testu i ponad dziesięciokrotnie 

zmniejsza liczbę ponownego pobrania krwi od noworodka w celu potwierdzenia 

wyniku testu [11].  

Technikę HPLC-MS/MS wykorzystano także do pomiaru aktywności trzech 

enzymów metabolizujących galaktozę w drugorzędowym teście przesiewowym 

galaktozemii [12], czy też w testach potwierdzających kwasicę organiczną: acydurię 

metylomalonową MMA (ang. Methylomalonic Aciduria) lub acydemię propionową PA 

(ang. Propionic Acidemia) [13]. MMA i PA to rzadkie dziedziczne schorzenia, które 

powodują akumulację kwasów organicznych w tkankach co zaburza równowagę 

kwasowo-zasadową oraz wewnątrzkomórkowe szlaki biochemiczne. Powoduje to 

stopniowe zatrucie organizmu, które może doprowadzić do przedwczesnej śmierci lub 

trwałych dysfunkcji narządowych. Z tego względu tak istotnym stała się diagnostyka 

w kierunku tych chorób i prawidłowe rozpoznanie – potwierdzenie lub wykluczenie. 

Markerem charakterystycznym dla tych zaburzeń jest propionylokarnityna. 

Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia za pomocą LC-MS/MS wolnych kwasów: 

metylomalonowego i kwasu propionowego w suchej kropli krwi znacznie zredukowało 

ilość wyników fałszywie dodatnich uzyskiwanych tylko na podstawie standardowego 

badania propionylokarnityny w pierwszorzędowym teście przesiewowym z użyciem 

spektrometrii mas. Zatem zastosowanie HPLC-MS/MS w drugorzędowych testach 

znacząco wpłynęło na jakość otrzymywanych wyników [13]. 

Inną ważną jednostką jest choroba syropu klonowego MSUD (ang. Maple Syrup 

Urine Disease). Polega ona na zaburzonym metabolizmie rozgałęzionych 

aminokwasów: leucyny, izoleucyny, alloizoleucyny i waliny. W stanach 

fizjologicznych aminokwasy te przekształcane są do α-ketokwasów. Obecność 

kompleksu enzymatycznego dehydrogenezy rozgałęzionych α-ketokwasów, BCKAD 
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(ang. Branched-Chain Keto Acid Dehydrogenase) inicjuje oksydacyjną 

dekarboksylację tych związków. Charakterystyczny w chorobie syropu klonowego 

spadek aktywności BCKAD powoduje podwyższony poziom rozgałęzionych 

aminokwasów we krwi chorych i rozgałęzionych α-keto i α-hydroksykwasów 

w moczu. Pierwszym charakterystycznym objawem choroby jest słodki, podobny do 

syropu klonowego zapach moczu. W zależności od poziomu aktywności kompleksu 

BCKAD u dzieci dotkniętych tą chorobą występuje różnie nasilona dysfunkcja układu 

immunologicznego, centralnego układu nerwowego i zaburzenia pracy mięśni 

szkieletowych [14-16]. W diagnostyce MSUD na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

stosowano wiele technik analitycznych. Pierwsze testy diagnostyczne prowadzone 

w kierunku MSUD oparte były o półilościowe oznaczenia leucyny z wykorzystaniem 

testów mikrobiologicznych [17]. Wraz z rozwojem nowych technologii stosowano 

bardziej dokładne metody oznaczeń aminokwasów np. micelarną elektrokinetyczną 

chromatografię [18], chromatografię gazową [19-22], czy cieczową [23]. 

Alternatywnie wykorzystywano także metody enzymatyczne do pomiaru aktywności 

dehydrogenezy rozgałęzionych α-ketokwasów bądź testy molekularne [24, 25]. Testy 

te nie były swoiste, nie miały odpowiedniej precyzji i dokładności. Wymagały też 

długiego czasu analizy bądź złożonego etapu przygotowania próbki. Obecnie techniką 

z wyboru do diagnozy MSUD jest spektrometria mas, za pomocą której określa się 

stężenie leucyny i izoleucyny oraz ich stosunek do stężenia aminokwasów takich jak: 

alanina, glutamina, tryptofan, metionina, histydyna, fenyloalanina, tyrozyna 

i glutaminian [26, 27]. Sprzężenie tandemowej spektrometrii mas z chromatografią 

cieczową umożliwiło analizę aminokwasów izobarycznych (leucyny, izoleucyny, 

alloizoleucyny) [28], których jony posiadają jednakowy stosunek m/z. Aminokwasy te 

musiały być rozdzielone przed jonizacją i detekcją w spektrometrze mas. Ilościowe 

oznaczenie każdego z tych aminokwasów jest istotne ze względu na to, że stężenie 

leucyny i izoleucyny u pacjentów dotkniętych chorobą syropu klonowego niekiedy 

może mieścić się w granicach normy. Zwiększona ilość alloizoleucyny w we krwi jest 

charakterystyczną cechą klasycznego przebiegu MSUD. Oznaczenie tego parametru za 

pomocą LC- MS/MS zwykle potwierdza diagnozę choroby [29].  

3.2. Analiza hormonów 

W przeważającej mierze do oznaczenia hormonów stosowane są różnego rodzaju 

testy immunochemiczne. Wiele z nich charakteryzuje się brakiem wysokiej swoistości 

i precyzji ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowych ze związkami 

podobnymi strukturalnie do analitów [30]. Tandemowa spektrometria mas 

w sprzężeniu z chromatografią gazową lub cieczową okazała się potężnym narzędziem 

w analizie hormonów w próbach biologicznych. Dzięki tej technice znacząco 

poprawiono czułość i specyficzność tych oznaczeń. Ze względu na dobrze 

udokumentowane ograniczenia metod immunochemicznych w badaniu hormonów 

sterydowych [31, 32], technika LC-MS/MS staje się coraz częściej wybieraną metodą 

analizy tych związków i jest rekomendowana w oznaczaniu np. steroidów płciowych. 

[33]. Warto zaznaczyć, że LC-MS/MS to obecnie najdokładniejsza metoda 

w rutynowej analizie pojedynczych hormonów steroidowych bądź ich paneli [34-37]. 

Daje możliwość kompleksowej analizy hormonów w krótkim czasie przy 

jednoczesnym wykorzystaniu małych objętości próbek. 
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Czułe metody analityczne estrogenów i androgenów w surowicy są niezwykle 

istotne w diagnostyce endokrynologicznej ale także w onkologii. Popularnie stosowane 

metody immunoenzymatyczne nie mają wystarczającej czułości w zakresie bardzo 

niskich stężeń (wysokie wartości graniczne). Poziom estradiolu u kobiet w okresie 

pomenopauzalnym poddawanych antynowotworowej terapii inhibitorami aromatazy 

a także u dzieci i mężczyzn wynosi poniżej 20 pg/mL [38]. Z kolei niskie poziomy 

testosteronu obserwuje się u dorosłych kobiet, dzieci i mężczyzn poddawanych terapii 

antyandrogenowej, stosowanej np. w terapii raka gruczołu krokowego [39]. 

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie testosteronu zwykle nie wymaga 

chemicznej modyfikacji, w przeciwieństwie do estradiolu, który w większości 

opisywanych w piśmiennictwie metod musi ulegać derywatyzacj [38, 40-42]. 

W najnowszych doniesieniach literaturowych opisano zwalidowaną, czułą metodę 

jednoczesnej analizy estradiolu i testosteronu bez konieczności przeprowadzania owej 

derywatyzacji. Badacze ekstrahowali anality za pomocą mieszaniny rozpuszczalników 

organicznych (heksan i octan etylu). Rozdział chromatograficzny przeprowadzano 

w układzie faz odwróconych w warunkach umożliwiających separację innych 

hormonów steroidowych, eliminując w ten sposób interferencje od związków 

izobarycznych. W analizie spektrometrycznej zastosowano potrójny kwadrupol 

z jonizacją typu elektrosprej. Metoda jest specyficzna, czuła i dokładna 

w analizowanym zakresie stężeń (estradiol 5-600 pg/ml, testosteron 1-1170 ng/dl). 

Osiągnięto znacznie niższy dolny limit oznaczeń ilościowych w stosunku do metod 

immunochemicznych. Dzięki temu metoda może być stosowana w diagnostyce 

pacjentów z zaniżonymi poziomami tych hormonów [43].  

Najczęściej wykorzystywanym materiałem do badań hormonów jest osocze lub 

surowica [44, 45]. Alternatywnie coraz częściej wykorzystywana jest także ślina [46, 

47]. W większości hormony obecne w krążeniu związane są z nośnikami białkowymi 

i stanowią formę nieaktywną biologicznie (np. globulina wiążąca hormony płciowe) 

dlatego uważa się, że hormony obecne w ślinie dokładniej odzwierciedlają bioaktywną 

frakcję hormonów w krążeniu [46]. Niewątpliwie zaletą wykorzystania śliny do badań 

jest także możliwość szybkiego i bezinwazyjnego pobrania próbki. Aczkolwiek 

wykazano silną korelację poziomu wolnych hormonów takich jak kortyzol [48, 49], 

testosteron [50] i estradiol [51] w obu rodzajach materiałów. Jak wspomniano wyżej 

obecne hormony w ślinie dokładniej odzwierciedlają bioaktywną frakcję hormonów 

w krążeniu, natomiast bardzo niskie stężenie bioaktywnych frakcji hormonów w ślinie 

wymusza zastosowania metod analitycznych o wyższej czułości [44, 45, 52]. 

Zastosowanie spektrometrii mas umożliwia przeprowadzenie takich testów. Ostatnio 

zaproponowano tą nową metodę do oceny estrogenów w rutynowych badaniach. 

Umożliwia ona szybką, bardzo czułą i specyficzną analizę jednocześnie estronu, 

estradiolu i estriolu w próbkach ludzkiej śliny wyrażoną w pg/ml. Analiza w tym 

zakresie stężeń wymaga zatężenia analitów, do tego celu wykorzystano 

zminiaturyzowaną technikę SPE. Chromatograficzny rozdział analizowanych 

związków uzyskano stosując układ faz odwróconych. Zastosowano oktadecylową fazę 

stacjonarną oraz gradientową mieszaninę acetonitrylu i wody z dodatkiem fluorku 

amonu jako fazę ruchomą. Czas elucji związków wynosił 5 minut. Zastosowano 

jonizację metodą elektrorozpylania oraz pułapkę jonową (QTRAP). Przydatność 
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metody została wykazana w analizie śliny mężczyzn oraz kobiet w okresie przed 

i pomenopauzalnym [53].  

Technika LC-MS/MS umożliwia także oznaczenie całych paneli hormonów 

w czasie jednej analizy. Jednym z najnowszych przykładów takiego zastosowania tej 

techniki jest jednoczesne oznaczenie piętnastu endogennych mineralo- 

i glikokortykoidów oraz ich prekursorów w surowicy krwi. Przygotownie próbki do 

analizy wymagało odbiałczenia oraz przeprowadzenia ekstrakcji analitów do fazy 

stałej. Do chromatograficznej separacji steroidów zastosowano kolumnę C18 oraz 

mieszaninę metanolu i wody z dodatkiem mrówczanu amonu. Czas analizy 

chromatograficznej, prowadzonej w gradiencie fazy ruchomej (35-100% metanolu 

w wodzie) wynosił 14 minut. W analizie spektrometrycznej wykorzystano jonizację 

typu elektrosprej oraz potrójny kwadrupol. Wykazano, że metoda może być stosowana 

do oznaczania profilu hormonów sterydowych u pacjentów z defektem 21-hyroksylazy 

w celu zdiagnozowania lub monitorowania przebiegu leczenia różnych form 

wrodzonego przerostu nadnerczy [54]. 

3.3. LC-MS/MS w badaniach toksykologicznych 

W laboratoriach toksykologicznych jako pierwszy test przesiewowy stosuje się 

najczęściej metody immunochemiczne. Ze względu na duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia reakcji krzyżowych w tego typu testach [55], wyniki pozytywne zawsze 

muszą być potwierdzone drugą metodą. Przez wiele lat techniką z wyboru była 

chromatografia gazowa ze względu na możliwość analizowania jakościowego 

szerokiego spektrum związków. Chociaż technika GC-MS jest nadal powszechnie 

wykorzystywana w laboratoriach toksykologicznych to złożoność przygotowania 

próbki, która zwykle wymaga czasochłonnej derywatyzacji, coraz częściej skłania 

analityków do korzystania z chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową 

spektrometrią mas [56]. Technika LC-MS/MS umożliwia przeprowadzenie analizy 

jakościowej w matrycach takich jak mocz, włosy, ślina, osocze pod kątem 

poszukiwania określonej grupy związków. W czasie jednej analizy można oznaczyć 

złożone panele substancji [57], których identyfikację przeprowadza się w oparciu 

o porównanie otrzymanego widma masowego z danymi w dostępnych bibliotekach 

związków [57, 58]. Chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią 

mas znajduje szerokie zastosowanie w analizie ilościowej nielegalnych związków 

psychoaktywnych [59-61]. Wysoko rozdzielcze spektrometry mas są stosowane ze 

względu na możliwość określenia masy i budowy cząsteczki coraz częściej 

zażywanych, nieznanych substancji psychoaktywnych [62].  

LC-MS/MS umożliwia także analizę związków izomerycznych. Pomimo 

strukturalnego podobieństwa izomery danego związku bardzo często wykazują 

odmienne właściwości farmakologiczne, przez co różnią się także pod względem 

stopnia toksyczności. Te zróżnicowane właściwości nielegalnie stosowanych 

związków psychoaktywnych są także istotne z prawnego punktu widzenia. Jako 

przykład może posłużyć analiza izomerów orto, meta i para metylmetkatynonu 

(Mefedronu – MMC) oraz jego homologu metyletkatynonu (MEC). Mefedron jest 

jednym z najpopularniejszych nielegalnych stymulantów. MEC wykazuje podobne d, 

ale nieco słabsze i krótsze działanie psychoaktywne niż mefedron. Orto-, meta- i para- 

izomery tych związków są obecnie dostępne na nielegalnym rynku i dość często 
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zażywane w celach narkotycznych. Dzięki technice LC-MS/MS opracowano czułą 

i selektywną metodę analizy wszystkich izomerów w surowicy na poziomie 5 ng/ml. 

Całkowity rozdział izomerów uzyskano w czasie poniżej 10 minut stosując elucję 

gradientową. Zastosowano jonizację ESI oraz analizator QTRAP [63]. Przykładowy 

chromatogram z analizy przedstawia rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Chromatograficzny rozdział orto-, meta- i para izomerów MMC i MEC (100 ng/ml, surowica) [63] 

3.4. Markery nowotworu tarczycy 

Stężenie tyreoglobuliny – TG (ang. Thyroglobulin ) służy do oceny skuteczności 

leczenia i ewentualnej wznowy zróżnicowanych, złośliwych nowotworów tarczycy. 

Ponieważ tkanka tarczycy jest jedynym źródłem TG, po jej całkowitym usunięciu 

i przeprowadzeniu radioterapii stężenie tyreoglobuliny w surowicy powinno 

zmniejszyć do bardzo niskich, niewykrywalnych stężeń. W retrospektywnej ocenie 

przydatności wielu potencjalnych markerów nawrotu nowotworu tarczycy 

stwierdzono, że stężenie TG po leczeniu ma największą wartość predykcyjną wznowy 

choroby [64]. Obecność autoprzeciwciał antytyreoglobulinowych w surowicy 

pacjentów może maskować epitopy przeciwciał stosowanych w odczynnikach do 

immunologicznych testów pomiaru TG, co prowadzi to do fałszywie ujemnych 

wyników [65-67]. Stanowi to dość istotny problem diagnostyczny ze względu na to, że 

około 25 % pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem tarczycy wytwarza przeciwciała 

anty-TG Pomimo wieloletnich badań wciąż brakuje dostępnych komercyjnie testów 

immunologicznych całkowicie eliminujących interferencje ze strony przeciwciał [68].  

Obiecującym rozwiązaniem wydaje się być tandemowa spektrometria mas [69]. 

Stosując LC-MS/MS opracowano i zwalidowano metody ilościowej analizy 

tyreoglobuliny w surowicy i osoczu w obecności endogennych przeciwciał anty-TG 
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[70]. Enzymatyczne trawienie połączeń tyreoglobuliny z przeciwciałami za pomocą 

trypsyny umożliwiło uzyskanie wolnej formy białka. Przed analizą masową analit 

ekstrahowano za pomocą immunosorbentu. Zastosowanie takiej fazy przedanalitycznej 

umożliwia wyeliminowanie interferencji ze strony przeciwciał jednakże na obecnym 

etapie czułość metody nie jest wystarczająca aby mogła zastąpić rutynowo stosowane 

testy immunoenzymatyczne [71]. 

4. Podsumowanie  

Tandemowa spektrometria masowa sprzężona z chromatografią cieczową na 

przestrzeni ostatnich 15 lat znalazła zastosowanie w wielu laboratoriach diagnos-

tycznych. Metoda ta gwarantuje dużo wyższą swoistość niż testy immunochemiczne 

lub konwencjonalna wysokosprawna chromatografia cieczowa. Technika ta głównie 

wykorzystywana jest w diagnostyce toksykologicznej, endokrynologicznej i w testach 

przesiewowych noworodków. Często stosowana jest jako metoda referencyjna. 

Wzrastające zainteresowanie tą techniką przejawia się coraz większą liczbą doniesień 

naukowych dotyczących aplikacji LC-MS/MS w różnorodnych testach diagnos-

tycznych. Coraz częściej metoda stosowana jest w analizie białek, w tym w oznaczaniu 

markerów nowotworowych. Ogromny potencjał aplikacyjny metody w analizie 

materiału biologicznego sprawia, że staje się ona powszechniejsza w laboratoriach 

diagnostycznych.  
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Zastosowanie techniki LC-MS/MS w diagnostyce laboratoryjnej 

Streszczenie  

Tandemowa spektrometria mas sprzężona z chromatografią cieczową (LC-MS/MS) jest techniką 

analityczną znajdującą zastosowanie w różnorodnych profilach laboratoriów. Cechuje się wysoką 

czułością i selektywnością. Technika ta umożliwia analizę związków zarówno nisko- jaki 

i wysokocząsteczkowych na śladowych poziomach stężeń w złożonym materiale biologicznym, dlatego 

znalazła zastosowanie w diagnostyce medycznej. Często wykazuje większą swoistość niż standardowo 

stosowane w diagnostyce laboratoryjnej testy immunochemiczne. Na przestrzeni ostatnich 15 lat 

obserwuje się wzrastające zainteresowanie diagnostycznym zastosowaniami LC-MS/MS na szeroką skalę. 

W pracy przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania tej techniki w rutynowej diagnostyce 

medycznej a także przykłady jej najnowszych zastosowań.  

Słowa kluczowe: LC-MS/MS, diagnostyka laboratoryjna.  

Application of LC-MS/MS in laboratory diagnostics 

Abstract  

Tandem mass spectrometry coupled with liquid chromatography (LC-MS/MS) is an analytical technique 

applicable in a various laboratory profiles. It is characterized by high sensitivity and selectivity. This 

technique enable to analyze low- and high-molecular compounds at trace levels of concentrations in 

complex biological samples, which make it applicable in medical diagnostics. This method is often more 

specific than standard immunochemical tests used in laboratory diagnostics. Over the last 15 years, there 

has been a growing interest in the diagnostic applications of LC-MS/MS in large scale. This paper presents 

examples of the use of this technique in routine medical diagnostics as well as its latest applications. 

Keywords: LC-MS / MS, laboratory diagnostics. 
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Symulator układu krążeniowo-oddechowego  

jako platforma badawcza systemów  

wspomagających pracę płuc i serca 

1. Wprowadzenie 

Choroby układów krążeniowego i oddechowego łącznie stanowią przyczynę ponad 

połowy zgonów w Polsce. Wartości te według „Małego rocznika statystycznego Polski 

2017” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny [1], wynoszą odpowiednio 

44,6% dla chorób układu krążenia i 6% dla chorób układu oddechowego (rys. 1).  

 

 

Rysunek 1. Statystyka zgonów w Polsce w 2015r., w zależności od ich przyczyny.  

Opracowanie własne na podstawie [1] 

Według danych opublikowanych przez GUS [1, 2], łączny udział tych chorób 

w przyczynach zgonów w latach 2000-2015 utrzymywał się na poziomie ok. 5 tys. 

przypadków na każdy milion ludności (rys 2). 
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Rysunek 2. Przyczyny zgonu w latach 2000-2015. Na podstawie [1, 2] 

Postępujące choroby płuc i serca prowadzą do niewydolności układu krążenia lub 

oddychania, co w niektórych przypadkach powoduje konieczność zastosowania 

różnorodnych systemów mechanicznie wspomagających pracę serca i płuc. Mogą to 

być np. urządzenie wspomagające pracę komór serca (VAD), sztuczne zastawki serca, 

układ pozaustrojowego membranowego natleniania krwi (ECMO), urządzenia do 

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP
4
), respiratory, urządzenie utrzymujące stałe 

dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP
5
), nebulizatory itp.  

Wprowadzenie do użycia nowej metody lub medycznego urządzenia do 

wspomagania wymaga szeregu badań. Przed fazą badań klinicznych powszechnie 

stosowane są badania przeprowadzane na zwierzętach. Tego typu eksperymenty mają 

jednak swoje ograniczenia: 

 Badania na zwierzętach są drogie i czasochłonne; 

 Art. 13 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22.09.2010 r., 

zaleca ograniczenie testów na zwierzętach [3]; 

 Stwarzają problemy natury etycznej, co wiąże się z dodatkowymi obostrzeniami 

oraz wymogami formalnymi, np zgodą komisji bioetycznej; 

 Ograniczony dostęp do informacji (np. ciśnienie w opłucnej wymaga pomiaru 

inwazyjnego lub przyjęcia nieinwazyjnego ale niedokładnego pomiaru ciśnienia 

w przełyku, właściwości oporowe obwodowych naczyń krwionośnych ustala się 

za pomocą stosunku zmierzonych spadku ciśnienia w tętnicach i żyłach i rzutu 

minutowego serca) oraz brak możliwości przeprowadzenia eksperymentu 

planowanego (ustalanie wpływu tylko jednego wybranego czynnika). 

Celem przeprowadzonej analizy była ocena możliwości wykorzystania rozwiązań 

alternatywnych wobec testów na zwierzętach dla urządzeń wspomagających pracę 

układu krążenia i oddychania, w badaniach przedklinicznych. 

                                                                
4 Urządzenie popularnie nazywane wewnątrzaortalną pompą balonową. 
5 Ten sam skrót określa metodę wspomagania oddychania za pomocą stałego dodatniego ciśnienia w drogach 

oddechowych wykonywanej przy pomocy tego urządzenia lub dodatkowej funkcjonalności respiratora. 



Symulator układu krążeniowo-oddechowego  

jako platforma badawcza systemów wspomagających pracę płuc i serca 

 

61 

2. Modele układu krążenia i oddychania poddane analizie 

Eksperymenty przeprowadzane na zwierzętach oraz badania kliniczne są źródłem 

wiedzy o fizjologii, na której podstawie od wielu lat opracowuje się różne modele 

matematyczne [4]. Modele te są natomiast wykorzystywane w budowie rożnych 

symulatorów, w tym przypadku układów oddechowego i krążeniowego [4-9]. 

Symulatory te bazują na różnych rozwiązaniach, które zmieniały się w czasie. Na 

podstawie modeli matematycznych utworzonych z danych otrzymanych z badań 

klinicznych, opracowane zostały dwa główne typy symulatorów: fizyczne 

i numeryczne. Z czasem poszczególne typy łączyły się lub powstawały nowe (rys. 3) 

np. z połączenia symulatorów fizycznych i numerycznych powstały symulatory 

hybrydowe (hydrauliczno-numeryczne i pneumatyczno-numeryczne). Szczególnym 

typem są manekiny medyczne, stosowane głównie dla potrzeb szkoleniowych. 

Obecnie coraz więcej rozwiązań występujących w manekinach jest zapożyczanych od 

innych rodzajów symulatorów.  

 

Rysunek 3. Ewolucja symulatorów układu krążenia i oddychania [Opracowanie własne] 

Analizie poddane zostały cztery typy modeli układu krążenia i oddychania, 

wykorzystywane w praktyce: 

 modele fizyczne; 

 modele numeryczne; 

 manekiny medyczne (bardziej zaawansowane technologicznie); 

 hybrydowe symulatory. 

2.1. Modele fizyczne 

Modele fizyczne, to urządzenia odtwarzające niektóre zjawiska za pomocą 

fizycznych elementów, takich jak, np. rurki, pojemniki lub zawory. Najczęściej 

działają w swoim własnym medium (np. roztwór gliceryny w wodzie dla układu 

krążenia, lub powietrze dla układu oddechowego). W przypadku modeli układu 

krążenia mogą występować w formie modeli otwartych (obejmujących fragment 

układu) lub zamkniętych (symulujących pracę całego układu w pętli sprzężenia 

zwrotnego). 

W ramach niniejszej pracy przeprowadzona zostały analiza następujących modeli 

fizycznych: 

Fizyczne modele układu krążenia: 

 Otwarty model fizyczny układu krążenia opisany przez Kolyva i in. w [5], 

wykorzystywany w badaniach kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; 
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 Model otwarty użyty przez Fujimoto i in. [10] w badaniach stentu 

wprowadzanego do odcinka aorty brzusznej z tętniakiem; 

 Zamknięty model fizyczny układu krążenia opracowany przez Vukicevic i in. [11] 

w celu badania wpływu określonego zespolenia Fontana na resztę układu krążenia. 

Fizyczne modele układu oddechowego: 

 Fizyczny model płuc opracowany do symulacji spontanicznego oddychania 

i systemów wspomagających to oddychanie (Katz i in.) [6]; 

 Fizyczny mieszkowy model układu oddechowego do testowania respiratorów [12].  

2.2. Modele numeryczne 

Modele numeryczne to bazujące na równaniach matematycznych algorytmy. Mogą 

być implementowane w postaci oprogramowania komputerowego lub rzadziej układu 

elektronicznego. Warunkiem zastosowania tego typu modelu jest możliwość 

numerycznej implementacji wszystkich zjawisk w nim zachodzących. 

Najczęściej wykorzystywaną formą modelu numerycznego jest model 

komputerowy. Obliczenia wykonywane są przez komputer, a wartości poszczególnych 

parametrów prezentowane są w postaci graficznej na ekranie. 

Dla potrzeb prowadzonej analizy wykorzystane zostały następujące modele 

numeryczne: 

Modele układu krążenia: 

 Model cyfrowy układu krążenia opracowany przez Fresiello i in. [7, 13, 14]; 

 Model oparty na rozwiązaniach typu CAE
6
 i CFD

7
 połączony 

z kompartmentowym modelem skupionym (tzw. model 0D) – opracowane przez 

Kim i in. dla potrzeb badania krążenia wieńcowego [15]; 

Modele układu oddychania: 

 VirRespir – komputerowy model układu oddechowo-krążeniowego w formie 

aplikacji uruchamianej i obsługiwanej z poziomu przeglądarki (rys. 4), 

opracowany dla potrzeb wirtualnych eksperymentów z zakresu symulowania 

chorób płuc z unikatową możliwością dołączania własnych/zewnętrznych modeli 

serca i krążenia systemowego. (Gólczewski i in. [16, 17]); 

 Model Jabłońskiego zbudowany w oparciu o dwudziesto cztero segmentowy 

model układu oddechowego [9, 18-20].  

                                                                
6 CAE - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (ang. Computer Aided Engineering) 
7 CFD - Obliczeniowa mechanika płynów ( ang. Computational Fluid Dynamics,) 
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Rysunek 4. VirRespir – model układu krążenia dostępny w formie aplikacji webowej na stronie 

http://virrespir.ibib.waw.pl [2017-12-16] 

2.3. Manekiny medyczne 

Manekiny medyczne są specyficznym typem symulatora ludzkiego organizmu. 

Wywodzą się z modeli fizycznych, ale ze względu na zastosowanie zakwalifikowane 

zostały do osobnej kategorii. Rozwój tej grupy modeli nastawiony jest głównie na 

odwzorowanie realizmu założonej sytuacji klinicznej, a nie na dokładność odtwarzania 

zjawisk zachodzących w ludzkim organizmie (w tym przypadku w układzie krążenia 

i oddychania). Konieczność utrzymania odpowiedniej masy i wymiarów symulatora, 

związane z koniecznością realizmu, mają znaczny wpływ na zastosowane w nim 

rozwiązania techniczne. Obecnie w manekinach znajdują się elementy elektroniczne 

i komputerowe. 

Ze względu na specyficzną budowę manekinów medycznych w prowadzonej 

analizie nie zostały one podzielone na symulatory układu krążenia i układu 

oddychania. Możliwości tej grupy urządzeń zostały ocenione na podstawie 

następujących rozwiązań: 

 CAE HPS® – Human Patient Simulator (CAE Healthcare ) [21]; 

 SimMan® 3G (Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.) [22]. 
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2.4. Modele hybrydowe 

 

Rysunek 5. Struktura hybrydowych symulatorów. (BU – badane urządzenie; IFN – interfejs fizyczno-

numeryczny; RT – komputer z systemem czasu rzeczywistego; IU – interfejs użytkownika; MN – model 

numeryczny; R – regulator; A – element wykonawczy (aktuator); SZ – pętla sprzężenia zwrotnego;  

A/D – przetwornik analogowo-cyfrowy; D/A – przetwornik cyfrowo-analogowy) [Opracowanie własne] 

Hybrydowe symulatory to rozwiązania techniczne, polegające na podziale 

urządzenia na część fizyczną i numeryczną (najczęściej komputerową) (rys. 5). Część 

fizyczna umożliwia podłączenie urządzenia wspomagającego pracę układu krążenia 

lub oddychania. W części numerycznej zaimplementowane są natomiast modele 

układu krążenia i/lub oddychania umożliwiające symulację fizjologii tych układów  

Analizowane, jako alternatywne do testów na zwierzętach, hybrydowe symulatory: 

 Układu krążenia: 

 Hybrydowy Symulator Układu Krążenia (opracowany w Instytucie 

Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii 

Nauk (IBIB PAN)) [8, 23]; 

 Model opracowany przez Ochsnera i in. dla potrzeb badania urządzeń 

wspomagających pracę komór serca [24]. 

 Układu oddychania: 

 Sterowany komputerowo mechanizm tłokowy opracowany przez Verbraak i in. 

[25]; 

 ASL 5000™ Breathing Simulator (IngMar Medical) [26]; 

 Hybrydowy Symulator Układu Oddechowego (IBIB PAN) [27]. 
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3. Analiza przedstawionych rozwiązań 

Przeprowadzona została analiza istniejących symulatorów układu krążenia 

i oddychania. Każde z przedstawionych typów rozwiązań zostało ocenione pod 

względem spełniania przez model jednego z trzech warunków: 

 Możliwość odtworzenia fizjologii w zakresie zależności pomiędzy wartościami 

fizycznych parametrów układu krążenia i/lub oddychania, np. wartości ciśnień 

czy przepływów w poszczególnych elementach układu; 

 Możliwość przebudowy lub rozbudowy modelu dla potrzeb innego badania; 

 Techniczną możliwość realizacji testów w zakresie występowania interakcji 

pomiędzy modelem i badanym urządzeniem. 

Możliwość odtwarzania fizjologii (w zakresie właściwości mechanicznych układu 

krążenia i oddychania) przez każdy z modeli została oceniona na podstawie 

możliwości zasymulowania każdego z następujących parametrów: ciśnienie, przepływ, 

opór, elastancja, pojemność, gęstość, lepkość oraz właściwości falowe. Możliwość 

odtworzenia każdej z wartości przez analizowane urządzenie przedstawiona została 

w formie liczbowej zgodnie z poniższą skalą: 

0 – nie odtwarza parametru. 

1 – słabo odtwarza wartość/właściwość parametru. 

2 – dobrze odtwarza wartość parametru. 

3 – uwzględnia zmiany wartości parametru w zależności od innych. 

Modyfikowalność modelu oceniona została na podstawie możliwości zmian 

ustawień parametrów przedstawionych powyżej. Działania podjęte w celu zmiany 

wartości każdego z parametrów przedstawione zostały w formie liczbowej: 

0 – przebudowa całego modelu. 

1 – modyfikacja modelu. 

2 – zmiana ilości/rodzaju cieczy/gazu. 

3 – zmiana ustawień. 

Możliwość realizacji testów urządzenia wspomagającego określona została na 

podstawie funkcjonalności interfejsu przeznaczonego do interakcji: model – urządzenie 

wspomagające. Wyniki przedstawione zostały w formie liczbowej, zgodnie 

z poniższym przyporządkowaniem: 

0 – brak interfejsu. 

1 – brak możliwości wymiany danych. 

2 – wymiana danych ograniczona do podstawowych parametrów. 

3 – pełna wymiana danych. 

Zastosowane w analizie modele układu krążenia i oddychania znacznie się różnią 

między sobą. Inna jest koncepcja urządzeń i sposób ich wykonania. Symulatory 

krążeniowe (poza numerycznym) pracują w swoim własnym medium (np. roztwór 

gliceryny w wodzie), natomiast oddechowe korzystają z powietrza (które jest 

naturalnym gazem oddechowym i nie powoduje kolejnych uproszczeń). Różne są 

również wagi badanych parametrów. Dlatego symulatory układu oddechowego 

i krążenia były analizowane osobno. 
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3.1. Odtwarzanie fizjologii 

Wyniki analizy przedstawionych modeli w zakresie możliwości odtwarzania 

fizjologii (jej parametrów mechanicznych) przedstawione zostały w tabelach (tab. 1  

– dla układu krążenia i tab. 2 – dla układu oddychania). 

Tabela 1. Możliwość odtwarzania fizjologii w zakresie mechaniki w modelach układu krążenia 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

ciśnienie 1,5 3,0 1,5 2,5 

przepływ 1,5 3,0 1,0 2,5 

opór 1,5 3,0 0,0 1,5 

elastancja 1,5 3,0 0,0 1,5 

pojemność  1,5 3,0 0,0 1,5 

gęstość 2,5 3,0 0,0 2,5 

lepkość 2,5 3,0 0,0 2,5 

właściwości falowe 2,0 2,0 0,5 1,0 

Tabela 2. Możliwość odtwarzania fizjologii w zakresie mechaniki w modelach układu oddychania 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

ciśnienie 2,0 3,0 2,0 2,5 

przepływ 2,0 3,0 2,0 2,5 

opór 1,0 3,0 1,0 1,5 

elastancja 1,0 3,0 1,0 1,5 

pojemność  1,0 3,0 1,0 1,5 

właściwości falowe 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zgodnie z danymi w tab.1 i tab.2 najwyższy poziom dokładności w odtwarzaniu 

fizjologii układów oddychania i krążenia zapewniają symulatory numeryczne. 

Dla modeli numerycznych odtworzenie wartości fizycznych układu krążeniowo-

oddechowego jest zależne od zastosowanych wzorów matematycznych. Dane są 

powtarzalne, stabilne i mogą być zastosowane w bardziej złożonych modelach. 

Ograniczenia techniczne nie pozwalają na uzyskanie porównywalnej dokładności 

w urządzeniach fizycznych. Powoduje to powstawanie błędów w odtwarzaniu 

wybranych wartości (np. oporności, pojemności i indukcyjności) modelowanego 

układu (pojawiają się wartości pasożytnicze). Błędy związane z wartościami 

pasożytniczymi zwiększają się wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania układu. 

Powoduje to że modele fizyczne mają małą powtarzalność i są niestabilne w czasie. 

Manekiny medyczne nie odtwarzają fizjologii, a jedynie występowanie niektórych 

parametrów. Ich przeznaczeniem jest dokładne odwzorowanie zewnętrznego stanu 

pacjenta, dlatego dokładniej odwzorowane są wartości niezbędne w diagnostyce 

pacjenta. Zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami fizycznymi, nie są 

odtworzone. Widoczna jest również znaczna różnica związana z dokładnością 

odwzorowania parametrów fizycznych w układach krążenia i oddychania. 

Symulatory hybrydowe, pomimo dużej dokładności wyliczeń, są mniej dokładne od 

numerycznych. Jest to spowodowane powstawaniem błędów przy transformacji 

modelu numerycznego na fizyczny. Błąd ten jest o przynajmniej rząd wielkości 

mniejszy niż błąd wprowadzany przez elementy fizyczne, niedokładnie odtwarzające 

modelowany obiekt. Dlatego odtwarzanie parametrów układu krążenia i oddychania, 
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zaobserwowane przez autorów w hybrydowych symulatorach jest dokładniejsze od 

modeli fizycznych (tab. 1) i (tab.2). 

Najtrudniejsze było odtworzenie właściwości falowych, np. profile przepływu, 

pulsacje. W modelach fizycznych znacznym ograniczeniem były liczne uproszczenia 

modelu. Modele numeryczne mogą odtworzyć właściwości falowe dokładniej, jednak 

wymaga to znacznych mocy obliczeniowych i dużej ilości czasu. W bardziej 

złożonych manekinach możliwe jest jedynie zasygnalizowanie występowania 

wybranych właściwości. Jest to w dużej mierze związane z ich przeznaczeniem 

i wymaganiami odnośnie ich budowy. Natomiast hybrydowe symulatory mają 

ograniczenie związane z reżimem czasu rzeczywistego. 

3.2. Modyfikowalność modelu 

W ramach analizy wybranych modeli pod kątem ich modyfikowalności, 

uwzględniono konieczność ich modyfikacji dla potrzeb zasymulowania innych 

parametrów fizjologicznych lub patologii. Wyniki przedstawiają tabele (tab. 3 – dla 

układu krążenia i tab.4 dla układu oddechowego). 

Tabela 3. Modyfikowalność modelu układu krążenia – konieczność przebudowy dla potrzeb zmian 

parametrów 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

ciśnienie 2,0 3,0 3,0 2,5 

przepływ 2,0 3,0 0,0 2,5 

opór 1,0 3,0 0,0 2,5 

elastancja 1,0 3,0 0,0 2,5 

pojemność  1,0 3,0 0,0 2,5 

gęstość 2,0 3,0 0,0 2,0 

lepkość 2,0 3,0 0,0 2,0 

właściwości falowe 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tabela 4. Modyfikowalność modelu układu oddechowego – konieczność przebudowy dla potrzeb zmian 

parametrów 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

ciśnienie 2,5 3,00 3,0 2,5 

przepływ 2,5 3,00 3,0 2,5 

opór 1,0 3,00 1,0 2,0 

elastancja 1,0 3,00 1,0 2,0 

pojemność  1,0 3,00 2,0 2,0 

właściwości falowe 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Zgodnie z wynikami zamieszczonymi w tab.3 i tab.4 zmiana wartości 

hemodynamicznych, w modelu fizycznym układu krążenia i oddychania, wymaga 

częściowej, a w niektórych przypadkach znacznej przebudowy modelu. Utrudnienie to 

nie występuje w przypadku zmiany wartości fizycznych, które w większym stopniu są 

zależne od zastosowanej substancji wykorzystywanej w badaniach, a nie od samego 

modelu. 

Wprowadzenie wszelkich zmian w numerycznym modelu układu krążeniowo-

oddechowego, najczęściej ogranicza się do zmian ustawień danego symulatora 
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z poziomu użytkownika. W przypadku modeli uwzględniających właściwości falowe, 

pojawia się dodatkowa trudność związana z ograniczeniami platformy programowo-

sprzętowej (ograniczona wydajność) oraz niekiedy zmiany algorytmu zastosowanego 

w obliczeniach. 

W manekinach medycznych. możliwość modyfikacji parametrów układu 

oddechowego jest znacznie większa niż w przypadku układu krążenia. Jest to związane 

ze specyfiką tej grupy modeli, które ze względu na zastosowanie najdokładniej 

odtwarzają parametry fizyczne niezbędne w diagnostyce, a nie te związane 

z odtworzeniem całego układu (niektóre wartości fizyczne nie są uwzględniane 

w module krążenia manekina). 

Modyfikowalność modeli hybrydowych w dużej mierze jest związana z zawartą 

w nich częścią numeryczną. Czyni to hybrydowe symulatory narzędziem dużo bardziej 

uniwersalnym od modeli fizycznych. Jednak fizyczny interfejs powoduje zmniejszenie 

dokładności zastosowanych zmian, z powodu niedoskonałości transformacji 

impedancji. 

3.3. Podłączenie badanego urządzenia 

W aspekcie wykorzystania symulatorów jako platformy badawczej niezbędna jest 

możliwość połączenia ich z badanym urządzeniem. Wyniki analizy modeli pod 

względem posiadania stosownych interfejsów przedstawiają tabele (tab. 5 – dla układu 

krążenia i tab.6 dla układu oddechowego).  

Tabela 5. Podłączenie badanego urządzenia bez przebudowy modelu – dla układu krążenia 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

Zastawka 1,5 0,5 0,0 1,5 

VAD 2,0 0,5 0,0 2,5 

IABP 2,0 0,5 0,0 2,0 

inne protezy 1,5 0,5 0,0 1,5 

Tabela 6. Podłączenie badanego urządzenia bez przebudowy modelu – dla układu oddechowego 

 fizyczny numeryczny manekin hybrydowy 

Respirator 1,5 0,5 2,0 2,5 

CPAP 2,0 0,5 2,0 2,5 

Drug delivery 1,0 0,0 0,5 1,5 

Akcesoria oddechowe 2,5 0,5 2,5 2,5 

 

W modelu fizycznym układu krążenia i oddychania, istnieje fizyczna możliwość 

podłączenia badanego urządzenia. Jednak ze względu na słabe odtwarzanie fizjologii 

w zakresie wartości mechanicznych, wymiana danych między urządzeniem i modelem 

również jest ograniczona. 

W przypadku modelu numerycznego ograniczeniem w testowaniu urządzeń 

wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego jest brak odpowiedniego 

interfejsu. W tego typu systemach najczęściej stosowany jest model urządzenia 

wspomagającego.  

Analizowane manekiny medyczne umożliwiają podłączenie ich do urządzeń 

wspomagających układ oddechowy. Pomimo pewnych ograniczeń, pozwalają na 
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uzyskanie większej ilości danych niż w przypadku układu krążenia. Tam taki układ nie 

występuje. Jego parametry, jak puls czy częstotliwość bicia serca są odtwarzane przez 

osobne urządzenia. Żadne z urządzeń wspomagających układ krążenia, 

uwzględnionych w analizie, nie może być skutecznie testowane na tego typu modelu. 

Analizowane modele hybrydowe charakteryzują się dużą funkcjonalnością, 

szczególnie w badaniach bardziej rozbudowanych urządzeń wspomagających układ 

krążeniowo oddechowy. Urządzenia te posiadają interfejs fizyczny, co pozwala na 

podłączenie badanego urządzenia, analogicznie jak w modelach fizycznych. Ich 

przewagą jest część numeryczna, która może np. wyliczyć zmiany przepływu 

spowodowane zmianą elastancji wynikającą z wysokich ciśnień w układzie 

krążeniowo-oddechowym. . 

4. Podsumowanie 

Wśród przeanalizowanych modeli i symulatorów układu krążenia i oddychania 

żaden nie okazał się doskonały. Poszczególne typy modeli / symulatorów układu 

krążenia i oddychania mają swoje zalety i wady. Przewidziane są do różnych 

zastosowań oraz mają odmienne zasady działania:  

Modele fizyczne najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach dla prostych aplikacji. 

Przy bardziej skomplikowanych symulacjach kumulują się w nich wartości 

pasożytnicze. Z założenia modele fizyczne miały być najlepsze pod względem 

możliwości podłączenia badanego urządzenia. Samo podłączenie nie jest 

skomplikowane. Słabe wyniki modeli fizycznych (rys.6) w tym zakresie spowodowane 

są słabym odtwarzaniem niektórych parametrów, a to powoduje ograniczoną wymianę 

danych między symulatorem a badanym urządzeniem.  

Pod względem modyfikowalności i odtwarzania fizjologii, modele numeryczne 

okazały się bezkonkurencyjne (rys.6). Testy wykonane przy ich użyciu realizowane są 

szybko i tanio. Podstawową wadą tego typu urządzeń jest brak możliwości testów na 

fizycznych urządzeniach wspomagających (możliwe są wyłącznie testy na modelach 

urządzeń). 

W manekinach medycznych najbardziej widoczna jest różnica pomiędzy 

dokładnością modelowania układu krążenia i oddychania. W zakresie odtwarzania 

układu oddechowego manekiny osiągają poziom zbliżony do prostych modeli 

fizycznych (w zakresie modyfikowalności nawet je przewyższają). Układ krążenia 

w manekinach nie jest modelowany jako całość. Tego typu urządzenia wyposażone są 

w liczne układy, odtwarzające np. odgłos bijącego serca, miejscowe krwawienie czy 

puls na nadgarstku. Jest to związane z charakterystycznym przeznaczeniem tego typu 

modeli.  

Hybrydowe symulatory, które łączą w sobie elementy fizyczne i komputerowe, 

najlepiej sprawdzają się w testach interakcji model-urządzenie wspomagające, przy 

większym realizmie symulowanej fizjologii. Ich podstawową wadą jest to, że jako 

układy aktywne wymagają większego nadzoru (czujniki, wyłączniki bezpieczeństwa 

itp.) Ich istotnym ograniczeniem są również koszty wytworzenia i eksploatacji 

znacznie wyższe niż w przypadku modeli fizycznych i numerycznych.  
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Rysunek 6. Możliwość zastosowania poszczególnych typów modeli układu oddychania i krążenia 

w badaniach urządzeń wspomagających pracę płuc i serca. (UO – układ oddechowy; UK – układ krążenia) 

[Opracowanie własne] 

W prostych testach należy korzystać z różnych typów modeli. Ale w celu 

wykonania szczegółowych badań nie można opierać się tylko na jednym rodzaju 

z nich. Najbardziej elastyczne pod względem konfiguracji i możliwości zastosowań 

okazały się hybrydowe symulatory (rys.6.). To pozwala na wykorzystanie tych 

rozwiązań jako platformy integrującej w sobie pozostałe typy modeli, i w związku 

z tym zapewnienie możliwości wykonania wielu testów równolegle z użyciem jednego 

spójnego systemu Tego typu rozbudowane rozwiązania techniczne pozwolą na 

symulację całych układów ludzkiego organizmu.  

Z fizjologii wiadomo, że poszczególne układy ludzkiego organizmu oddziałują na 

siebie. Dlatego zaobserwowano konieczność integracji poszczególnych rozwiązań dla 

potrzeb badania interakcji pomiędzy narządami. W tym celu należy podjąć próbę 

dalszego łączenia symulatorów poszczególnych organów w jedną spójną platformę 

badawczą (rys.7).  
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Rysunek 7. Platforma badawcza. [Opracowanie własne.] 

Hybrydowe symulatory układu krążenia i oddychania rozwijane są na świecie od 

wielu lat. Nieliczne z nich już umożliwiają połączenie w jeden spójny system [8]. Tego 

typu platformę badawczą symulatorów układu krążeniowo-oddechowego można 

traktować jako „Sztucznego Pacjenta”. 
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Symulator układu krążeniowo-oddechowego jako platforma badawcza systemów 

wspomagających pracę płuc i serca 

Streszczenie 

Choroby układu oddechowego i układu krążenia stanowią 50% wszystkich zgonów w Polsce. Postępujące 

choroby płuc i serca prowadzą niekiedy do niewydolności oddechowej lub krążeniowej, wymagającej 

w niektórych przypadkach zastosowania mechanicznego wspomagania tych funkcji organizmu. Jednak 

wprowadzenie do użycia nowej metody lub urządzenia do wspomagania pracy płuc czy serca wymaga 

szeregu badań przedklinicznych. Dla bezpieczeństwa pacjentów testy kliniczne poprzedzane są badaniami 

na zwierzętach. Badania te wymagają zgody komisji bioetycznej oraz wiążą się z licznymi obostrzeniami.  

Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania w badaniach przedklinicznych rozwiązań 

alternatywnych do testów na zwierzętach. Analizie poddane zostały 4 grupy symulatorów układu krążenia 

i oddychania wykorzystywane w praktyce: modele fizyczne, manekiny medyczne, modele numeryczne 

oraz symulatory hybrydowe. Symulatory te były analizowane pod kątem spełnienia jednego z trzech 

warunków: (a) zdolności odtwarzania fizjologii układu oddechowego i krążenia, (b) możliwości 

przebudowy lub rozbudowy, (c) możliwości interakcji z fizycznym urządzeniem wspomagającym.  

Analiza wykazała, że modele fizyczne najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach dla prostych aplikacji, 

chociaż słabo odtwarzają fizjologię, ale możliwe jest podłączenie do nich urządzeń wspomagających. Pod 

względem modyfikowalności i odtwarzania fizjologii, bezkonkurencyjne okazały się modele numeryczne, 

nie umożliwiają one jednak interakcji z fizycznymi urządzeniami wspomagającymi. Manekiny, 

w odtwarzaniu fizjologii układu oddechowego, osiągają poziom zbliżony do prostych modeli fizycznych, 

ale umożliwiają one podłączenie urządzeń wspomagających tylko układ oddechowy. Najbardziej 

uniwersalne są symulatory hybrydowe, łączące w sobie elementy fizyczne i komputerowe. Najlepiej 

sprawdzają się one w testach interakcji model-urządzenie wspomagające, przy większym realizmie 

symulowanej fizjologii. Pozwala to na skorzystanie z tych rozwiązań jako platformy integrującej w sobie 

pozostałe typy modeli, i w związku z tym zapewnienie możliwości wykonania wielu testów równolegle 

z użyciem jednego spójnego systemu.  

Ponieważ poszczególne układy ludzkiego organizmu oddziałują na siebie, istnieje konieczność integracji 

poszczególnych rozwiązań dla potrzeb badania interakcji pomiędzy narządami. W tym celu należy podjąć 

próbę dalszego łączenia symulatorów poszczególnych organów w jedną spójną platformę badawczą. 

Słowa kluczowe: choroby płuc i serca; mechaniczne wspomaganie; symulacje komputerowe; modele 

numeryczne; sztuczny pacjent 
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A cardiovascular-respiratory simulator as a research platform for the heart  

and lungs assistance systems 

Abstract 

Heart and lungs diseases are responsible for 50% of deaths in Poland. They lead, sometimes, to circulatory 

or respiratory failure., in such cases, a mechanical heart or lungs assistance must be introduced. However, 

a new assistance method or assist device requires various experiments on animals before the market 

placement. These pre-clinical tests should be introduced to increase patient’s safety. Animal experiments 

requires the Bioethical Commission approval and are limited by many restrictions.  

The aim of this study was to analyze alternative solutions for cardiovascular and respiratory assist devices 

testing. Four groups of circulatory and respiratory simulators were analyzed: physical and numerical 

models, medical dummy, and hybrid simulators. These simulators were analyzed from 3 points of view:  

(a) cardiovascular and respiratory physiology reproduction accuracy, (b) flexibility and modification 

capabilities; (c) physical interaction with assist devices.  

Analysis results shows that physical models are the best only for simple applications. They poorly 

reproduce physiology, but they allow for interaction with physical assist devices. Numerical models are 

exact and flexible, and have the best physiology reproduction, but they are not able to interact with 

physical assist devices. Complexity of medical dummies is similar to simple physical models, but they 

enable interaction only with respiratory assist devices. The hybrid simulators are the most flexible and 

versatile. They combine both physical and computer components and are the best solution for assist 

devices testing applications. The hybrid simulator can integrate other kind of simulators and then provide 

parallel testing, by one consistent system.  

Due to the human organs interaction, also there is a need for different simulators interaction, to obtain one 

comprehensive investigation platform. 

Keywords: heart and lungs diseases; mechanical assistance; computer simulation; numerical models; 

artificial patient 
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Wykorzystanie technologii VR w analgezji 

i radzeniu sobie z bólem 

1. Wstęp 

1.1. Ból jako zjawisko powszechne 

Ból to dolegliwość, która jest nieodłączną częścią życia milionów ludzi. 

W badaniach przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce [1] ponad 

połowa badanych zgłosiła odczuwanie bólu fizycznego w okresie czterech tygodni 

poprzedzających badanie (z czego najczęściej zgłaszany był ból średni lub łagodny  

– przez odpowiednio 19% i 11% osób, natomiast na ból silny lub bardzo silny 

uskarżało się 12% badanych). Co więcej, 87% osób stwierdziło, że ból utrudniał im 

wykonywanie codziennych obowiązków i czynności. Jest to zatem nie tylko problem 

samego cierpienia tych osób (zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego), lecz czasem 

także źródło poważnych konsekwencji socjoekonomicznych, takich jak wyłączenie 

z życia zawodowego czy społecznego [2]. Ponadto stanowi potężne obciążenie 

finansowe. W USA roczny koszt leczenia bólu w 2011 roku szacowano na 560 do 635 

bilionów dolarów [3], z czego około połowę (między 297 a 336 bilionów dolarów) 

wyniosły straty spowodowane brakiem skuteczności stosowanych metod. 

W badaniach GUS z 2014 roku [1], w zależności od płci i wieku, od 64% do 89% 

osób powyżej 60 roku życia skarżyło się na ból w okresie miesiąca przed badaniem. 

Można zatem przewidywać, że problem bólu stanie się jeszcze bardziej powszechny 

wraz z postępującym starzeniem się polskiego i europejskiego społeczeństwa. 

1.2. Metody analgezji bólu 

Najczęściej stosowaną metodą analgezji przez lekarzy jest farmakoterapia. Niestety 

niesie ona za sobą pewne wady, takie jak obciążenie organizmu pacjenta i ryzyko 

wystąpienia wielu działań niepożądanych [4], do których można zaliczyć między 

innymi zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, układu oddechowego, 

układu moczowo-płciowego, pogorszenie funkcji poznawczych, świąd czy halucynacje 

[5-6]. Dodatkowo przedłużające się leczenie bólu za pomocą analgetyków 

opioidowych może niepotrzebnie wydłużać okres hospitalizacji pacjenta. Analgetyki 

opioidowe nie są też skuteczne w przypadkach niektórych grup pacjentów [7]. 

 Co więcej, wielu klinicystów uważa, że w przypadku bólu ostrego pomóc jest 

w stanie „prawie wszystko”, jednakże w bólu przewlekłym (czyli trwającym ponad 

trzy miesiące) – „prawie nic”, jako iż na skuteczność terapii mają wpływ takie czynniki 

jak rodzaj bólu, sposób postępowania terapeutycznego, geny czy postawa lekarza. 

Zdaniem Domżała [4], na rynku dostępnych jest wiele preparatów o działaniu 

przeciwbólowym, jednakże w przypadku bólu przewlekłego są one często stosowane 

w nieprawidłowy sposób, zaś mała skuteczność farmakoterapii skłania chorych do 
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poszukiwania niekonwencjonalnych metod analgezji, których efekty są nie większe niż 

efekt placebo, jednakże nie niosą z sobą tak nieprzyjemnych efektów niepożądanych. 

Wydaje się zatem, że istnieje potrzeba połączenia metod leczenie farmakologicznego 

z metodami niefarmakologicznymi. 

 Poza farmakoterapią, dostępne metody leczenia bólu to leczenie chirurgiczne, 

termolezja, neuromodulacja, akupunktura, leczenie fizykalne i rehabilitacja, a także 

leczenie psychologiczne [8]. 

1.3. Psychologiczne metody analgezji i radzenia sobie z bólem 

Do psychologicznych metod leczenia bólu zalicza się: oddziaływania oparte na 

dystrakcji, terapia poznawczo-behawioralna, biofeedback, podejście oparte na 

akceptacji bólu oraz hipnozę [3]. 

Oddziaływania psychologiczne wykorzystujące dystrakcję mają na celu odwrócenie 

uwagi chorego od bolesnych bodźców i skierowanie jej w innym kierunku, np. na 

oglądane w tym czasie wideo czy też koncentrowanie się na głębokim oddychaniu. 

Dzięki ograniczoności zasobów uwagowych osoby, nie jest ona w stanie skupiać całej 

swojej uwagi na bólu [9]. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest skutecznym 

sposobem redukującym kryzys psychologiczny, prowadząc do zmian w percepcji bólu 

i poprawy funkcjonowania osób cierpiących na ból przewlekły [8]. Ma ona na celu 

m.in. wykrycie i zmodyfikowanie błędnych przekonań na temat bólu potęgujących 

cierpienie, wykształcenie poczucia kontroli nad bólem i życiem pacjenta, 

zredukowanie częstotliwości przejawiania zachowań bólowych, zwiększenie częstości 

zachowań zdrowotnych, zmniejszenie liczby zażywanych leków oraz przywrócenie 

pacjenta do aktywności społecznej i zawodowej. Również ta terapia obejmuje szereg 

procedur mających na celu odwrócenie uwagi (np. relaksacja czy tzw. guided 

imagery). Analgezja bólu za pośrednictwem hipnozy polega zaś na poddawaniu osobę 

bezpośrednim sugestiom dotyczących zmniejszania bólu lub na dostarczaniu 

interwencji terapii CBT w kontekście hipnozy [9]. 

Opisane powyżej oddziaływania psychologiczne uśmierzają ból pacjentów 

częściowo opierając się na mechanizmie dystrakcji – poprzez odwracanie ich uwagi od 

bolesnych doznań. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się coraz bardziej 

zaawansowane narzędzia, które umożliwiają odwracanie uwagi chorego jeszcze 

skuteczniej i w przyjemniejszy dla pacjenta sposób. Mowa tutaj o wirtualnej 

rzeczywistości (VR). 

2. Wirtualna rzeczywistość 

2.1. Charakterystyka technologii VR 

Technologia komputerowa, którą nazwano wirtualną rzeczywistością, znajduje 

swój prototyp w procesach poznawczych polegających na „przenoszeniu się” myślami 

przez człowieka w miejsca, w których w fizycznie aktualnie się on nie znajduje [10]. 

Na wirtualne środowisko składają się elementy, które wyglądają i są odbierane jak 

prawdziwe, jednak rzeczywiste nie są [11]. Kreatorem tego innego świata jest 

programista, który może dowolnie manipulować każdą jego częścią. Jest to jedna 

z podstawowych różnic między światem realnym a VR. Dynamiczny rozwój tej 

technologii powoduje, iż stworzony świat wirtualny można oglądać nie ograniczając 
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się wyłącznie do granic monitora. Innowacyjne urządzenia i rozwiązania 

informatyczne znacznie poszerzają pole możliwości człowieka. Wirtualnej 

rzeczywistości można już doświadczać jako trójwymiarowego obrazu, który dostępny 

jest dla widza z każdej perspektywy. Specjalne gogle VR umożliwiają patrzenie 

z różnych stron na ten sam przedmiot. Można zatem stwierdzić, że wirtualne 

środowisko jest interaktywne, czułe zachowanie jego użytkownika. Zmiana kąta 

patrzenia powoduje zmianę perspektywy obrazu [10]. 

Kontinuum między światem realnym a wirtualnym można przedstawić za pomocą 

następującego podziału [12]: 

 Świat rzeczywisty – nie występują elementy wirtualne, 

 Rozszerzona rzeczywistość – świat rzeczywisty, w którym występują elementy ze 

świata wirtualnego, 

 Rozszerzony świat wirtualny – świat wirtualny, w którym występują elementy ze 

świata rzeczywistego, 

 Świat wirtualny – nie występują w nim elementy ze świata rzeczywistego. 

Wirtualna rzeczywistość wydaje się być doskonałym narzędziem do celów 

medycznych czy terapeutycznych. Jako innowacyjna metoda jest ona niezwykle 

interesująca dla pacjentów co powoduje, że pozytywnie wpływa na ich motywację 

i zaangażowanie. Ponadto – jak już wcześniej było wspomniane – wirtualny świat 

podlega całkowitej kontroli, dzięki czemu może być dostosowywany do potrzeb 

pacjentów [13]. 

2.2. Immersja i dystrakcja w technologii VR 

Jedną z bardziej charakterystycznych cech wirtualnej rzeczywistości jest immersja, 

czyli „zanurzenie się” w świat wirtualny. Jest to silna identyfikacja się 

z przedstawionym środowiskiem [14]. Konstrukt ten jest niezwykle ważny, gdyż to 

właśnie dzięki takiemu odczuciu nowa technologia coraz częściej daje się 

wykorzystywać w medycynie jako niefarmakologiczna metoda leczenia bólu. 

„Wejście” w świat wirtualny powoduje przemieszczenie uwagi z sytuacji bólowej na 

świat przedstawiony. Immersja wzrasta wraz z udoskonalaniem technologii. Bardzo 

ważnym czynnikiem wydaje się być moc obliczeniowa w komputerach, która daje 

możliwość otrzymania realistycznych scen w bardzo wysokiej rozdzielczości oraz 

umożliwia responsywność technologii [15]. Niewątpliwie takie możliwości techniki 

ułatwiają zanurzenie się w świecie wirtualnym i odbiór bodźców z niego płynących 

w taki sam sposób jak prawdziwych. Można zatem powiedzieć, że te cechy czynią 

wirtualną rzeczywistość perfekcyjnym dystraktorem, możliwym do wykorzystania 

w terapii bólu. 

2.3. Hipnoza VR 

Technologia VR znajduje także pomocnicze zastosowanie w innej, alternatywnej 

i niefarmakologicznej metodzie leczenia bólu – hipnozie. Patterson i Jensen dokonali 

przeglądu 17 badań [16] dotyczących uśmierzania bólu o różnej etiologii przy użyciu 

tej właśnie techniki. Hipnoza pozwoliła uzyskać zadowalające rezultaty 

w porównaniach do tradycyjnych metod analgezji bólu związanego z oparzeniami, 

bólu porodowego czy biopsjach szpiku kostnego. 
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Stosowana w tradycyjny sposób, ma jednak pewne wady: wymaga dostępności 

wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów, a jej efektywność jest zależna od 

podatności na hipnozę pacjenta [17]. 

Procedura hipnozy przy użyciu wirtualnej rzeczywistości (VRH) ma nieco inny 

charakter w porównaniu z najbardziej rozpowszechnionymi metodami dystrakcji 

(VRD). Pacjent nie bierze już aktywnego udziału w wirtualnym świecie – nie ma 

możliwości rozglądania się poprzez poruszanie głową ani interakcji z otoczeniem. Jego 

rola ogranicza się do pasywnego odbioru prezentowanych bodźców wizualnych, 

a także słuchaniu nagranych sugestii hipnotycznych.  

Przykładowo w badaniach Pattersona [5] wykorzystano bodźce związane ze 

środowiskiem naturalnym – pacjent miał wrażenie unoszenia się w lodowym kanionie 

ponad płynącą rzeką. W tym czasie były prezentowane cyfry, a głos psychologa 

zachęcał go do zrelaksowania się. Po zakończeniu odliczania pacjent przenosił się do 

innego obszaru (dolina z jeziorem), gdzie otrzymywał kolejne sugestie werbalne, które 

miały pogłębiać relaksację. Wykorzystano także komunikaty zorientowane na 

przyszłość: pacjent proszony był o wyobrażenie sobie, kiedy będzie dobrze 

funkcjonował, a ból nie będzie stanowił już dla niego problemu. W tym przypadku cała 

procedura trwała 40 minut, podczas której pacjent cały czas był świadomy. 

Jak widać procedura hipnozy VR nie wymaga od klinicysty niczego poza 

poprawnym przygotowaniem sprzętu. Pozwala na rozwiązanie problemów typowych 

dla hipnozy metodą tradycyjną, ponieważ nie wymaga kontaktu z klinicystą 

wyszkolonym w hipnozie, a jej efekty są w mniejszy stopniu zależne od podatności 

pacjenta na hipnozę [17]. 

3. Wykorzystanie VR w niefarmakologicznym leczeniu bólu 

3.1. Oparzenia 

Ból występujący u pacjentów z poparzeniami oceniany jest jako najbardziej 
intensywny wśród wszystkich bolesnych urazów. [18] Towarzyszy on osobom 
cierpiącym przy zmianach opatrunków, rehabilitacji czy pielęgnacji ran. Tradycyjnie 
w celu uśmierzenia tego silnego bólu stosuje się opioidowe leki przeciwbólowe. 
Ciekawą alternatywą są jednak techniki niefarmakologiczne jak np. zanurzenie w świat 
wirtualny. Leczenie bólu (analgezja) z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości staje 
się coraz częstszym tematem poruszanym w badaniach. Jest to spowodowane między 
innymi ogromną potrzebą poszerzania możliwości niefarmakologicznego uśmierzenia 
bólu. Taka potrzeba występuje również w przypadku poparzeń. Głównym 
mechanizmem jaki zachodzi podczas terapii bólu z wykorzystaniem VR jest 
odwrócenie uwagi pacjenta od wykonywanych czynności przy jego ranach. Sprawia to, 
że osoba poparzona w znacznie mniejszym stopniu odczuwa dyskomfort czy ból. 
Intensywność działania tej techniki w sposób przeciwbólowy zależy silnie od poczucia 
„wejścia” przez pacjent w świat wirtualny, czyli immersji. Jedną z propozycji dla osób 
z poparzeniami jest prezentowana za pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości gra 
„SnowWorld” autorstwa Huntera Hoffmana i Davida Pattersona (1996). Zanurzając się 
w tą grę pacjenci przenoszą się do zimowej krainy pełnej bałwanów, śniegu czy lodu. 
Istotą tej metody jest odcięcie się od tego co kojarzy się z bólem, przeniesienie do 
innego świata (za pomocą hełmu i słuchawek) i skupienie całej uwagi na wirtualnym 
środowisku. Ponadto nie jest to przypadkowy świat, a taki, który dodatkowo „koi” 



 

Wykorzystanie technologii VR w analgezji i radzeniu sobie z bólem 

 

79 

rany, ponieważ włącza skojarzenia z chłodem i ukojeniem. Jest wiele badań 
potwierdzających skuteczność leczenia bólu z wykorzystaniem VR. Jednym z nich 
były badania przeprowadzone na dzieciach cierpiących na poparzenia. Polegało ono na 
dodaniu w grupie eksperymentalnej do tradycyjnej interwencji leczenia bólu, terapię 
z wykorzystaniem VR (u grupy kontrolnej stosowane były tylko tradycyjne metody). 
Dzieci, u których zastosowano analgezję w wirtualnej rzeczywistości deklarowały 
odczuwanie znacznie niższego bólu podczas zabiegów oraz zdecydowanie obniżył się 
ich lęk wobec interwencji medycznych [19]. Inne badanie [20], które wykonywano na 
dzieciach 5-18 lat wykazało, że średnie oceny bólu (z Skali Twarzy) w przypadku 
analgezji farmakologicznej wynosiły 4,1 (SD 2,9), podczas gdy analgezja w połączeniu 
z technikami VR dawała średni wynik bólu 1,3 (SD 1,8). Dostarcza to silnych 
dowodów na skuteczność interwencji z wykorzystaniem VR. Ciekawym badaniem 
było również studium przypadku pacjenta, którego ciało było pokryte w 42% 
poparzeniami. Osoba ta spędziła dużą ilość czasu na leczeniu bez analgezji VR. Celem 
badania było sprawdzenie czy dłuższe i regularne stosowanie (bardziej praktyczne) 
terapii VR nadal redukuje odczucia bólowe u pacjentów. Okazało się, że natężenie 
redukcji bólu przy pomocy VR oraz zachodzącego zjawiska immersji nie zmniejszyło 
się wraz z wielokrotnym prezentowaniem i dłuższym czasem trwania leczenia [21]. 

3.2. Urazy mechaniczne 

W badaniach autorstwa Teeley i współpracowników [22] wykazano skuteczność 
analgezji przy wykorzystaniu hipnozy VR w sytuacjach urazów kości po wypadkach. 
Hipnoza VR została tam wykorzystana jako metoda wspomagająca farmakoterapię 
opioidową i została ona zastosowana w przypadkach trzech pacjentów. Porównania 
pomiarów bólu na skali Graphic Rating Scale (GRS) wykazały poprawę różnych 
aspektów związanych z odczuwaniem bólu (m.in. skrócenie czasu myślenia o bólu, 
nerwowość, uciążliwość bólu). Warto jednak zaznaczyć, że wyniki cechowały się 
znacznym zróżnicowaniem między poszczególnymi pacjentami: hipnoza VR 
pozytywnie wpływała na ogólne wyniki wszystkich pacjentów, jednak w różny sposób. 
Przykładowo u pacjenta ze złamaniem kości piszczelowej procedura pomogła 
zmniejszyć czas spędzony na myśleniu o bólu, ale nie miała wpływu na maksymalny 
odczuwany ból, który utrzymywał się na równym poziomie przez cały czas badań. 
Badania Pattersona [5] przeprowadzone na większej próbie 21 pacjentów również 
potwierdziły skuteczność hipnozy VR w zmniejszaniu intensywności i uciążliwości 
bólu w urazach fizycznych po wypadkach samochodowych czy ranach postrzałowych. 

3.3. Zabiegi stomatologiczne 

Hipnoza VR może okazać się skuteczną techniką w radzeniu sobie z bólem także 
w sytuacjach niewymagających hospitalizacji. Jednymi z najpowszechniej przeprowa-
dzanych zabiegów są zabiegi stomatologiczne, a ból związany z nimi jest źródłem 
stresu dla ogromnej ilości pacjentów. Badania polegające na wykorzystaniu hipnozy 
VR podczas symulowanego zabiegu dentystycznego [23] wskazują na to, że może być 
ona pomocna u pacjentów o wysokim poziomie lęku przed leczeniem stomato-
logicznym (tzw. dentofobii, czyli tzw. dental fear). U pacjentów tych zaobserwowano 
po tygodniu istotnie niższy poziom wyrazistości nieprzyjemnego wspomnienia 
związanego z zabiegiem w porównaniu z grupą kontrolną. 

  



 

Natalia Ambroży, Helena Bieniek, Jakub Morawski 

 

80 

3.4. Ból fantomowy po amputacji kończyn 

Innym schorzeniem bólowym, w którego leczeniu pomocna może okazać się 

technologia VR jest ból fantomowy po amputacji kończyn. [24] Odpowiednio 

skonstruowane wirtualne środowisko rejestrowało ruchy wykonywane zdrową 

kończyną i odtwarzało je na kończynie wirtualnej. Pacjenci byli proszeni 

o wykonywanie kilku prostych zadań, takich jak na przykład rzucanie/kopanie piłki. 

U wszystkich trzech pacjentów zaobserwowano zmniejszenie bólu fantomowego 

przynajmniej po jednej z sesji. Wyniki wskazują także na wyższą skuteczność tej 

techniki w przypadku amputacji kończyn górnych niż dolnych, jednak wykorzystanie 

VR w tej sytuacji bólowej nie jest jeszcze poznane w wystarczającym stopniu 

i wymaga dalszych badań. 

4. Podsumowanie 

Powyżej zostały zaprezentowane przykłady wykorzystywania wirtualnej 

rzeczywistości jako alternatywnej metody leczenia bólu. Takie zastosowanie ma sporo 

zalet, ale znajdą się również i ograniczenia. Niewątpliwym plusem wirtualnego 

środowiska jest jego innowacyjność, która może wzbudzać ciekawość 

i zainteresowanie odbiorców. Mimo, że technologia ta jest nowa w Polsce, to jak 

wskazują badania [25] nie powoduje lęku u osób z niej korzystających. Jest ona 

pozytywnie odbierana, co w kontekście jej wykorzystywania jako narzędzia 

zapobiegającego odczuciom bólowym może powodować, że pacjenci chętnie będą 

z niej korzystać i angażować się w proponowaną aktywność. Cechą, którą również 

warto wymienić jako zaletę jest na pewno coraz większa popularność tej technologii. 

Dynamiczny rozwój wirtualnej rzeczywistości powoduje, iż jest ona na coraz wyższym 

poziomie oraz staje się coraz bardziej dostępna dla szerokiej grupy osób. Dużą zaletą 

tej technologii jest jej atrakcyjność, jednak konsekwencją tego może być ryzyko 

uzależnienia się osób przebywających w wirtualnej przestrzeni od jej natychmiastowej 

gratyfikacji [26] lub przyjaznej i kontrolowanej atmosfery. Niewątpliwym 

ograniczeniem jest również mocne ograniczenie kontaktów z człowiekiem. 

Wprowadzając nowe technologie do funkcjonowania pacjentów ułatwia się pracę 

lekarzy czy fizjoterapeutów, ale odbiera się im czas, który mogliby oni przeznaczyć na 

konsultacji i edukację pacjentów. Przyszłe badania, które należałoby przeprowadzić 

mogłyby dotyczyć odbioru innowacyjnej metody jaką jest VR w terapii bólu przez 

osoby starsze, dla których technologia nie jest czymś oczywistym i naturalnym. 

Ciekawym tematem do przyszłych badań mogłoby być zastosowanie wirtualnej 

rzeczywistości w doraźnych sytuacjach bólowych typu ból głowy czy brzucha (zamiast 

stosowania leków przeciwbólowych).  

Procedury oparte na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości są w medycynie 

stosunkowo nowe, jednak dotychczasowe badania zdają się wskazywać na ich wysoką 

użyteczność i szeroki obszar zastosowania. Choć VR raczej nie ma szans na 

zastąpienie farmakologii, to z pewnością może okazać się powszechną metodą 

wspomagającą leczenie bólu. 
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Wykorzystanie technologii VR w analgezji i radzeniu sobie z bólem 

Streszczenie  

W rozdziale został przedstawiony aktualny stan wiedzy na temat wykorzystania technik wirtualnej 

rzeczywistości (VR) w leczeniu bólu. Opisane zostały dwie najpopularniejsze metody stosowane 

w praktyce klinicznej, czyli dystrakcja VR i hipnoza VR, a także ich skuteczność w różnych sytuacjach 

takich jak oparzenia, urazy mechaniczne i inne. Badania wskazują na zadowalającą skuteczność technik 

i wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości ich wykorzystanie stanie się powszechną praktyką 

kliniczną. 

Słowa kluczowe: technologia VR, wirtualna rzeczywistość, analgezja, ból 

Applying VR technology in analgesia and pain management 

Abstract  

The chapter presents the current state of knowledge concerning virtual reality technology (VR) in pain 

management. Two of the most common techniques were described: VR distraction and VR hypnosis, along 

with their effectiveness in different pain conditions such as burns, physical trauma and others. Research 

shows the satisfactory efficacy of VR techniques and indicates the possibility that VR will become 

a common clinical practice. 

Keywords: VR technology, virtual reality, analgesia, pain 
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Korzystanie ze zdrowotnych aplikacji mobilnych 

1. Wprowadzenie 

Globalne obserwatorium e-zdrowia definiuje mHealth (ang. Mobile Health  
– Mobilne Zdrowie, m-zdrowie) jako „działalność w obszarze medycyny i zdrowia 
publicznego wykonywaną przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak telefony 
komórkowe, urządzenia do monitorowania pacjentów, palmtopy i inne urządzenia 
bezprzewodowe” [1]. Prognozy pokazują, iż do 2020 r. blisko 2,87 mld ludzi na całym 
świecie będzie korzystało ze smartfonów, a co druga osoba będzie korzystała 
z aplikacji związanych ze zdrowiem [2]. 

Szacuje się, iż na 62 platformach z aplikacjami na rynku globalnym jest już 
dostępnych około 97 000 aplikacji z zakresu m-zdrowia. Blisko 70% z nich dotyczy 
poprawy sprawności fizycznej [3]. Zauważalny jest znaczny potencjał mHealth 
w transformacji opieki zdrowotnej, w tym zwiększenia jej jakości i wydajności [4]. 

IMS Institute for Healthcare Informatics w badaniu przeprowadzonym w roku 
2015, dokonał przeglądu aplikacji zdrowotnych. na podstawie wybranych kryteriów, 
w tym częstości ściągania danej aplikacji. Najpopularniejsze okazały się aplikacje 
dotyczące sportu (36%), stylu życia i stresu (17%) oraz odżywiania (12%). Blisko 24% 
ze wszystkich analizowanych aplikacji nakierowanych było na konkretną jednostkę 
chorobową i leczenie [5]. 

Komisja Europejska podkreśla, iż m-health stanowi szansę dla osób korzystających 
z aplikacji, aby bardziej aktywnie zarządzać własnym zdrowiem. Środkiem 
umożliwiającym zarządzanie zdrowiem mają być „rozwiązania w zakresie samooceny 
i zdalnego monitorowania oraz analiza czynników środowiskowych” [4]. Zadania 
przypisywane mHealth doskonale wpisują się w ideę promocji zdrowia [6].  

Narzędzia mHealth dają szeroki zakres możliwości. Celem może być motywowanie 
użytkowników do podejmowania zachowań prozdrowotnych; przekazywanie wiedzy 
opartej na badaniach naukowych, przystępnej oraz przedstawionej w atrakcyjnej 
formie, co pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji zdrowotnych 
i wzrost jakości życia zależnej od stanu zdrowia (HRQOL, ang. health-related quality 
of life).  

Analiza PWC (Pricewaterhouse Coopers International Limited) i GSMA (GSM 
Association) prognozowała, iż wykorzystanie potencjału m-zdrowia przyniesie w 2017 
roku oszczędności na kwotę 99 mld EUR dla systemów opieki zdrowotnej na terenie 
Unii Europejskiej. Największe oszczędności (69 mld EUR) miały powstać w obszarze 
wzmacniania zdrowia obywateli dzięki poprawie stylu życia i profilaktyki poprzez 
edukację, uświadamianie oraz zmianę zachowań (ang. wellness and prevention). 
Oszacowano, iż rozwiązania te pomogą prowadzić zdrowsze życie blisko 185 mln 
pacjentom [7]. 

Wdrożenie narzędzi z zakresu mHealth na szeroką skalę ograniczane jest przez 
kilka czynników, m.in. kwestie ochrony danych osobowych (w tym danych 

                                                                
1 Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
2 Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
3 Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
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wrażliwych związanych ze zdrowiem jednostki), brak specyficznych przepisów 
prawnych, bezpieczeństwo i rzetelność aplikacji, interoperacyjność między 
elektronicznymi systemami zdrowotnymi, brak innowacyjnych i adekwatnych modeli 
zwrotu kosztów, określenie odpowiedzialności powstającej w przypadku korzystania 
z narzędzi m-zdrowia i podmiotów, na których ta odpowiedzialność powinna 
spoczywać, środki finansowe na badania i innowacje [8].  

Komisja Europejska w Zielonej Księdze podaje propozycje finansowania 
rozwiązań mHealth w ramach programu Horyzont 2020. Priorytetem programu są 
technologie mobilne i aplikacje wspierające zintegrowaną, stabilną opiekę 
zorientowaną na pacjenta. Kluczowe jest umożliwienie odbiorcom udziału 
w „zarządzaniu ich własnym zdrowiem i samopoczuciem za pomocą technologii 
informacyjno-komunikacyjnych” [8]. 

Projektem, który skupia się na problematyce mHealth jest „Pacjent 3.0” kierowany 
przez Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani. Celem projektu jest „badanie, 
promowanie i inspirowanie działalności związanej z dostępnością usług z obszaru tzw. 
m-health, czyli wykorzystania urządzeń mobilnych w procesie dbania o własne 
zdrowie, monitorowania zdrowia czy komunikacji z lekarzami” [9]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było poznanie opinii użytkowniczek zdrowotnych aplikacji mobilnych 
na temat używanych przez nie aplikacji oraz preferowanego kierunku rozwoju rynku 
mhealth i oczekiwań w stosunku do aplikacji zdrowotnych. 

Praca może stanowić wstęp do opracowania projektu mobilnej aplikacji zdrowotnej, 
przyjaznej użytkowniczkom, wychodzącej naprzeciw ich bieżącym oczekiwaniom, ale 
przede wszystkim wykazującej realny wpływ na ich zachowania zdrowotne. 

3. Materiał i metoda 

W badaniu wzięło udział 237 kobiet z grupy wiekowej 18-29 lat (M = 23,27  
SD = 2,35). Grupę badaną ograniczono wyłącznie do kobiet w wąskim przedziale 
wiekowym w celu stworzenia charakterystyki grupy docelowej, do której byłaby 
tworzona aplikacja zdrowotna – młodych kobiet. Blisko połowa ankietowanych kobiet 
(117 osób, 49,36%) miała wykształcenie wyższe, 25,32% (60 osób) średnie a 21,10% 
(50 osób) pomaturalne. Większość uczestniczek badania (172 osób, 73,50%) mieszkała 
w województwie mazowieckim, a 135 (56,69%) żyła w dużych miastach powyżej 500 
tysięcy mieszkańców. Powyższy wynik może być skutkiem ograniczonej dostępności 
danych wynikającej z dystrybucji kwestionariusza wyłącznie poprzez grupy i strony na 
portalu Facebook, z którego najczęściej korzysta wybrana grupa docelowa. 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką CAWI 
z użyciem autorskiego kwestionariusza składającego się z 13 pytań zamkniętych oraz 5 
pytań metryczkowych. Autorski kwestionariusz został umieszczony na stronie 
internetowej Facebook, a dostęp do niego został rozpowszechniony wśród 
użytkowników portalu społecznościowego. Badanie było w pełni anonimowe. Dane 
zbierane były w okresie od 21 marca do 6 kwietnia 2016 roku. 

4. Wyniki 

Spośród wszystkich respondentek 228 osób (96,20%) posiadało urządzenie mobilne 
(smartfon i/lub tablet) z dostępem do Internetu mobilnego. Blisko 85% (193 osób) 
badanych korzystało w ciągu dnia z Internetu przy pomocy urządzeń mobilnych 
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(smartfon i/lub tablet) często (kilkanaście razy w ciągu dnia) lub bardzo często (przez 
większość czasu/prawie cały czas w ciągu dnia). Niecałe 5% (11 osób) badanych 
podało, że prawie nigdy (kilka razy w roku) lub nigdy nie korzysta z Internetu lub robi 
to bardzo rzadko (kilka razy w tygodniu/miesiącu) (ryc. 1).  

Około 63% badanych kobiet (144) korzystało przynajmniej raz w życiu z aplikacji 
mobilnej związanej z różnymi obszarami ich zdrowia. Biorąc pod uwagę kategorię 
zdrowotną danej aplikacji, kobiety decydowały się na używanie m.in. tych związanych 
z aktywnością fizyczną (mające na celu obliczanie przebytego dystansu 
w krokach/kilometrach, motywujące do regularnej aktywności fizycznej), z których 
korzystało 75,69% (109 osób) użytkowniczek aplikacji mobilnych. Częstym wyborem 
były również aplikacje dotyczące spożywanych posiłków i prowadzonej diety 
(obliczające liczbę przyjmowanych kilokalorii i/lub konieczną do dostarczenia 
organizmowi ilość wody), na użycie których decydowało się 45,14% (65 osób). Dużą 
popularnością cieszyły się również aplikacje dotyczące metod naturalnego planowania 
rodziny (np. dotyczące analizy cyklu miesięcznego kobiety) – 37,50% badanych (54 
osoby); a także aplikacje do dokonywania pomiarów ciała (np. obliczania BMI – Body 
Mass Index, tętna) – 29,17% badanych (42 osoby). 

Blisko 60% (86 osób) badanych kobiet, w swojej subiektywnej ocenie uważa, że 
użytkowane przez nie aplikacje mobilne spełniły swoją rolę, natomiast 22,92% (33 
osób) z kobiet korzystających kiedyś ze zdrowotnej aplikacji mobilnej uważało, że 
zdecydowanie lub raczej nie spełniły one stawianych im wymagań. W czasie badania 
respondentki zostały zapytane o czynniki wpływające na ich ocenę. Obniżona 
efektywność aplikacji zdaniem respondentek była spowodowana: napotkanymi 
problemami technicznymi (np. po zainstalowaniu aplikacja nie działała, działała zbyt 
wolno) (53 osób, 36,81%), faktem, iż aplikacja wydawała się nieprofesjonalna (np. 
wykonywała niedokładne lub błędne obliczenia) (45 osób, 31,25%) bądź informacje 
zawarte w aplikacji okazywały się nieprzydatne (44 osób, 30,56%). Dla badanych 
aplikacje z nieczytelnym menu (interfejsem) (25 osób, 17,36%) oraz stworzone 
w obcym języku (20 osób, 13,89%) również powodowały obniżenie zadowolenia z ich 
użytkowania.  

Głównym wyznacznikiem efektywności określonej aplikacji mobilnej była jej 
bezpłatność (123 osób, 85,42%), łatwość obsługi (88 osób, 61,11%) oraz posiadanie 
przydatnych informacji (73 osób, 50,69%). Respondentki ceniły sobie również 
posiadanie czytelnego menu (65 osób, 45,14%), profesjonalizm (54 osób, 37,50%) 
oraz pozytywne rekomendacje innych użytkowników (41 osób, 28,47%) (ryc. 2).  

Do zainstalowania i użytkowania określonej zdrowotnej aplikacji mobilnej 
mogłyby zachęcić badane kobiety kolejno: pozytywna opinia przyjaciół i/lub 
znajomych (130 osób; 54,85%), pozytywna opinia innych użytkowników aplikacji 
(119 osób, 50, 21%), rekomendacja lekarza (75 osób, 31,65%) oraz rekomendacja 
autorytetu w dziedzinie zdrowia (74 osób, 31,22%). 

Zdecydowana większość ankietowanych (95,36%) przyznała, że zdecydowałaby się 
na zainstalowanie kolejnej zdrowotnej aplikacji mobilnej. Najczęściej wskazywano na 
aplikacje związane z podejmowaniem aktywności fizycznej (157 osób, 66,24%), 
kontrolą posiłków i diety (154 osób, 64,98%), zarządzaniem czasem (111 osób; 
46,84%), pomiarami parametrów ciała (97 osób, 40,93%) oraz dotyczące metod 
naturalnego planowania rodziny (81 osób, 34,18%).  

Ponad połowa badanych (120 osób) uznała zdrowotne aplikacje mobilne za 
wiarygodne źródło informacji. Wpływ na pozytywną ocenę wiarygodności aplikacji 
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posiadają głównie: rekomendacja lub/i pozytywna opinia instytucji związanej 
z systemem opieki zdrowotnej (154 osób; 64,89%), rekomendacja lub/i pozytywna 
opinia autorytetu w dziedzinie zdrowia (134 osób; 56,54%) oraz rekomendacja lub/i 
pozytywna opinia lekarza, np. lekarza rodzinnego (103 osób; 43,46%). Większe 
rozpowszechnienie zdrowotnych aplikacji mobilnych jest postrzegane przez blisko 
20% (47 osób) respondentek jako czynnik wpływający na wiarygodność aplikacji.  

Zdecydowana większość badanych (183 osób; 77,21%) uważa, że zdrowotne 
aplikacje mobilne powodują wzrost świadomości ich użytkowników na temat 
własnego zdrowia (ryc. 3). Respondentki uważają, że aplikacje mobilne mogą 
wpływać na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych wśród ich użytkowników 
poprzez dostarczanie informacji na temat samobadania piersi (142 osób, 59,92%), 
samobadania jąder (111 osób, 46,84%) oraz samoobserwacji pieprzyków i znamion 
(117 osób, 49,36%).  

5. Dyskusja 

Wzrost dostępności smartfonów, internetu mobilnego oraz zmiana nawyków osób 
posiadających smartfony powoduje, iż rośnie liczba osób, które podejmują próby 
korzystania ze zdrowotnych aplikacji mobilnych. W badaniu własnym blisko 63% 
osób zadeklarowało, że kiedykolwiek korzystało z aplikacji związanej ze zdrowiem na 
urządzenia mobilne. Według badania CAWI przeprowadzonego w 2015 roku przez 
IRCenter, blisko co trzeci polski użytkownik internetu (31%) korzysta z mobilnych 
aplikacji zdrowotnych i sportowych [10]. Z badania opublikowanego w 2011r. wynika, 
że tylko 23% konsumentów korzystało z jakichkolwiek rozwiązań m-zdrowia. Blisko 
67% osób deklarowało, iż nie odczuwa potrzeby, aby podejmować działania dla 
własnego zdrowia przy użyciu telefonu komórkowego, a 77% osób nigdy nie 
korzystało z telefonu do działań związanych ze zdrowiem [11]. Liczba i częstość 
korzystania z aplikacji mobilnych w najbliższych latach prawdopodobnie będzie 
rosnąć ze względu na poszerzający się dostęp do odpowiedniej jakości sprzętu 
i internetu mobilnego. W badaniu IRCenter, wśród osób niekorzystających z aplikacji 
sportowych, aż 12% osób nie wiedziało o możliwości korzystania z tego typu aplikacji, 
a 15% badanych deklaruje, iż zdecydowanie skorzysta z nich w przyszłości [10]. 
W badaniu własnym, jedynie 5% respondentek nie ma zamiaru korzystać ze 
zdrowotnych aplikacji mobilnych.  

W badaniu własnym wśród czynników, które motywowały bądź motywowałyby 
respondentki do zainstalowania i użytkowania zdrowotnej aplikacji mobilnej 
dominowały pozytywna opinia przyjaciół i/lub znajomych (54,9%) oraz pozytywna 
opinia innych użytkowników aplikacji (50,2%). Około 5% badanych osób wskazało 
potrzebę posiadania tego typu aplikacji jako główny czynnik motywujący. W badaniu 
IRCenter, potrzeba regularnego korzystania z aplikacji (37%) oraz zachęta 
rodziny/znajomych (34%, z czego 60% stanowiły kobiety) bądź reklamy (21%, 
z czego 37% stanowiły kobiety) były wskazywane jako główne powody korzystania ze 
zdrowotnych i sportowych aplikacji mobilnych [12]. W badaniu własnym jedynie 7% 
respondentek wskazało reklamę jako czynnik zwiększający wiarygodność aplikacji.  

Reklama jest kanałem przepływu informacji, który w odniesieniu do kobiet 
wybierających zdrowotne aplikacje mobilne nie ma istotnego znaczenia. Planując 
rozpowszechnienie aplikacji, należy wziąć pod uwagę powyższe dane i rozważyć 
odpowiednią strategię marketingową. 
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Tworząc aplikację warto zwrócić szczególną uwagę na rzetelność zamieszczanych 
w niej informacji, wykonywanych pomiarów itd. Badanie własne wykazało, iż 
największy wpływ na wiarygodność aplikacji ma rekomendacja lub/i pozytywna 
opinia instytucji związanej z systemem opieki zdrowotnej (65%). Tworząc aplikację 
zdrowotną należy rozważyć współpracę z organami władzy centralnej, jednostkami 
samorządu terytorialnego, instytucjami naukowymi, organizacjami zrzeszającymi 
pacjentów czy organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką związaną ze 
zdrowiem, szczególnie w dziedzinie dotyczącej tworzonej aplikacji.  

W 2015 r. w Holandii zostało przeprowadzone badanie dotyczące preferowanych 
cech aplikacji mobilnych promujących aktywność fizyczną. Grupę badawczą stanowiło 
30 studentów w wieku 18-25 lat, używających aplikacji związanych z promowaniem 
aktywności fizycznej. Ponad połowę grupy (67%) stanowiły kobiety. Podczas badania 
studentów podzielono na 4 grupy fokusowe, liczące od 4 do 7 osób. W trzech z nich 
respondenci wykazywali pozytywne podejście do używania aplikacji mobilnych 
związanych z aktywnością fizyczną – ich zdaniem takie aplikacje mogą być przydatne 
dla osób nieaktywnych w celu podniesienia ich świadomości i podjęcia przez nie 
aktywności fizycznej. Jedynie w jednej z grup fokusowych badani stwierdzili 
natomiast, że nie widzą potrzeby używania takich aplikacji, co może potwierdzać, iż 
studenci w większości pozytywnie oceniają potencjalny wpływ na zwiększenie 
aktywności fizycznej społeczeństwa [13].  

Z badań własnych wynika, że blisko 76% respondentek korzystało z aplikacji 
mobilnych dotyczących aktywności fizycznej – jest to najbardziej popularny typ 
aplikacji używany przez badane kobiety. Podobny trend można zauważyć we 
wspomnianym wcześniej badaniu IRCenter, gdzie większość respondentów (48%) 
używała aplikacji związanej z aktywnością fizyczną [12].  

Ponadto w holenderskim badaniu zapytano studentów o ich preferencje odnośnie 
konstrukcji mobilnej aplikacji zdrowotnej. Respondenci, jako jedną z najważniejszych 
cech aplikacji wskazali jej odpowiednią strukturę – wyodrębnienie kilku 
najważniejszych cech, które umożliwią łatwe zapisywanie wyników i otrzymanie 
szybkiego dostępu do ich przeglądu. Poza technicznymi aspektami aplikacji, studenci 
wskazali inne jej cechy, które ich zdaniem czynią ją bardziej atrakcyjną dla 
użytkownika, było to m.in.: generowanie przez aplikacje komunikatów motywujących, 
możliwość konkurowania i porównywania swoich wyników z przyjaciółmi, czy 
możliwość otrzymania nagrody – zbierania punktów w zależności od poziomu 
aktywności fizycznej użytkownika [13]. Badania własne wskazują natomiast, że za 
najbardziej użyteczne cechy w odniesieniu do zdrowotnych aplikacji mobilnych 
respondentki uznały dostępność (85,5%), łatwość w obsłudze (60,9%) oraz dostęp do 
przydatnych informacji (51,5%).  

Projektując zdrowotną aplikację mobilną należy wziąć pod uwagę cechy, które są 
najistotniejsze dla określonej grupy odbiorców. Warto rozważyć przeprowadzenie 
zogniskowanych wywiadów grupowych w celu ustalenia cech, którymi kieruje się 
grupa docelowa przy wyborze aplikacji. 

Zdrowotnych aplikacji mobilnych, szczególnie tych dotyczących aktywności 
fizycznej jest niezwykle dużo. Wartościowe są badania ewaluacyjne, określające stopień 
wpływu danej aplikacji na zachowania zdrowotne osób je użytkujących. Kolejne 
holenderskie badanie, którym objęto osoby biorące udział w biegach, wykazało że 
biegacze rekreacyjni korzystający z aplikacji mobilnych są bardziej aktywni fizycznie, 
czują się zdrowsi i prowadzą zdrowszy styl życia. Częściej deklarowali motywowanie 
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innych osób do udziału w biegu i spadek masy ciała. W pracy podkreślono istotną rolę 
mHealth w promowaniu zdrowia i przygotowaniu do biegu. Zwrócono uwagę na 
potrzebę dalszych badań, w tym badań randomizowanych [14].  

Randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone w Nowej Zelandii wykazało 
brak istotnych efektów interwencji w postaci zastosowania aplikacji mobilnych 
związanych z aktywnością fizyczną. We wnioskach podkreślono, iż mHealth bez 
innych rozwiązań wpływających na zachowania zdrowotne jest niewystarczające [15].  

Z kolei badanie, którym objęto osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub 
cukrzycą typu 2., wykazało, iż poradnictwo wspierane przez aplikacje mHealth 
spowodowało wzrost aktywności fizycznej osób badanych. Poprawa utrzymywała się 
również po 3 miesiącach. Poradnictwo bez wsparcia narzędzi mHealth nie było 
efektywne [16]. 

Podwyższoną efektywność poradnictwa z użyciem narzędzi mHealth możemy 
także zauważyć w przypadku populacji, do której z różnych względów trudniej jest 
dotrzeć. Przykładem takiej grupy mogą być kobiety w ciąży, które rzucają palenie [17]. 
W tym przypadku, ze względu na możliwość stygmatyzacji, można przypuszczać, że 
kobieta usiłująca zerwać z nałogiem tytoniowym podczas ciąży woli korzystać z rad 
zaczerpniętych ze zdrowotnej aplikacji mobilnej, niż udać się do specjalisty, narażając 
się na osąd. 

Podejmując działania w zakresie promocji zdrowia nie należy zapominać 
o przeprowadzeniu procesu ewaluacji podjętych działań. Metodę ewaluacji należy 
uwzględnić już na etapie planowania. Wyniki odpowiednio przygotowanej ewaluacji 
mogą wskazać m.in. czy osiągnięto założone cele aplikacji (np. wzrost podejmo-
wanych zachowań prozdrowotnych), stopień rozpowszechnienia (w tym znajomości, 
stopnia użytkowania) aplikacji, czy obszary do poprawy.  

Bezpieczeństwo narzędzi m-zdrowia oraz aplikacji związanych ze stylem życia 
i dobrym samopoczuciem może budzić obawy, co wyjaśnia ewentualny brak zaufania 
do takich narzędzi. W raportach podkreśla się, że niektóre narzędzia nie działają 
zgodnie z oczekiwaniami, prawdopodobnie nie zostały właściwie przetestowane,  
a w niektórych przypadkach mogą nawet zagrażać bezpieczeństwu użytkowników 
np. poprzez brak ochrony danych. 

Bezpieczeństwa aplikacji można dowieść przy użyciu norm bezpieczeństwa 
użytkownika lub specjalnych znaków jakości. Obecnie powstają programy certyfikacji 
aplikacji, takie jak Health Apps Library, portal należący do National Health Service 
w Wielkiej Brytanii, na którym zamieszcza się aplikacje skontrolowane pod kątem 
bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony danych osobowych [18]. Należy też 
wspomnieć o specjalistycznych sklepach, sprzedających certyfikowane aplikacje, 
takich jak np. Happtique w USA. 

Zaleca się instalację aplikacji mobilnych wyłącznie ze sprawdzonych źródeł takich 
jak Apple App Store czy Google Play. Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony 
Zdrowia publikuje propozycje wybranych aplikacji zdrowotnych, a także wydało 
raport „Aplikacje zdrowotne. 114 praktycznych aplikacji na smartfony i tablety. Edycja 
2016” [19].  
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6. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonego badania oraz dyskusji można sformułować 
następujące wnioski: 

 duże zainteresowanie respondentek mobilnymi aplikacjami zdrowotnymi 
wskazuje na potrzebę rozwoju tej dziedziny technologicznej, która może stanowić 
integralną część edukacji zdrowotnej; 

 przeprowadzona analiza daje podstawy do kontynuacji badań na szerszą skalę, 
których wyniki mogą przyczynić się do stworzenia mobilnej aplikacji zdrowotnej, 
będącej najtrafniejszą odpowiedzią na potrzeby respondentów. 
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Korzystanie ze zdrowotnych aplikacji mobilnych 

Streszczenie 
Celem pracy było poznanie opinii użytkowniczek zdrowotnych aplikacji mobilnych na temat używanych 
przez nie aplikacji oraz preferowanego kierunku rozwoju rynku mhealth i oczekiwań w stosunku do 
aplikacji zdrowotnych. 
W badaniu wzięło udział 237 kobiet z grupy wiekowej 18-29 lat (M = 23,27 SD = 2,35). Badanie 
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. Autorski kwestionariusz został umieszczony na stronie 
internetowej Facebook. Badanie było w pełni anonimowe. Dane zbierane były w okresie od 21 marca do 6 
kwietnia 2016 roku. 
Blisko 60% (86 osób) użytkowniczek zdrowotnych aplikacji mobilnych uważa, że spełniły one swoją rolę. 
Ponad połowa badanych (120 osób) uznała zdrowotne aplikacje mobilne za wiarygodne źródło informacji. 
Zdecydowana większość badanych (183 osób; 77,21%) uważa, że zdrowotne aplikacje mobilne powodują 
wzrost świadomości ich użytkowników na temat własnego zdrowia. 
Duże zainteresowanie respondentek mobilnymi aplikacjami zdrowotnymi wskazuje na potrzebę rozwoju 
tej dziedziny technologicznej, która może stanowić integralną część edukacji zdrowotnej. Przeprowadzona 
analiza daje podstawy do kontynuacji badań na szerszą skalę, których wyniki mogą przyczynić się do 
stworzenia mobilnej aplikacji zdrowotnej, będącej najtrafniejszą odpowiedzią na potrzeby respondentów. 
Słowa kluczowe: e-health, m-health, aplikacje mobilne 

Usage of mobile health applications 

Abstract 
The aim of the study was to learn about mobile health users' opinion about applications used by them, the 
preferred direction of mhealth market development and their expectations for health applications. 
The study involved 237 women aged 18-29 (M = 23.27 SD = 2.35). The study was conducted by 
a diagnostic survey posted on the Facebook website. The study was anonymous. Data was collected 
between 21 March and 6 April 2016. 
Nearly 60% (86 people) of mobile health apps users believe that they have fulfilled their role. More than 
half of the surveyed (120 people) considered mobile health applications as a reliable source of information. 
The vast majority of respondents (183 people, 77.21%) believe that mobile health applications increase the 
awareness of their users about their health. 
The high interest of the respondents in mobile health applications indicates the need for the development of 
this technological field which can form an integral part of health education. The analysis will provide 
a basis for continuing the research on a wider scale, the results of which may contribute to the creation of 
a mobile health application that is the most appropriate response to respondents' needs. 
Keywords: e-health, m-health, mobile apps 
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Migrena – nowe metody i potencjalne cele leczenia 

1. Migrena – definicja i epidemiologia 

Bóle głowy, w szczególności o charakterze migrenowym są częstym zaburzeniem 

neurobiologicznym, które dotyka około 12% dorosłych osób [1]. 18% wszystkich 

przypadków stanowią napady migreny przewlekłej, co stanowi 1,4-2,2% populacji [2, 

3]. Wśród dzieci w wieku od 7 do 9 lat zachorowania występują z taką samą częstością 

u dziewczynek jak i u chłopców. Począwszy od okresu dojrzewania, wzrasta częstość 

występowania migreny i zmienia się rozkład liczby zachorowań w zależności od płci  

– wśród dorosłych migrena dotyka dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn [4].  

Sama migrena jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawra-

cającymi, najczęściej jednostronnymi bólami głowy o charakterze pulsującym, które 

nasilają się podczas aktywności fizycznej. Do innych objawów zaliczamy: nudności, 

wymioty oraz nadwrażliwość na światło, dźwięki czy zapachy [5]. Napady mogą 

występować spontanicznie lub być prowokowane przez czynniki zewnętrzne. Wśród 

takich czynników możemy wyróżnić produkty spożywcze (wino, czekolada, sery, 

banany, herbata), zmiany pogody, zmienna długość snu, czynniki hormonalne 

(miesiączka, owulacja, okres dojrzewania, hormonalna terapia zastępcza, okres 

menopauzy), zmiany w porządku dnia, czynniki psychiczne (stres, lęk) [6,7]. Niekiedy 

atak migreny jest poprzedzony objawami prodromalnymi. Do takich symptomów 

zalicza się zmęczenie, drażliwość, depresję, euforię, wzmożony apetyt, częste 

ziewanie, ból karku, wzmożoną wrażliwość na światło, dźwięki czy zapachy [8]. 

Epizod bólowy (trwający od 4 do 72 h) może być poprzedzony lub współistnieć z tzw. 

aurą – zespołem przejściowych, ogniskowych objawów neurologicznych trwających 

do 60 min [9, 10]. Objawy aury migrenowej można podzielić na pozytywne 

(doświadczanie dodatkowych wrażeń czuciowych, wzrokowych) i negatywne (ubytek 

funkcji, osłabienie mięśni, afazja) [11]. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na podtyp 

z aurą, zaliczany do czynników ryzyka udaru mózgu, cierpi co czwarty u pacjent 

z migreną [12]. Migrena ze sporadycznymi epizodami może ulec progresji do postaci 

przewlekłej migreny, którą definiuje się jako bóle głowy trwające co najmniej 15 dni 

w miesiącu, przez ponad 3 miesiące, z czego bóle o charakterze migrenowym 

utrzymują się przynajmniej 8 dni [10]. Najwięcej epizodów bólowych obserwuje się 

między 30 a 50 rokiem życia, potem liczba zachorowań stopniowo spada [13-15]. 

Zatem największa liczba napadów bólu przypada na lata szczytowej wydajności 

w pracy zawodowej. Wielokrotne absencje z powodu napadowych bólów głowy 
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skutkują zmniejszeniem wydajności pracy i powodują straty finansowe na terenie Unii 

Europejskiej w wysokości 27 miliardów euro rocznie [16]. Dodatkowo, powtarzające 

się napady bólu znacznie obniżają jakość życia pacjenta. Według WHO migrena jest 

szóstą na świecie przyczyną utraty lat na rzecz niepełnosprawności [13]. 

Niniejszy artykuł stanowi przegląd dostępnej literatury naukowej dostępnej w bazie 

PubMed. Celem pracy jest prezentacja i omówienie niektórych poglądów na 

patofizjologię migreny oraz nowoczesnych metod terapii, będących w fazie badań 

klinicznych. Ze względu na znaczną liczbę chorych dotkniętych tą chorobą, słabą 

skuteczność obecnie stosowanych leków, olbrzymie straty finansowe związane 

z absencją w pracy temat te ma istotne znaczenie społeczne i gospodarcze, zaś nowe 

metody terapeutyczne mogą przynieść istotną poprawę na tej płaszczyźnie. 

2. Patomechanizm migreny 

Mimo ogromnej ilości badań naukowych, do tej pory, nie udało się w pełni poznać 

procesu etiopatogenezy bólów migrenowych. Istnieje wiele teorii próbujących 

wytłumaczyć patomechanizm tego zaburzenia. Wśród nich można wyróżnić teorię 

biochemiczną, naczyniową, ośrodkową, neuronalną oraz opierającą się na procesie 

stanu zapalnego tkanki nerwowej [17]. Teoria biochemiczna opiera się na zaburzeniach 

metabolizmu serotoniny (5-hydroksytryptaminy, 5-HT), która odgrywa rolę 

w regulacji napięcia ścian tętnic i połączeń żylno-tętniczych [18, 19]. Wykazano, iż 

poziom 5-HT przed samym napadem wzrasta w płytkach krwi, a w trakcie trwania 

ataku bólowego płytki krwi uwalniają jego nadmiar, przyczyniając się do skurczu 

naczyń w mózgu [20]. Niniejszy neuroprzekaźnik wpływa na korę mózgu poprzez 

receptor 5-HT1, na jądra nerwu trójdzielnego za pośrednictwem receptorów 5-HT2B/C 

oraz 5-HT1Dα i β, na układ naczyniowy z wykorzystaniem receptorów klasy 5-HT2, zaś 

poprzez receptory 5-HT1D i 5-HT3 na układ bólowy [18]. Dane naukowe wskazują na 

związek pobudzenia receptorów klasy 5-HT1D a skurczem naczyń odchodzących od 

tętnic szyjnych, zaś receptor 5HT3 odpowiada za pojawienie się takich objawów jak 

nudności i wymioty podczas napadu migreny [21, 22]. Badania jednak nie wykazały 

korelacji między poziomem 5-HT a natężeniem bólu [17]. 

Teoria naczyniowa została sformułowana przez Wolffa [23]. Autor wykazał, iż 

napad migrenowy składa się z 3 faz: skurczu i rozkurczu naczyń wewnątrz-

czaszkowych oraz z obrzęku okołonaczyniowego. Wg teorii Wolffa w okresie aury ma 

występować pierwsza faza, przyczyniając się do niedokrwienia w szczególności 

obszaru kory potylicznej, co skutkuje pojawieniem się objawów aury wzrokowej. 

Druga faza przebiega z nadmiernym tętnieniem w tętnicach zewnątrzczaszkowych 

i odpowiada objawom bólowym o charakterze tętniącym, jako skutek hiperperfuzji 

i obrzęku. Dodatkowo, coraz częściej wspomina się również o uwalnianiu peptydów 

wazoaktywnych i bólotwórczych, co przyczynia się do rozwoju jałowego zapalenia 

neurogennego [9, 17, 23, 24]. Trzecia faza z kolei odpowiada za powstawanie tępego 

bólu głowy [9]. Ponadto, teoria ta stwierdza, ze zarówno napady migreny z aurą jak 

i bez aury mają ten sam patomechanizm, charakteryzują się zbliżonym czasem trwania 

oraz podobnym nasileniem objawów bólowych, a brak objawów aury tłumaczony jest 

faktem, iż zjawiska biochemiczne zachodzą w obszarach korowych klinicznie niemych 

[17]. Niestety hipoteza ta wydaje się być już nieaktualna. Antagoniści peptydu 

pochodnego genu kalcytoniny (calcitonin gene-related peptide, CGRP) – leki 
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pozbawione działania naczyniowego wydają się być skuteczne w leczeniu napadu 

migrenowego. Ponad to przy pomocy angiografii rezonansu magnetycznego wykazano 

że w przypadku napadu migreny wywołanego nitrogliceryną nie dochodzi do ciągłych 

zmian w naczyniach wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych. Te i inne badania naukowe 

wykazały że zmiany naczyniowe nie są ani konieczne ani wystarczające w migrenie [11]. 

Kolejna hipoteza – neuronalna wskazuje, iż źródłem są zaburzenia czynności 

bioelektrycznej mózgu. W badaniach na zwierzętach doświadczalnych wykazano 

obecność postępującego zjawiska hamowania czynności kory, co skutkowało 

tłumieniem właściwej czynności bioelektrycznej tkanki mózgowej. Wykazano, iż fala 

hamowania rozwijała się od okolicy potylicznej w kierunku czołowej. Dodatkowo, 

zaobserwowano współistnienie rozszerzenia tętnic opony miękkiej i obrzęku mózgu, 

co miało odpowiadać objawom aury [25]. Dostępne są prace, która starają się 

wytłumaczyć mechanizm powyższych zmian. Wśród nich warto zwrócić uwagę na 

Olesen [26], który sugeruje, iż rozszerzenie naczyń i zwiększona stymulacja nerwów 

okołonaczyniowych jest skutkiem depolaryzacji zakończeń nerwowych 

w pajęczynówce, powstałej w skutek zwiększonego stężenia potasu. Inna praca 

wskazuje iż przyczyną nadwrażliwości i depolaryzacji błony komórkowej jest spadek 

stężenia magnezu, który poprzez receptor NMDA (N-metylo-D-asparginowy) 

rozprzestrzenia depresję korową, ale również zwiększa pobudliwość włókien 

nerwowych. Ponadto, może przyczynić się również do otwarcia kanałów wapniowych 

i wzrostu stężenia jonów w komórce [20]. Kolejni autorzy stwierdzili iż podczas 

trwania aury migrenowej może dojść do obniżenia regionalnego przepływu 

mózgowego, związanego z rozszerzająca się depresja korowa (cortical spreading 

depression, CSD), która być może jest spowodowana np. nadmierną transmisją 

glutaminergiczną [11]). Udało się opracować związek (tonabersat), który hamuje 

uwalnianie tlenku azotu indukowane CSD oraz rozszerzenie naczyń mózgowych. 

Niestety badania wykazały, że nie redukuje on napadów bólu, jedynie zmniejsza 

częstość występowania aury [27]. Rezultatem CSD jest podrażnienie nerwów 

okołonaczyniowych i uwolnienie prozapalnych neurotransmiterów takich jak: 

histamina, bradykinina, serotonina, prostaglandyna E2, CGRP [9, 11]. 

Teoria zapalenia tkanki nerwowej opiera się na występowaniu zapalenia jałowego, 

które przyczynia się do powstania objawu bólu głowy. Ponadto, podczas zapalenia 

obserwuje się wydzielanie mediatorów zapalnych przez naczynia opon mózgowych, ze 

współistnieniem pobudzenia nerwów czuciowych, zwłaszcza nerwu trójdzielnego. 

Stymulacja tego nerwu przyczynia się do wydzielania substancji prozapalnych 

i neuropeptydów, co dodatkowo zwiększa przepuszczalność i rozszerzenie naczyń 

opon mózgowych [28]. Nowsze badania wskazują, iż obecny proces zapalny może 

przyczyniać się do zwiększenia wrażliwości receptorów bólu w obszarze pasma 

rdzeniowego nerwu trójdzielnego, a następnie bodźce mogą być przewodzone przez 

wzgórze do kory mózgu, co daje objawy bólowe [17]. 

Hipoteza ośrodkowa opiera się na zaburzeniach funkcjonowania układu 

autonomicznego u chorych z migreną. Zaobserwowano nieprawidłowy, niski poziom 

neuromediatorów, w tym noradrenaliny, która w fizjologicznych warunkach 

uwalniana na zakończeniach nerwowych układu współczulnego działa 

wazokonstrykcyjnie na naczynia ośrodkowego układu nerwowego [17, 29]. Istnieją 
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również doniesienia, iż patomechanizm migreny może opierać się na aktywacji 

oponowych nocyceptorów w wyniku zmian w równowadze między układem 

współczulnym i przywspółczulnym [11].  

Warto również zwrócić uwagę iż na podstawie objawów prodromalnych 

zgłaszanych przez pacjentów można stwierdzić, że w patogenezie aury biorą takie 

obszary jak kora mózgu (nadwrażliwość na światło, dźwięk, zapach), podwzgórze 

(zmęczenie, głód, ziewanie), pień mózgu (sztywność szyi) oraz układ limbiczny 

(depresja) [11, 30].  

Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, iż wpływ czynników 

środowiskowych na podatne genetycznie osoby prowadzi do zmian epigenetycznych 

w genach związanych z patogenezą migreny [31]. Ponadto wykazano istnienie 

zwiększonego ryzyka wystąpienia migreny w rodzinie pacjenta. Udowodniono m.in. że 

przynajmniej co drugi pacjent z migreną ma krewnego pierwszego stopnia 

z podobnymi dolegliwościami. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń jest różne 

i zależy od stopnia pokrewieństwa i typu bólu migrenowego, a nawet od środowiska, 

co potwierdza fakt wystąpienia zaburzenia u małżonka/partnera chorego [32]. Migrena 

występuje jako część znanych zespołów genetycznych takich jak CADASIL i MELAS. 

Zidentyfikowano także geny odpowiedzialne za monogenową rodzinną migrenę 

połowiczoporaźnej (FHM). Lista genów „podejrzanych” o współudział w patogenezie 

migreny jest bardzo długa i obejmuje m.in. geny kanałów jonowych, enzymu konwer-

tującego angiotensynę (ACE), metabolizmu progesteronu i estrogenów, TNF-α [31]. 

2.1. Rodzina TRP 

Do tej pory nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny wywołującej napad 

migrenowy u osób z predyspozycją do tego zaburzenia. Przyjmuje się, że każdy 

„potencjalnie zdrowy” człowiek może mieć okazjonalnie napad bólu migrenowego, ale 

dopiero w przypadku powtarzających się napadów można mówić o chorobie [18]. 

Podejrzewa się istnienie wrodzonego progu migrenowego, który określa podatność 

pacjenta na m.in. zmiany środowiskowe, stres, zmęczenie, fluktuacje czynności 

podwzógrza czy nadmierną stymulację włókien aferentnych [33]. Ważną rolę 

w przypadku odpowiedzi na bodźce środowiskowe odgrywa rodzina receptorów 

przejściowego potencjału (transient receptor potential, TRP). Receptory TRP 

przynależą do rodziny nieselektywnych kanałów kationowych transportujących jony 

wapnia, które ulegają otwarciu w odpowiedzi na bodźce chemiczne i fizyczne, w tym 

na zmiany temperatury, stres mechaniczny, zaburzenia równowagi osmotycznej czy 

zmiany potencjału błonowego Rodzina receptorów TRP składa się z 6 podrodzin 

wyróżnionych ze względu na pierwotną sekwencję aminokwasów zawartą w ich 

strukturze: TRPC (canonical subfamily), TRPV (vanilloid), TRPM (melastatin), TRPA 

(ankyrin), TRPP (polycystin), TRPML (mucolipin) [27]. Receptor TRP zbudowany jest 

z 6 podjednostek białkowych (S1-S6), oba jego końce (COOH i NH2) są zakotwiczone 

w cytozolu. Struktura końca COOH jest stała, podczas gdy region NH2 zazwyczaj 

zawiera różne powtórzenia ankyrinowe. Owe powtórzenia składają się z 33-resztowych 

motywów zawierających stały region i zmienne reszty, które pośredniczą w interakcjach 

białko-białko [34]. 

Kanały zlokalizowane są w neuronach czuciowych i ulegają aktywacji 

w odpowiedzi na działanie szkodliwych bodźców (termicznych, mechanicznych 
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i chemicznych). Na ich aktywność może wpłynąć także pobudzenie receptora 

sprzężonego z białkiem G lub receptora kinazy tyrozynowej [34-36]. Receptory TRP 

określane są mianem nieselektywnych kanałów kationowych, gdyż powodują napływ 

jonów Na
+
 i Ca

2+
 przyczyniając się tym samym do depolaryzacji błony komórkowej. 

Wyróżniono grupę kanałów (TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPA1 i TRPM8), 

które mogą być aktywowane przez szeroki zakres temperatur i nazwano je wspólnie 

kanałami „thermo TRP” [37]. Dwóm spośród rodziny kanałów TRP – TRPV1 

i TRPA1 – przypisuje się szczególną rolę w patogenezie modelu bólu zapalnego 

i neuropatycznego [38,39]. Ich aktywacja promuje uwalnianie substancji P i CGRP 

prowadząc do serii procesów określanych mianem zapalenia neurogennego. Istnieje 

wiele dowodów na to, że kanały TRP w wyniku kontaktu z mediatorami procesów 

zapalnych i szlaków wewnątrzkomórkowych ulegają uwrażliwieniu na dalszą 

stymulację [40]. 

2.1.1. TRPV1 

Wykazano, że kanały kationowe TRPV1 znajdują się na włóknach nerwu 

oponowego, a także na ciałach neuronów zwoju nerwu trójdzielnego [41, 42]. 

Receptory TRPV1 ulegają silnej ekspresji w obwodowych nocyceptorach, zaś ich 

występowanie w centralnym układzie nerwowym ograniczone jest do ogonowej części 

wzgórza, co koreluje z ich udziałem w odczuwaniu temperatury. Kanał jonowy może 

ulec aktywacji po zadziałaniu szkodliwego czynnika w postaci wysokiej temperatury, 

zwiększonego stężenia protonów wodoru (pH 5-6), anandamidu lub kapsaicyny. 

Otwarcie kanału TRPV1 i napływ prądu jonowego wiąże się z aktywacją 

nocyceptorów i powstaniem objawu bólu. Ponadto, warto zwrócić uwagę iż TRPV1 

jest centralnie zlokalizowany na końcowych włóknach nocyceptywnych, w związku 

z czym, jego aktywność może sprzyjać aktywacji i uczulaniu szlaków 

postsynaptycznego przekazywania bólu [43-46]. 

Kanały TRPV1 w połączeniu z alkoholem mogą brać udział w powstawaniu bólów 

głowy u osób predysponowanych. Etanol oddziałuje na funkcjonowanie kanałów przez 

obniżenie progowego poziomu temperatury aktywacji z 42/43°C do 35°C, czyli 

poniżej prawidłowej temperatury ciała. Dodatkowo powoduje on uwalnianie CGRP, co 

w konsekwencji skutkuje rozszerzeniem naczyń krwionośnych [47, 48]. 

2.1.2. TRPV4 

Kanał jonowy TRPV4 może być aktywowany przez roztwory hipoosmolarne oraz 

rozciąganie błon. Ulega on ekspresji w neuronach czuciowych [49]. Wykazano że 

siarczan pregnenolonu, (związek pośredni w syntezie hormonów steroidowych 

z cholesterolu), jest agonistą kanału TRPV4. Doniesienia te mogą być istotne ze 

względu na fakt, iż faza cyklu menstruacyjnego, ciąża czy menopauza mogą znacząco 

wpływać na ilość i częstość napadów migreny u kobiet. Jednak brak jest badań 

dotyczących zależności między poziomem żeńskich hormonów płciowych a kanałami 

TRPV4. Z kolei doświadczenia wskazują, iż aktywacja TRPV4 w oponie twardej 

u szczurów skutkowała pojawieniem się zachowania behawioralnego, odpowia-

dającego bólom głowy u gryzoni [50].  

Zaostrzenie bólów migrenowych może być spowodowane wzrostem ciśnienia 

wewnątrzczaszkowego z powodu kaszlu, kichania, aktywności fizycznej, zmiany 
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pozycji lub po prostu wynika z drażnienia opony podczas gwałtownych ruchów głowy 

[51]. Przypuszcza się, że TRPV4 przyczyniają się do powstawania pulsujących bólów 

głowy w opisanym mechanizmie, jednak brak jest badań potwierdzających tą hipotezę. 

Dalsze badania nad omawianym receptorem mogą rozwiać niepewności co do jego roli 

w powstaniu objawów migrenowych i przyczynić się do stworzenia leków 

uśmierzających bóle indukowane mechanicznie. 

2.1.3. TRPA1 

Podrodzina receptorów TPRA1 występuje licznie w peptydergicznych neuronach 

nocyceptywnych. Ich obecność wykazano w różnych tkankach i narządach m.in. 

w komórkach rzęsatych, trzustce, sercu, mózgu, keratynocytach [52], pęcherzu 

moczowym [53], gruczole krokowym [54], nabłonku i komórkach mięśni gładkich 

dróg oddechowych i płuc [55]. Ponadto obecność kanałów potwierdzono zarówno 

w niezmielinizowanych jak i w cienko zmielinizowanych aksonach z zakończeniami 

w blaszce powierzchniowej jądra ogoniastego nerwu trójdzielnego, zapewniając tym 

samym anatomiczną podstawę dla hipotezy TRPA1-zależnego odczuwania bólu [56]. 

TRPA1 ulegają aktywacji pod wpływem czynników drażniących lub 

uszkadzających. Wśród aktywatorów znajdują się substancje zawarte w powszechnie 

stosowanych przyprawach i roślinach (Tab. 1). 

Tabela 1. Substancje aktywujące kanał TRPA1 

Przyprawa Substancja 

Czosnek Allicyna, disiarczek diallilu 

Cynamon Aldehyd cynamonowy 

Imbir Gingerol 

Goździki Eugenol 

Oregano Karwakrol, tymol 

Tymianek Tymol 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [39] 

Czynniki drażniące pochodzenia środowiskowego i zanieczyszczenia środowiska 

również mogą aktywować kanały w nocyceptorach. Do takich substancji należy 

aldehyd octowy, formaldehyd, nadtlenek wodoru, podchloryn, izocyjaniany, ozon, 

dwutlenek węgla, światło ultrafioletowe, akroleina, dym tytoniowy, dym z palonych 

roślin i spalin samochodowych czy siarkowodór [39]. Uważa się, iż aktywacja 

obwodowych neuronów czuciowych powoduje uwolnienie z zakończeń nerwowych 

produktów lipooksygenazy, epoksygenazy i cytochromu P450. Wszystkie te substancje 

mogą wtórnie pobudzać TRPA1 [57, 58]. Wśród aktywatorów kanału można znaleźć 

substancje, które również indukują powstanie bólów migrenowych.  

Kanały TRPA1 pełnią rolę czujników stresu oksydacyjnego. Reaktywne formy tlenu 

oraz reaktywne formy azotu, pojawiające się w stanach zapalnych lub w uszkodzonych 

tkankach, mają zdolność aktywacji tychże kanałów. Obok procesów endogennych, 

w tym czynniki zewnętrzne (które same w sobie bramkują kanał), prowadząc do stresu 

oksydacyjnego, prowokują aktywację kanału. Dlatego też, związki zawarte w dymie 

papierosowym – akroleina, aldehyd krotonowy – bramkując kanały TRPA1 na 

zakończeniach nerwów czuciowych, stymulują uwalnianie tachykinin i CGRP, które 
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z kolei pośredniczą we wczesnej odpowiedzi zapalnej, następującej po ostrym narażeniu 

na dym papierosowy [59]. W eksperymencie na szczurach wykazano, iż podanie 

akroleiny na błonę śluzową nosa, wzmacnia przepływ krwi w naczyniach oponowych 

w mechanizmie aktywacji kanału TRPA1 i następującym po nim uwalnianiu CGRP. 

Zatem można postawić hipotezę, że akroleina, ze względu na jej zdolność do 

aktywowania tych kanałów, a tym samym do wyzwalania uwalniania CGRP, 

pośredniczy w neurogennym zapaleniu i bólu głowy [39, 60, 61].  

Stwierdzono również, że TRPA1 pośredniczy w odczuwaniu bólu w przewlekłym 

zapaleniu trzustki [62] oraz że zarówno TRPV1, jak i TRPA1 inicjują kluczowe szlaki 

transformacji ostrego zapalenia trzustki w postać przewlekłą [63]. Tymczasem, 

obserwacja kliniczna mówiąca, że antyoksydanty chronią przed przewlekłym 

zapaleniem trzustki, pośrednio wspiera tezę o pełnieniu przez TRPA1 roli czujnika 

stresu oksydacyjnego [64]. 

W przedklinicznych badaniach behawioralnego modelu migreny, jako aktywator 

TRPA1 zastosowano olej z gorczycy, który następnie podawano dooponowo. 

Spowodował on u gryzoni allodynię w obrębie skóry i tylnych łap oraz spadek zachowań 

eksploracyjnych. Objawy ustąpiły po doustnym podaniu antagonisty TRPA1 [65]. 

Zatem, aktywacja TRPA1 w obrębie opony twardej, przyczynia się do zwiększenia 

przepływu krwi przez oponę, neurogennej wazodylatacji i powstania bólu głowy.  

Leki również mogą prowokować wystąpienie epizodów migrenowych. Jednym 

z nich jest nitrogliceryna, powszechnie stosowana do łagodzenia bólów dławicowych. 

Jej działanie opiera się na uwalnianiu tlenku azotu, który prowadzi do wazodilatacji 

naczyń krwionośnych, w tym naczyń mózgowych. Uważa się, że właśnie w tym 

mechanizmie dochodzi do wystąpienia bólu głowy po zastosowaniu nitrogliceryny. 

Tezę tę argumentuje się, tym że tryptany mogą odwrócić jej działanie (przez 

bezpośredni skurcz naczynia) i spowodować ustąpienie bólu [66-68]. Chociaż 

dowiedziono, że tlenek azotu aktywuje kanały TRPA1, to nie wiadomo, czy występuje 

następcza aktywacja CGRP [69]. Istnieją jednak niespójności w tezie dotyczącej 

wazodylatacji, jako przyczyny migreny. Mianowicie, wazodylatacja jest procesem 

występującym kilka minut po podaniu leku, zaś badania kliniczne nad nitrogliceryną 

dowiodły opóźnionego rozwoju bólu głowy o 4-5 godzin od podania leku [70].  

Inne interesujące badania wykazały, iż metabolit acetaminofenu, N-acetylo-p-

benzo-chinonoimina (NAPQI) jest w stanie aktywować kanał TRPA1 i wywołać 

umiarkowaną oraz odwracalną, neurogenną odpowiedź zapalną, która u osób 

podatnych może przyczynić się do zwiększenia stanu zapalnego w tkankach 

obwodowych [71]. Wykazano, iż jego aktywność na poziomie kręgosłupa, skutkuje 

desensytyzacją kanału. Hamowanie kanału TRPA1 przez NAPQI zostało uznane za 

prawdopodobny mechanizm, dotychczas niewyjaśnionego działania przeciwbólowego 

i prawdopodobnie antymigrenowego jego macierzystej cząsteczki [72]. 

Dalsze badania dotyczące kanałów TRPA1, mogą przynieść nowe rozwiązania 

w leczeniu migrenowych bólów głowy. Pozostaje kwestia, która opcja farmaceutyczna 

– antagoniści czy desensytyzacja agonistami – jest lepszą strategią terapeutyczną. 

2.2. Szlak CGRP 

CGRP jest złożonym z 37 aminokwasów neuropeptydem pochodzącym z genu 

kalcytoniny. Występuje w dwóch izoformach (α, β), o bardzo zbliżonej aktywności 
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biologicznej. Izoforma β jest produktem innego genu i różni się od αCGRP trzema 

aminokwasami [73]. CGRP został znaleziony w obrębie całego układu trójdzielno-

naczyniowego, będącego głównym miejscem regulacji przepływu krwi w głowie 

i kluczowym dla transmisji bodźców bólowych. W jego skład wchodzą zwój 

trójdzielny, unerwiane przez niego naczynia czaszkowe oraz jądro rdzeniowe nerwu 

trójdzielnego w pniu mózgu [74, 75]. Ponadto, został wykryty także w podwzgórzu 

i móżdżku [76], wzgórzu [77], neuronach motorycznych i jelitowym systemie 

nerwowym – w dwóch ostatnich lokalizacjach dominuje izoforma β. Charakteryzuje 

się on także, działaniem wazodylatacyjnym [73]. Wykazano, że u pacjentów z nadciś-

nieniem tętniczym dożylne podanie CGRP obniża ciśnienie krwi. Udowodniono jego 

pozytywny wpływ na pacjentów z dusznicą i niewydolnością serca [78]. 

Dodatkowo, autorzy zwrócili uwagę na fakt, iż dożylne podanie CGRP wywołuje 

napad bólu migrenowego u pacjentów ze zdiagnozowaną migreną, zarówno w typie 

z aurą jak i bez [79, 80]. Ponadto, stwierdzono, iż poziom tego neuropeptydu jest 

podwyższony podczas ataku migreny, zaś efektywne leczenie napadu sumatryptanem 

prowadzi do normalizacji jego poziomu [76]. Dodatkowo, poziom CGRP jest 

podniesiony między napadami w przewlekłej migrenie [81]. Wszystkie te informacje 

pozwalają na stwierdzenie niezwykle istotnej roli CGRP w proces powstawania 

migreny i rozpoczęcia badań nad lekami związanymi z tym szlakiem – przeciwciałami 

monoklonalnymi przeciwko wolnemu CGRP lub antagonistami receptora CGRP  

– przeciwciałami monoklonalnymi albo inhibitorami drobnocząsteczkowy [76, 80]. 

2.3. Glutaminian 

Glutaminian (Glu), powstaje z deaminacji glutaminy i jest jednym z najliczniej 

reprezentowanych pobudzających neurotransmiterów w centralnym układzie 

nerwowym. Oddziałuje na dwa typy receptorów. Pierwszy typ, to receptory jonowe, 

bramkowane ligandem, których aktywacja powoduje bezpośrednie otworzenie 

kanałów jonowych błony komórkowej i napłynięcie jonów Na
+
 lub K

+
. W tej grupie 

znajdują się: receptory NMDA (N-metylo-D-asparaginowe), AMPA (kwas α-amino-3-

hydroksy-5-metylizoksazolo-4-propionowego) i receptory KA (kainowe). Drugim 

typem są receptory metabotropowe, sprzężone z białkiem G, aktywujące kaskadę 

reakcji prowadzących do zmian w komórce [82]. 

Przypuszcza się, że receptory NMDA są zaangażowane w aktywacje CDS, będącej 

przyczyną aury migrenowej oraz występującej w ostrych uszkodzeniach mózgu, w tym 

w udarach. W CDS nadmierne uwolnienie jonów K
+
 i glutaminianu, wywołuje 

zaburzenie homeostazy komórek neurolnalnych, co skutkuje przedłużającą się 

depolaryzacją z obrzękiem cytotoksycznym neuronów i komórek glejowych [83, 84]. 

Aktywacja receptorów jonotropowych prawdopodobnie ułatwia przenoszenie bodźców 

bólowych przez zwój trójdzielny i kompleks neuronów trójdzielno-szyjnych. Zaś 

receptory metabotropowe odpowiadają za utrzymywanie nadpobudliwości neuronalnej 

występującej w migrenie [85-87]. 

Dowodami świadczącymi o roli receptorów glutaminergicznych w patogenezie 

migreny jest ich obecność w strukturach będących częścią nocyceptywnych dróg 

nerwu trójdzielnego. W jądrze boczno-brzusznym wzgórza zanotowano występowanie 

receptorów AMPA i NMDA [88]. Powiązano polimorfizm genów GRIA1 i GRIA3 

kodujących receptor AMPA z aura migrenową. Opisano również mutacje trzech 
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genów CACNA1A, ATP1A2 i SCN1A, które powodują zwiększoną transmisję 

glutaminergiczną u osób z hemipelagicznymi bólami głowy [89,90]. Badania wykazały 

również, że chorzy z migreną mają podwyższony poziom Glu w osoczu i płynie 

mózgowo-rdzeniowym. Co więcej, wykazano, iż poziom Glu dalej zwiększa się 

podczas napadu. 

Kolejnym argumentem jest stosowanie leków, które bezpośrednio hamują 

transdukcję glutaminergiczną przez blokowanie receptorów KA (topiramat) lub 

pośrednio przez blokowanie kanałów jonowych bramkowanych napięciem (lamotrygina) 

w celu zapobiegania epizodom migrenowym [90-92]. Ponadto uwalnianie Glu jest 

kontrolowane przez kanały Ca
2+

 i receptory 5-HT1B i 5-HT1D, na które działają 

tryptany – leki stosowane doraźnie w zwalczaniu bólów migrenowych [93]. 

3. TRPA1 a zioła 

Zioła były powszechnie stosowane od zarania wieków w celu łagodzenia 

dolegliwości towarzyszących chorobom. Jednak niektóre z nich mogą prowokować 

wystąpienie objawów chorobowych. Wawrzyn kalifornijski (łac. Umbellularia 

californica) zwany również w angielskiej nomenklaturze jako „headache tree” ma 

zdolności do wywoływania klasterowych bólów głowy [94]. Główną lotną substancją 

wytwarzaną przez roślinę jest umbellulon, który po podaniu dooponowym powoduje 

allodynię u szczurów, jak również zmniejszenie zachowań eksploracyjnych, 

podobnych do obserwowanych w przypadku oleju musztardowego. Objawy te były 

blokowane przez doustnego antagonistę TRPA1. Umbbelulon powoduje zależne od 

TRPA1 i od CGRP neurogenne rozszerzenie naczyń krwionośnych opon mózgowych 

[95]. W związku z tym została zaproponowana droga odruchowa mająca na celu 

wyjaśnienie działania naczyniowego akroleiny i umbellulonu, która miałaby mieć swój 

początek w jamie nosowej oraz powodowałaby zależne od CGRP rozszerzenie naczyń 

krwionośnych opon mózgowych [61, 95]. Jednak, mimo wielu badań, nie udało się 

wyjaśnić dokładnego mechanizmu tego procesu. 

Kolejną rośliną mającą wpływ na genezę bólów głowy jest Złocień maruna (łac. 

Tanaceum parthenium), z której wyizolowano partenolid, substancję stosowaną 

w preparatach przeciwmigrenowych. W ostatnich badaniach potwierdzono, iż jest on 

kolejnym agonistą kanału TRPA1. Co więcej, powoduje głęboką i trwałą 

desensybilizację kanałów i nerwów czuciowych (włącznie z nerwem trójdzielnym) 

oraz następcze zahamowanie uwalniania CGRP [96]. Wydaje się więc, że działanie 

preparatów ze Złocienia stosowanych w migrenowych bólach głowy sprowadza się do 

trwałego znieczulenia układu trójdzielno-naczyniowego [97]. Partenolid nie jest jedyną 

substancja pochodzenia ziołowego o działaniu przeciwbólowym – udowodniono 

bowiem, że tak samo działa ligustilid – substancja zawarta w preparatach 

przeciwbólowych stosowanych w medycynie chińskiej [98]. 

4. Farmakoterapia 

4.1. TRPV1 jako cel leków przeciwmigrenowych 

Kapsaicyna jest powszechnie stosowana w maściach, kremach i plastrach służących 

uśmierzaniu miejscowego bólu neuropatycznego. Jej działanie opiera się na 

przejściowej aktywacji TRPV1 powodującej odczuwanie ciepła i bólu, z następczą 
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desensytyzacją i niewrażliwością nocyceptorów na działanie innych drażniących 

bodźców [99]. Kapsaicyna w mechanizmie zależnym od TRPV1, może spowodować 

wazodylatację naczyń opony twardej, a podana szczurowi do opony twardej, 

indukowała reakcje behawioralne zgodne z bólem głowy u gryzoni [100-103]. 

Działanie kapsaicyny wspiera tezę jakoby TRPV1 brały udział w powstawaniu 

migreny. 

Z myślą o leczeniu migreny opracowano antagonistę TRPV1 – Civamide, który 

wykazał skuteczność w leczeniu migreny i zmniejszył częstotliwość ataków bólu 

głowy klasterowych. 

Donosowa kapsaicyna jest skuteczna w leczeniu bólów migrenowych, chociaż 

miejsce jej działania jest nieznane. Niestety działania niepożądane w jamie nosowej 

ograniczają jej potencjał kliniczny [104, 105]. 

Z kolei tryptany, które są powszechnie stosowane w leczeniu migrenowych bólów 

głowy hamują aktywację kanałów, co może być jednym z powodów ich skuteczności 

w leczeniu migreny. 

Alternatywną strategią unieczynnienia kanału jest blokowanie go za pomocą 

antagonistów, którzy blokują tylko aktywację kanału i nie zapobiegają działaniom 

innych potencjalnych mediatorów pronocepeptywnych. Opracowano wiele cząsteczek 

wykazujących antagonizm względem TRPV1, niektóre z nich przeszły do fazy badań 

klinicznych. W badaniach tych zidentyfikowano skutki uboczne stosowania antago-

nistów TRPV1 – hipertermię i zniesienie odczuwania bodźców termicznych [106].  

Antagonistów TRPV1 badano również w kilku modelach przedklinicznych 

związanych z bólem głowy, ale wyniki były niespójne. Antagonista TRPV1, 

kapsazepina, blokował wazodylatację, ale nie wywołaną stymulacją elektryczną [100]. 

Inny antagonista TRPV1, SB-705498, zmniejszył aktywność neuronalną w jądrze 

ogoniastym po stymulacji opony twardej mechanicznym, elektrycznym i chemicznym 

bodźcem [107]. W ostatnim badaniu klinicznym II fazy antagonista TRPV1, SB-

705498 okazał się gorszy od placebo w zwalczaniu migrenowego bólu głowy, 

światłowstrętu i fonofobii. W przeciwieństwie do wyżej wymienionej substancji, 

układowe podawanie antagonisty TRPV1 – A993610 nie zmniejszyło aktywności 

neuronalnej w jądrze ogoniastym po odpowiedniej stymulacji [108]. 

Konkludując, przyszłość terapii opartych na TRPV1 dla migreny i innych 

zastosowań pozostaje niejasna. 

4.2. Drobnocząsteczkowi antagoniści CGRP – gepanty 

Już od początku XXI wieku trwały badania nad ich zastosowaniem, zarówno 

w prewencji migreny jak i przerywaniu ataków migreny [79]. Ze względu na 

hepatotoksyczność przerwano badania nad MK-3207 [76]. Leki skierowane przeciwko 

CGRP to pierwsza klasa leków specyficznych dla migreny. 

Olcegepant – jest to dożylny lek; wykazano jego skuteczność i bezpieczeństwo 

w przerywaniu ataku migreny [76]. Prace nad nim zostały przerwane prawdopodobnie 

z powodu trudności w stworzeniu doustnej formy (słaba biodostępność w podaniu p.o.) 

[79]. Głównym skutkiem ubocznym były parestezje, zwykle łagodne [109]. Co 

ciekawe, wykazano na modelu zwierzęcym istotną redukcję mechanicznej allodynii 

spowodowanej podwiązaniem nerwu [80]. 
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Telcagepant – pierwszy doustny lek z tej grupy, udowodniono jego skuteczność 

w ostrej migrenie [76]. Badania wykazały podobną skuteczność do tryptanów przy 

lepszej tolerancji, która była porównywalna do placebo [110]. Podczas badań nad 

zastosowaniem leku w prewencji migreny i migrenie miesiączkowej zaobserwowano 

hipertransaminazemię, co spowodowało zakończenie badań nad lekiem w roku 2011 

[79]. 

Ubrogepant – wykazano skuteczność dla dawki 100 mg w leczeniu pojedynczego 

ataku migreny. Skutkami ubocznymi, które zaobserwowano częściej niż w przypadku 

placebo były nudności i zawroty głowy, przy braku charakterystycznych dla tryptanów 

skutków ubocznych [79]. 

BMS-846372 przetestowano w leczeniu pojedynczego ataku migreny. Wykazano 

dobrą tolerancję i skuteczność lepszą niż placebo, lecz słabszą niż sumatryptan [111]. 

Badaniom poddano także BI 44370 – udowodniono w badaniach fazy II że dawka 400 

mg ma istotnie większą skuteczność niż placebo, lecz mniejszą niż eletryptan (27.4%, 

8.6%, 34.8%) w leczeniu ataku ostrej migreny [112]. 

4.3. Przeciwciała monoklonalne anty-CGRP 

Eptinezumab – badany w kierunku prewencji epizodycznej migreny, wykazano 

skuteczność większą niż placebo. Najczęstszym skutkiem ubocznym są infekcje 

górnych dróg oddechowych. Trwają badania nad zastosowaniem w migrenie 

przewlekłej. 

Erenumab – badany pod kątem zastosowania w epizodycznej i przewlekłej 

migrenie. Nie zanotowano poważnych skutków ubocznych, najczęstszym zaś 

w badaniach fazy II było zapalenie nosogardła. Inne skutki uboczne to: zapalenie 

zatok, infekcje górnych dróg oddechowych. 

Framenuzumab – badany pod kątem zastosowania w epizodycznej i przewlekłej 

migrenie. Odpowiedź na leczenie w badaniach fazy II była znakomita. Skutki uboczne: 

miejscowe związane ze wkłuciem. Nie odnotowano zwiększonej częstości infekcji 

górnych dróg oddechowych w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. 

Tabela 2. Porównanie przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP 

Nazwa 
Klasa  

p-ciał 
Cel 

Droga 

podania 

Czas między 

dawkami leku 

Badane w kierunku 

leczenia klastero-

wych bólów głowy 

Eptinezumab IgG1 CGRP i.v., i.m., s.c. Co kwartał Nie 

Erenumab IgG2 
Receptor 

CGRP 
s.c. Co miesiąc Nie 

Galcanezumab IgG4 CGRP s.c. Co miesiąc Tak 

Fremanezumab IgG2 CGRP s.c. Co miesiąc Tak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [79] 

Galcanezumab – badany u pacjentów z epizodyczną migreną. Skutki uboczne: ból 

w miejscu ukłucia, nadciśnienie tętnicze oraz infekcje górnych dróg oddechowych, 

częściej niż w grupie przyjmującej placebo. 

Nie wydaje się, żeby oddziaływały w istotny sposób na system immunologiczny. 

Badania na zwierzętach nie wykazały efektów ubocznych związanych z układem 

sercowo-naczyniowym oraz mózgowo-naczyniowym [79]. Dotychczasowe dane 



 

Paulina Chmielewska, Marcin Ciesielka, Barbara Miziak 

 

102 

z badań fazy II wskazują na znakomitą tolerancję i bezpieczeństwo terapii (nie 

wykazano hepatotoksyczności jak w przypadku drobnocząsteczkowych antagonistów 

CGRP).  

Warto wspomnieć, że czas od pierwszej dawki do zadziałania leku w prewencji 

migreny jest znacznie krótszy niż przy zastosowaniu obecnych metod (kilka dni 

w stosunku do około miesiąca) [79]. Co więcej w odróżnieniu od klasycznej terapii, 

której częste stosowanie może pogarszać migrenę, antagoniści CGRP są efektywni 

zarówno w prewencji migreny ostrej i przewlekłej. Przeciwciała monoklonalne mogą 

okazać się szansą na skuteczne leczenie u pacjentów z migreną lekooporną. Do wad 

przeciwciał monoklonalnych należy zaliczyć koszt terapii, który z pewnością będzie 

wysoki, gdy staną się one dostępne [77]. Przeciwciała monoklonalne są bardzo dużymi 

cząsteczkami, przechodzą barierę krew mózg w bardzo małym stopniu, co sugeruje ich 

działanie poza ośrodkowym układem nerwowym [113]. 

4.4. Antagoniści i modulatorzy receptorów glutaminergicznych a leczenie 

migreny 

4.4.1. Ketamina 

Ketaminę, lek anestetyczny i niekompetycyjnego antagonistę NMDA, zbadano po 

kątem oceny hamowania procesu wazodylatacji spowodowanej przez CGRP. Okazało 

się, że ketamina skutecznie hamowała rozszerzenie naczyń tętnicy oponowej [114]. 

W innym badaniu wykazano, że anestetyk indukuje blokadę rozprzestrzeniania się 

CSD i stabilizację błon komórkowych [115]. Dostarczono również informacji 

o wytworzeniu się tolerancji na zwiększające się dawki antagonisty NMDA 

i stopniowym zwiększaniu się szybkości propagacji CSD w miarę zwiększenia się 

tolerancji [116]. 

Badania kliniczne nad ketaminą rozpoczęto w grupie 11 osób chorujących na 

migrenę z podtypem z aurą. Okazało się, że lek zmniejszył nasilenie aury u 5 z 11 

pacjentów. Wśród tej piątki ból głowy pozostał niezmieniony u 3 osób, 

poprawiony/niezmieniony u jednej osoby i uległ redukcji u jednego pacjenta. 

Odnotowane efekty uboczne obejmowały uczucie alienacji i łagodną ataksję [117]. 

W innym randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu, na grupie 30 chorych 

z przedłużoną aurą migrenową leczenie ketaminą zredukowało nasilenie, ale nie 

długość trwania aury. Z kolei Pomeroy i wsp. [118], 77 pacjentom z przewlekłą 

migreną i innymi bólami głowy podawali ketaminę w prewencji ataku bólu średnio 

przez 5 dni w leczeniu przewlekłej migreny i innych trudnych do opanowania bólów 

głowy. Poprawę bólu o ≥2 stopnie zgłosiło 77% badanych [118]. 

4.4.2. Memantyna 

Sprawdzono wpływ stosowania memantyny, niekompetycyjnego antagonisty 

receptora NMDA o wysokiej selektywności, na działanie przeciwbólowe 

w zwierzęcym modelu bólu. Udowodniono, że potęguję ona efekt antyallodyniczny 

agonistów receptora 5-HT1B i 5-HT1D, co może wynikać z blokady przewodzenia we 

włóknach zstępujących do kompleksu szyjno-trójdzielnego [119]. W klinicznych 

badaniach randomizowanych wykazano, że memantyna powoduję zmniejszenie ilości 

dni z bólem. Skutki uboczne były odnotowano u 38% pacjentów i obejmowały 
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senność, astenię, lęk, przybieranie na wadze i depresję [120]. W kolejnym 

randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą wykazano większą redukcję liczby 

dni z bólem w grupie leczonej memantyną w stosunku do placebo. W badaniu 

wystąpiły łagodne skutki uboczne: uspokojenie, łagodne zawroty głowy, nudności 

i senność [121]. 

4.4.3. Tazampanel 

Tazampanel jest jonotropowym, kompetencyjnym antagonistą receptorów AMPA 

i KA. W modelu bólu pooperacyjnego przeprowadzonego na szczurach po jego 

podaniu wydłużył się czas od zadziałania bodźca drażniącego na ranę do reakcji 

zwierzęcia [122]. Przeprowadzono także badanie randomizowane, z potrójnie ślepą 

próbą, oceniające skuteczność w leczeniu ostrej migreny. Wykazano skuteczność 

wyższą niż placebo, lecz niższą niż sumatryptan (69% vs 86%). Lek wkroczył w druga 

fazę badań, ale wyników jeszcze nie opublikowano [123, 124]. 

4.4.4. LY466195 

Zbadano także wpływ antagonisty jonotropowego receptora KA – LY466195 na 

wazodylatację (występującą w migrenie) wywołaną elektryczną stymulacją. Okazało 

się, że antagonista skutecznie zredukował wysięk osocza bogatobiałkowego, który 

pojawia się podczas elektrycznej stymulacji rozszerzenia naczyń mózgowych. Nie był 

jednak skuteczny w zahamowaniu wazodylatacji indukowanej przez CGRP [114, 125]. 

W badaniach randomizowanych nad LY466195 wykazano, że leczenie antagonistą 

spowodowało większą redukcje bólu po 2 godzinach w grupie leczonej w stosunku do 

placebo (29% vs. 0%), ale była ona mniejsza niż po zastosowaniu sumatryptanu (43%). 

Podczas badań pacjenci zgłaszali skutki uboczne w postaci zaburzeń widzenia. 

4.4.5. Raseglurant 

Raseglurant jest allosterycznym, selektywnym modulatorem receptora mGlu5. 

W modelu zwierzęcym migreny, raseglurant zmniejszył wazodylatację naczyń opony 

twardej, zaś w badaniach klinicznych częściej powodował redukcję bólu w 2h w grupie 

eksperymentalnej niż w placebo (17% do 5%). Niestety ustąpienie dolegliwości 

utrzymało się tylko u części osób leczonych i było porównywalne do placebo (10 do 5). 

Ponadto u 79% leczonych wystąpiły działania niepożądane – zawroty głowy, zaburzenie 

widzenie oraz osłabienie koncentracji [126, 127]. Inne europejskie wieloośrodkowe 

randomizowane badania zostały przerwane w fazie IIb z powodu wzrostu enzymów 

wątrobowych u pacjentów nawet po zredukowaniu dawki leku [128]. 

4.4.6. Dasolampanel 

W badaniu klinicznym doustne podawanie dasolampanelu, antagonisty receptorów 

AMPA i KA, na grupie zdrowych ochotników spowodowało redukcję bólu 

i przeczulicy wywołanej przez iniekcję kapsaicyny. Dodatkowo wystąpiły nieliczne 

działania niepożądane w postaci senności czy zawrotów głowy [129]. 

4.4.7. Kwas kynureninowy 

Kwas kynureninowy (KYNA) jest endogennym metabolitem tryptofanu 

i kompetencyjnym antagonistą receptorów glutaminergicznych. Jego efekt 
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neuromodulujący zależy od stężenia. W niskich (nanomolowch do mikromolarnych) 

stężeniach KYNA ułatwia odpowiedź receptora, podczas gdy w wysokich 

(milimolowe) stężeniach KYNA działa jako inhibitor. KYNA wpływa na 

przekazywanie bólu przez neurony drugiego rzędu w zespole szyjno-trójdzielnym. 

W warunkach doświadczalnych podawanie KYNA i pochodnych stłumiły CSD. 

Potrzebne są syntetyczne analogi kwasu, które łatwo przechodzą przez barierę krew-

mózg do przeprowadzenia badań klinicznych [130]. 

5. Metody neurostymulacji 

Leczenie migreny jest wyzwaniem obejmującym leczenie ostre i zapobieganie 

napadom bólowym. W wielu przypadkach leki mogą być nieskuteczne, powodują 

liczne działania niepożądane, kumulują się w organizmie. Rozpoczęto więc 

poszukiwania nowych form leczenia, które byłyby alternatywą dla farmakoterapii. Tak 

wprowadzono neuromodulację do leczenia migreny. Ze względu na miejsce, z którego 

generowane są pobudzające impulsy dzielimy neurostymulację na głęboką 

(wymagającą wszczepienia stymulatora) i zewnętrzną. Przykład niżej opisane należą 

do drugiej grupy. 

5.1. Nieinwazyjna stymulacja nerwu błędnego 

Stymulacja nerwu błędnego pierwotnie była stosowana do leczenia napadów 

padaczkowych i depresji [131]. Na podstawie klinicznej obserwacji pacjentów 

poddanych inwazyjnej stymulacji nerwu błędnego, którzy cierpieli na epilepsję 

i migrenę, wysunięto hipotezę, że takie postępowanie może być skuteczne w prewencji 

migreny [132-135]. Przezskórna stymulacja nerwu błędnego (transcutaneous vagus 

nerve stimulation, t-VNS) pobudza grube, zmielinizowane włókna czuciowe typu Aβ 

prowadząc do aktywacji jądra pasma samotnego [136, 137]. W tej metodzie miejscem 

stymulacji była skóra ucha zewnętrznego unerwiona przez gałąź skórną nerwu X. 

Stymulowanie lewej gałęzi usznej przy pomocy t-VNS częstotliwością 1 Hz okazało 

się bardziej efektywne niż stymulacja częstotliwością 25 Hz. Podczas eksperymentu 

zaobserwowanym zdarzeniem niepożądanym był rozwój owrzodzenia skóry w miejscu 

stymulacji, które można wyeliminować przy zastosowaniu odpowiedniej higieny 

[138]. Bezwzględna redukcja dni bólu głowy w przewlekłej migrenie jest 

porównywalna do działania topiramatu [139] i toksyny onabotulinowej [140]. Zaś 

niedawne badanie wykazało, że t-VNS prawej gałęzi szyjnej nerwu błędnego może być 

skuteczne w leczeniu ostrej migreny [141]. Zaletą tej metody jest jej wysoka tolerancja 

i bezpieczeństwo, a także brak interakcji ze stosowanymi środkami farmakolo-

gicznymi. Jednak długoterminowy efekt i skutki leczenia tą metodą nie są jeszcze 

znane. 

Skuteczność w zapobieganiu epizodom bólowym w przewlekłej migrenie badano 

również przy użyciu podręcznego stymulatora gammaCore przykładanego w okolice 

tętnicy szyjne wspólnej. Aplikacje odbywały się 3 razy dziennie po 90 sekund przez 

2 miesiące. Grupa eksperymentalna odnotowała redukcję dni z migrenowym bólem 

głowy w stosunku do grupy kontrolnej [142]. Dane z badań otwartych sugerują, że 

prawdopodobnie wymagany jest dłuższy czas trwania leczenia (niż zastosowane 

w badaniu 2 miesiące) do wykazania skuteczności w prewencji migreny [143]. 

Badaniom poddano także wpływ stymulatora na leczenie epizodycznego bólu, jednak 
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osiągnął on gorszy efekt niż sumatryptan [143-145]. Podczas stosowania wystąpiły 

nieszkodliwe działania niepożądane: przejściowa chrypka, zmiana głosu, podrażnienie 

skóry, ból mięśni i parestezje. 

Mechanizm działania stymulacji nerwu błędnego w zapobieganiu bólom głowy 

pozostaje niejasny. Pierwsza hipoteza mówi o bezpośrednim lub pośrednim 

hamowaniu nocyceptywnych neuronów nerwu trójdzielnego. Świadczy o tym 

zmniejszona aktywność tychże neuronów w jądrze ogoniastym nerwu trójdzielnego 

w odpowiedzi na szkodliwą stymulację przy zastosowaniu stymulacji nerwu błędnego 

w modelach zwierzęcych [146-148]. Inną możliwością jest istnienie bezpośrednich 

połączeń miedzy jądrem pasma rdzeniowego nerwu V i jądrem pasma samotnego 

nerwu X, które są jądrami czuciowymi [149]. Kolejną propozycją jest aktywacja 

sytemu hamującego zmniejszającego odczuwanie bólu, który prawdopodobnie 

zaangażowane są: jądro pasma samotnego, jądro szwu wielkiego i jądro miejsca 

sinawego. Dwa ostatnie są źródłem serotoniny i noradrenaliny w szlakach hamujących.  

5.2. Przezskórna stymulacja przez oczodołowa 

Nerw nadoczodołowy jest pierwszą gałęzią nerwu trójdzielnego. Przezskórna 

stymulacja nerwów nadoczodołowych została opracowana jako potencjalna metoda 

leczenia bólu głowy. Urządzenie stosuje się raz dziennie, podczas 20 minutowej sesji, 

która powinna odbywać się wieczorem [150]. Badanie pilotażowe przeprowadzone na 

10 pacjentach w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności metody wykazało spadek 

średniej częstości ataków migrenowych z 3,9 do 2,8. W tym samym badaniu uzyskano 

całkowitą redukcję bólu podczas leczenia w 13% ostrych epizodów bólowych 

(całkowita liczba ataków to 30) [151]. 

Analiza wyników badań randomizowanych przeprowadzonych przez producenta 

wykazała znaczne zmniejszenie dni migrenowych między stanem wyjściowym a 3 

miesiącem leczenia. W grupie eksperymentalnej liczba dni migrenowych zmniejszyła 

się o 29,7% (P = 0,023), podczas gdy redukcja w grupie kontrolnej wyniosła 4,9%. 

Wszystkie działania niepożądane (głoszone u 4,3% badanych), które się pojawiły 

podczas użytkowania były łagodne i miały charakter przemijający (parestezje, senność, 

pogorszenie bólów głowy, odwracalne podrażnienie czoła) [150]. 

Dokładny mechanizm działania stymulacji nerwu nadoczodołowego nie jest 

poznany. Prawdopodobnie jego pobudzenie zmienia aktywność w obrębie systemu 

trójdzielno-naczyniowego (zarówno centralnie jak i peryferyjnie) i tym samym zwalnia 

przewodnictwo w szlakach bólowych nerwu trójdzielnego [143].  

5.3. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna 

W tej metodzie wykorzystuje się stymulację krótkim impulsem elektromag-

netycznym generowanym przez przenośne, kieszonkowe urządzenie przyłożone do 

skóry potylicy. Impuls ten indukuje pola elektryczne w korze mózgu, które są 

odpowiedzialne za zmianę uwalniania neurotransmiterów i zakłócanie czynności 

elektrycznej kory. Badanie sponsorowane przez producenta po wprowadzeniu 

stymulatora na rynek przeprowadzono na grupie pacjentów cierpiących z powodu 

migreny z aurą. W grupie eksperymentalnej u 39% pacjentów odnotowano zniesienie 

bólu migrenowego po 2 godzinach a w grupie leczonej pozornie tylko u 22%. Po 24 

godzinach redukcja bólu wynosiła odpowiednio 29% i 16% pacjentów [152]. Dla 
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kontrastu, w próbie ostrego leczenia migreny przy użyciu 100 mg sumatryptanu, 

odsetek odpowiedzi w grupie badanej wynosił 67% w porównaniu do placebo – 28% 

[144]. 

Następnie w otwartym badaniu w Wielkiej Brytanii wzięło udział 462 osób. 

Spośród 190 osób, które ukończyły trzmiesięczną stymulację, 62% pacjentów zgłosiło 

zmniejszenie migrenowych ból głowy, a 59% zmniejszenie czasu trwania ataku. 

Zgłaszanymi skutkami ubocznymi były, zawroty głowy, mrowienie i nasilenie bólu 

migrenowego [153]. 

Wykazano, że u osób z migreną występuje nadpobudliwość neuronów, która 

prowadzi do obniżenia progu dla CSD, która prawdopodobnie jest odpowiedzialne za 

występowanie aury i bezpośredniej aktywacji nocyceptorów w oponie twardej [151, 

154]. W badaniach na zwierzętach przezczaszkowa stymulacja pojedynczym impulsem 

magnetycznym hamuje rozprzestrzenianie się CSD. Powtarzalna przezczaszkowa 

stymulacja polem elektromagnetycznym może powodować długotrwałe zmiany 

pobudliwości neuronów i odwracać uwrażliwienie receptorów w centralnym układzie 

nerwowym, tym samym zmniejszając częstotliwość bólów głowy.  

5.4. Kaloryczna stymulacja układu przedsionkowego  

Stymulacja przedsionkowa jest znana od dawna. Kiedyś za pomocą irygacji ciepłą 

lub zimną wodą czy też powietrzem wywoływano zmiany temperatury w przewodzie 

słuchowym. Powodowało to zmiany prądów konwekcyjnych w kanale półkolistym 

poziomym i indukowało odpowiedź autonomiczną, w tym odruch przedsionkowo-

oczny [156]. 

Dowiedziono, że pień mózgu, na który m.in. oddziałuje kaloryczna stymulacja 

(Caloric Vestibular Stimulation, CVS) bierze udział w genezie migrenowych bólów 

głowy. Jądro przedsionkowe znajdujące się w moście i rdzeniu przedłużonym ma 

połączenia z innymi regionami zaangażowanymi w powstawanie migreny takimi jak: 

miejsce sinawe, jądra szwu, twór siatkowaty i inne [157-159]. 

Ponadto cieplna stymulacja przy użyciu irygacji spowodowała złagodzenie bólu  

(w tym bólu migrenowego) w małych, niekontrolowanych grupach. W randomi-

zowanym badaniu użyto słuchawek z przymocowanymi urządzeniami stymulującymi 

przedsionki. W ciągu 3 miesięcy chorzy odbywali 2 razy dziennie godzinne stymulacje 

w pozycji leżącej. Jedno ucho stymulowane było zimnem, drugie ciepłem. Po każdych 

2 dniach terapii zamieniano temperaturę stymulacji między uszami. Po 3 miesiącach 

stosowania CVS u osób z grupy w ramieniu aktywnym odnotowano istotnie mniej dni 

z migrenowym bólem głowy (o 3,9 ± 0,6 dnia względem stanu wyjściowego 7,7 ± 0,5 

± 0,5 dni, P<0,0001). Mniejszą redukcję zaobserwowano u osób w grupie kontrolnej 

(1,1 ± 0,6 dnia od stanu wyjściowego 6,9 ± 0,7, P=0,048). Współczynnik zdarzeń 

niepożądanych w grupie eksperymentalnej był porównywalny do placebo. Pacjenci 

uskarżali się na nudności, zawroty głowy oraz dyskomfort uszu. Pacjenci z grupy 

eksperymentalnej zgłaszali większe ograniczenie stosowania leków przeciwbólowych 

w porównaniu z grupą kontrolną [160].  

6. Podsumowanie 

Napady bólu znacznie obniżają jakość życia pacjentów, którzy ze względu na 

cierpienie wycofują się z życia towarzyskiego i zawodowego. Migrena stanowi 
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poważne wyzwanie dla naukowców i klinicystów. Cały czas trwają badania nad 

nowymi metodami leczenia, jednak wciąż u znacznej części pacjentów nie udaje się 

zapobiec napadom migreny. W prewencji napadów używa się leków stosowanych 

w innych chorobach. Pomimo rozwoju nauki, geneza migrenowych bólów głowy nadal 

pozostaje nieznana, dlatego niezbędna jest kontynuacja badań nad patofizjologią 

migreny w celu odkrycia potencjalnych celów dla leków. Ponadto wskazane są 

poszukiwania nowych cząsteczek dla opisanych receptorów, a także poszukiwania 

alternatywnych metod uśmierzania i zapobiegania bólom głowy. 
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Migrena – nowe metody i potencjalne cele leczenia  

Streszczenie 

Migrena jest zaburzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi, najczęściej 

jednostronnymi bólami głowy o charakterze pulsującym, które nasilają się podczas aktywności fizycznej. 

Zaś szczyt zachorowań występuje miedzy 30 a 50 rokiem życia czyli przypada na lata największej 

wydajności w pracy zawodowej. Patogeneza migreny nadal nie jest w pełni wyjaśniona. Uważa się, że 

w powstaniu aury bierze udział rozprzestrzeniająca się depresja korowa, której efektem jest podrażnienie 

nerwów okołonaczyniowych i uwolnienie neurotransmiterów. W konsekwencji dochodzi do wazodylatacji 

naczyń mózgowych i wysięku białek, które podrażniają nocyceptory i tym samym aktywują ścieżki 

bólowe nerwu trójdzielnego. Celem pracy jest prezentacja i omówienie niektórych poglądów na 

patofizjologię migreny oraz nowoczesnych metod terapii, będących w fazie badań klinicznych. Monografia 

stanowi przegląd literatury w bazie PubMed. Wśród nowych celów terapeutycznych znajdują się receptory 

TRP biorące udział w odczuwaniu bólu, CGRP, który indukuje wazodylatację czy receptory 

glutaminergiczne mające rolę w inicjacji rozprzestrzeniania się depresji korowej. Alternatywą dla środków 

farmakologicznych w walce z migreną są neurostymulatory. Mimo licznych metod nadal nie udaje się 

skutecznie zapobiec napadom migreny. Niezbędna jest kontynuacja badań w celu odkrycia potencjalnych 

celów dla leków, nowych cząsteczek dla opisanych receptorów. Wskazane jest także poszukiwanie 

alternatywnych metod uśmierzania i zapobiegania bólom głowy. 

Słowa kluczowe: migrena, neurostymulacja, TRP, CGRP, receptory glutaminergiczne 

Migraine – new methods and potential targets of treatment 

Abstract 

Migraine is a neurological disorder characterized by recurrent, mostly one-sided throbbing headaches that 

intensify during physical activity. It is estimated that 2% of the general population suffers from migraine. 

The peak of the disease occurs between 30 and 50 years of age, which are years of the highest productivity 

in the professional work. The pathogenesis of migraine is still not fully explained. It is believed that aura is 

the effect of cortical spreading depression, which is also a cause of the irritation of the perivascular nerves 

and release of neurotransmitters. Consequently vascular vasodilatation and protein exudate occur, which 

are irritating the nociceptors and activating the trigeminal nerve pathways. The aim of the monograph is to 

present and discuss some views on the pathophysiology of migraine and modern methods of therapy that 

are in the phase of clinical trials. Among the new therapeutic targets are the TRP receptors involved in pain 

sensation, CGRP, which induces vasodilatation or glutamatergic receptors that play a role in initiating the 

spread of cortical depression. An alternative to pharmacological agents in the fight against migraine are 

neurostimulators. Despite numerous methods, migraine attacks are still not successfully prevented. It is 

necessary to continue research to discover potential targets for drugs, new molecules for the described 

receptors. It is also advisable to look for alternative methods to relieve and prevent headaches. 

Keywords: migraine, neuromodulation, TRP, CGRP, glutamate receptors 
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Grzybice jamy ustnej – etiologia, różnicowanie i leczenie 

1. Wstęp 

Kandydoza lub kandydiaza jamy ustnej (Candidiasis oralis) to termin określający 

drożdżakowe zapalenie jamy ustnej. Stosuje się go w sytuacjach, jeśli stwierdzana jest 

obecność grzybów, którym towarzyszą zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej. 

Infekcje grzybicze jamy ustnej rzadko mają charakter zakażeń egzogennych. 

Czynnikiem etiologicznym są drożdżaki: głównie Candida albicans, rzadziej 

C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, które znajdują się w jamie ustnej i bytują 

w niej jako saprofit nie wywołując zmian chorobowych. Drożdżaki najczęściej 

zasiedlają tylną część nasady języka. Występowanie Candida spp. w jamie ustnej 

wynosi 20-50% u pacjentów zdrowych, tzn. bez objawów drożdżakowego zapalenia 

jamy ustnej [1-3]). W przypadku dzieci i młodzieży jest ono wyższe niż u dorosłych 

i wynosi 45-65% [4-7]. W sytuacji zaburzenia homeostazy mikrobiologicznej jamy 

ustnej, grzyby oportunistyczne stanowiące dotychczasowy składnik jej fizjologicznej 

flory bakteryjnej mogą stać się czynnikiem patogennym chorobowych zmian w jamie 

ustnej. Przejście z bezobjawowego do objawowego zakażenia obserwuje się w sytuacji 

kiedy następuje: 

 intensywne namnażanie komórek Candida spp., 

 występują cechy patogenne szczepu kolonizującego.  

Większość autorów [8-11] wskazuje, że zakażenie to częściej dotyczy kobiet 

powyżej 50 r. ż. Uwarunkowane jest to czynnikami endokrynologicznymi, większą 

skłonnością do polipragmazji i nieprawidłowych zachowań żywieniowych 

(nadmiernym spożywaniem węglowodanów), zmniejszonym wydzielaniem śliny 

u kobiet (co może być związane z 50% mniejszymi śliniankami podżuchowymi 

w porównaniu do mężczyzn) [9]. 

U pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi ten oportunistyczny patogen 

powoduje infekcje o charakterze zarówno powierzchniowym jak i układowym [12]. 

Przyczyną rozwoju zakażeń wywoływanych przez C. albicans jest: upośledzenie 

funkcji układu immunologicznego oraz zakłócenie równowagi w składzie mikroflory 

organizmu ludzkiego [12-15].  

Wśród wielu czynników predysponujących do rozwoju kandydozy należy 

wymienić: immunosupresję, leczenie steroidami, długotrwałą kaniulację naczyń, 

inwazyjne procedury medyczne, długotrwałe leczenie antybiotykami o szerokim 

spektrum przeciwbakteryjnym, uszkodzenie skóry w wyniku oparzeń, zaburzenia 

funkcji przewodu pokarmowego, cukrzycę, wagę wcześniaków poniżej 2000 g, 

obniżoną odporność immunologiczną, zakażenie HIV [13]. Trudności związane 
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z leczeniem pacjentów z zakażeniami o etiologii C. albicans zmuszają do 

dokładniejszego poznania czynników zjadliwości tego mikroorganizmu, interakcji 

patogen – gospodarz, oraz poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych [14]. 

Mechanizm rozwoju kandydoz (patogeneza), oprócz układu immunologicznego 

gospodarza zależy od czynników wirulencji grzyba umożliwiających kolonizację 

I inwazję tkanek, a także unikanie reakcji immunologicznej gospodarza. Nieszkodliwa 

kolonizacja jamy ustnej przez Candida dotyka większej części populacji, jednak 

istnieją czynniki, które sprzyjają chorobowemu namnażaniu się grzybów. Należą do 

nich cukrzyca (jak we wszystkich odmianach kandydozy), a także palenie papierosów 

czy noszenie protez zębowych jako czynniki oddziałujące w miejscu zakażenia [1-4, 

12-14, 16, 17]. 

2. Czynniki zjadliwości Candida albicans 

Do czynników wirulencji C. albicans zalicza się: 

• złożoność budowy ściany komórkowej,  

• adhezję,  

• pleomorfizm, 

• aktywność enzymatyczną, 

• mimikrę molekularną, 

• zmienność fenotypową [16, 17]. 

2.1. Adhezja 

Adhezja jest wstępnym i niezbędnym etapem procesu kolonizacji przez komórki 

grzyba. Jest to zdolność przyczepiania się (przylegania) ich do komórek i tkanek 

organizmu gospodarza. Grzyb wytwarza adhezyny, które wiążą się z niektórymi 

receptorami wyżej wspomnianych komórek. C. albicans może adherować do komórek 

nabłonka, sródbłonka naczyń krwionośnych, limfocytów, leukocytów, płytek krwi, jak 

równiż do białek śliny i surowicy, np. albumin, fibrynogenu, transferyny, białek 

dopełniacza. Również z dużą łatwością może zasiedlać biomateriały – tworzywa 

sztuczne (takie jak polimetakrylan metylu, silikon elastomerowy, polichlorek winylu) 

służące do produkcji cewników, drenów, protez [4, 10, 18-20]. C. albicans wykazuje 

także zdolność koadhezji z innymi drobnoustrojami, które występują w jamie ustnej, 

np. Streptococcus sanguis, S. salivarius, S. mutans. Wykazano, że chorobotwórcze 

szczepy C. albicans mają dużo silniejsze właściwości adhezyjne niż te, które 

izolowano od nosicieli C. albicans [20]. 

Adhezja Candida spp. do komórek gospodarza stanowi etap poprzedzający 

kolonizację, penetrację tkanek oraz tworzenie biofilmu. Zjawisko adhezji polega na 

interakcji ligand-receptor [21, 22]. Przypuszcza się, że napięcie powierzchniowe, 

oddziaływanie elektrostatyczne, siły van der Waalsa oraz wiązania kowalencyjne 

i wodorowe mogą odgrywać rolę w początkowym etapie adhezji [21]. Adhezja 

C. albicans pod względem chemicznym ma charakter oddziaływań białko-białko lub 

białko-cukier, chociaż dopuszcza się możliwość istnienia również innych rodzajów 

wiązań [22]. Czynnikami biorącymi udział w adhezji są biocząsteczki nazywane 

adhezynami, które stymulują przyleganie Candida spp. do komórek gospodarza.  

Badania [21, 22,] wykazały, że na zjawisko adhezji mają wpływ liczne czynniki 

środowiskowe takie jak temperatura, pH, stężenie cukrów, rodzaj komórek gospodarza. 
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Wymienione elementy oddziaływają na przebieg reakcji adhezyna – receptor, indukują 

morfogenezę, a także ekspresję białek fazowo-specyficznych [21]. Najnowsze 

doniesienia wskazują, że ładunek powierzchniowy oraz hydrofobowość komórek 

grzyba zwiększa adhezyjność [21]. Niektóre gatunki Candida spp. wchodzą 

w interakcje z bakteriami bytującymi w jamie ustnej takimi jak:  

 Staphylococcus spp.  

 Streptococcus spp.  

 Actinomyces spp.  

 Fusobacterium spp.  

tworząc wielogatunkowy biofilm. Międzygatunkowe interakcje ułatwiają Candida 

spp. Bytowanie w zróżnicowanej mikroflorze jamy ustnej [23]. Ostatnie badania 

przeprowadzone przez L i n i wsp. [24] dowodzą, że dwugatunkowy biofilm C. 

albicans i S. aureus tworzący się na powierzchni wyrobów medycznych może być 

źródłem zakażenia i prowadzić do rozwoju rozsianej kandydozy. Wykazano, że 

chorobotwórcze szczepy C. albicans mają dużo silniejsze właściwości adhezyjne niż 

te, które izolowano od nosicieli C. albicans (20). 

2.2. Proteazy aspartylowe 

Candida albicans wytwarza szeroką gamę enzymów hydrolitycznych, wśród 

których lipazy, fosfolipazy oraz proteazy aspartylowe (Sap) odgrywają rolę 

w patogenezie [10, 25-31]. Enzymy te ułatwiają adhezję i kolonizację błon śluzowych, 

a także umożliwiają penetrację tkanek oraz trawienie komórek odpornościowych 

I przeciwciał [26, 28]. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługują proteazy 

aspartylowe, gdyż ekspresja Sap wiąże się z tworzeniem strzępek prawdziwych, 

adhezją oraz zmiennością fenotypową [28]. Poszczególne izoenzymy różnią się 

budową i ładunkiem elektrostatycznym, optimum pH oraz preferencjami 

substratowymi [26-29]. Do substratów izoenzymów Sap należą miedzy innymi: 

kolagen, kreatyna, mucyna, fibronektyna, hemoglobina, albumina, immunoglobulina 

A, laktoferyna i laktopreoksydaza czy α-makroglobulina. Ze względu na specyficzność 

substratową izoenzymy Sap zostały podzielone na trzy grupy:  

 Sap7 i Sap10;  

 Sap4-6; 

 Sap1-3, Sap8, Sap9.  

W odróżnieniu od pozostałych izoenzymów Sap7 i Sap10 wykazują wysoką 

specyficzność substratową [31]. Funkcja poszczególnych enzymów zależy od etapu 

i rodzaju infekcji. Ekspresja genów SAP1-3 zachodzi głównie w blastokonidiach, 

a kodowane przez nie izoenzymy Sap1-3 biorą udział w zakażeniach powierzchniowych 

(kandydoza jamy ustnej oraz pochwy) [26, 27]. Natomiast ekspresja SAP4-6 jest ściśle 

związana z wytwarzaniem strzępek prawdziwych. Izoenzymy Sap4-6 odgrywają rolę 

w rozwoju infekcji systemowych oraz biorą udział w unikaniu odpowiedzi 

immunologicznej [27- 29]. Enzymy pozakomórkowe produkowane przez grzyby służą 

przede wszystkim inwazji i częściowo również w celu pozyskiwania składników 

odżywczych. W przypadku szczepów chorobotwórczych najważniejszą rolę odgrywają 

proteazy i fosfolipazy. Fosfolipazy powodują hydrolizę fosfolipidów błony 

komórkowej komórek gospodarza, przyczyniając się do lizy i niszczenia, ułatwiając 
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znacznie grzybom penetrację tkanek gospodarza. Proteazy przyczyniają się do 

degradacji między innymi kreatyny, kolagenu, hemoglobiny, albuminy oraz 

immunoglobuliny [4]. Odpowiedzialne są również za modyfikację niektórych 

antygenów powierzchniowych komórek gospodarza i grzybów, co ułatwia komórkom 

grzyba adhezję i kolonizację. Stwierdzono istnienie korelacji między adhezją komórek 

grzyba do nabłonka jamy ustnej, a aktywnościa proteolityczną [32]. Omawiając 

działalność enzymatyczną C. albicans należy również wspomnieć, że niektóre szczepy 

także mogą wydzielać czynnik hemolityczny, który przyczynia się do lizy krwinek. 

Zniszczona komórka jest źródłem żelaza, którego dostępność jest niezbędna do 

intensywnego namnażania się komórek grzybowych i rozprzestrzeniania się infekcji. 

Chorobotwórcze szczepy C. albicans również produkują mitotoksyny, które poza 

właściwościami toksycznymi działają immunosupresyjnie i antygenowo [4, 20, 32]. 

2.3. Pleomorfizm 

Kolejną cechą zjadliwości C. albicans jest zdolność do tworzenia czterech form 

morfologicznych: blastokonidiów, form germ tube, pseudostrzępek oraz strzępek 

prawdziwych. Zjawisko to określane jest jako pleomorfizm [33-36]. Wśród Candida 

spp. Jedynie C. albicans oraz C. dubliniensis są zdolne do wytworzenia strzępek 

prawdziwych [21]. Pleomorfizm jest uważany za kluczowy czynnik zjadliwości C. 

albicans od kiedy wykazano, że mutanty pozbawione regulatorów morfogenezy zdolne 

do wzrostu jedynie w formie blastokonidialnej (Δcph1/Δefg1) lub wyłącznie w formie 

micelialnej (Δtup1) tracą właściwości chorobotwórcze [37]. Każdy z czterech 

morfotypów pełni inną rolę w procesie patogenezy. Blastokonidia pozwalają na 

kolonizację tkanek gospodarza i są związane z wczesną fazą zakażenia. Wczesnemu 

obrzękowi towarzyszy wzrost ekspresji genów SAP1 i SAP2 [35, 38, 39]. Natomiast 

wydłużające się strzępki prawdziwe wywierają ciśnienie na tkanki gospodarza, co 

w połączeniu z sekrecją enzymów hydrolitycznych (Sap4-6), umożliwia aktywną 

penetrację w głąb tkanek gospodarza. Przejście z jednej formy morfologicznej do drugiej 

jest regulowane przez kompleksowy program transkrypcyjny [10, 38]. Poszczególne 

morfotypy różnią się strukturą ściany komórkowej. Najnowsze badania wykazały, że 

zawartość węglowodanów w ścianie komórkowej grzyba zależy od morfogenezy, 

czynników środowiskowych oraz specyficzności szczepowej [10, 27, 36, 37]. 

W zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, pH, dostęp 

i rodzaj substancji odżywczych Candida albicans może występować w trzech różnych 

postaciach fenotypowych. Właściwości patogenne Candida albicans ujawniają się 

poprzez zmienność morfologiczną i antygenową, zdolność adhezji do nabłonka 

i śródbłonka naczyń, produkcji enzymów hydrolitycznych oraz działalność 

immunomodulacyjną. Grzyby C. albicans mogą występować w kilku formach: 

drożdżowej (jednokomórkowe blastospory, komórki pączkujące), pseudogrzybni 

(łańcuchy wydłużonych komórek – pseudostrzępki) lub grzybni prawdziwej 

mycelialnej (nitkowate struktury bez widocznej granicy między komórkami – strzępki) 

[4, 10, 15-17]. Te szczepy C. albicans, które pod wpływem zmiany środowiska mają 

zdolność przechodzenia z jednej formy do drugiej i tym samym przystosowania się do 

życia w nowych warunkach nabierają właściwości chorobotwórczych. Zmiana 

blastospor w formę strzępkową najczęściej oznacza przejście grzyba z życia 
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komensalnego do patogennego. Wraz ze zmianą formy grzyba zmieniają się jego 

antygeny dając efekt maskowania przed układem immunologicznym [4, 20].  

2.4. Infekcja grzybicza a układ odpornościowy gospodarza 

Mimo że od wielu lat prowadzone są badania nad inwazyjnością C. albicans, to 

nadal trudno rozstrzygnąć, w którym momencie jest to nosicielstwo, a w którym już 

inwazja, oraz od kiedy należy stosować profilaktykę przeciwgrzybiczą [15]. Organizm 

człowieka jest wyposażony w liczne mechanizmy chroniące przed infekcjami 

grzybiczymi, takie jak: ciągłość nabłonka i jego złuszczanie, pH skóry i błon 

śluzowych, wydzielanie śliny, obecność saprofitycznych bakterii mogących 

współzawodniczyć o miejsce przyczepu na powierzchni komórki, a oprócz tego 

w immunologiczny system obrony: odporność komórkową, w mniejszym stopniu 

humoralną, sprawny system fagocytarny, układ siateczkowo-śródbłonkowy, czy też 

kompletny system dopełniacza. Wzajemne oddziaływanie między grzybem 

a organizmem gospodarza jest układem dynamicznym. Kolonizacja niszy jamy ustnej 

przez grzyb rozpoczyna się od pokonania lokalnych warunków środowiskowych 

(ciągłość śluzówki), mechanizmów oczyszczających jamę ustną (ślina, odruch 

kaszlowy), aż do uzyskania kolonizacji powierzchownej. Przejście kolonizacji 

w infekcję następuje wówczas, gdy dochodzi do penetracji tkankowej przez grzyb. 

Procesowi temu służy wydzielanie przez grzyb enzymów oraz tworzenie strzępek. 

Czynnikami predysponującymi do zakażeń grzybami są między innymi utrata 

integralności błon śluzowych, cienki lub owrzodziały nabłonek jako rezultat źle 

dopasowanych protez, redukcja przepływu śliny, cukrzyca, niedobór żelaza i kwasu 

foliowego, immunosupresja lub leki. Zaburzenie równowagi między oczyszczaniem, 

kolonizacją i inwazją jest przyczyną występowania nawracającej i trudnej do 

wyleczenia kandydozy jamy ustnej. W przypadku wzmożonej inwazyjności istnieje 

możliwość przedostania się grzyba do krwi i infekcji całego organizmu. Wystąpienie 

kandydozy jamy ustnej może być dla lekarza pierwszym i często jedynym sygnałem 

świadczącym o osłabieniu mechanizmów obronnych chorego. Decyzja o leczeniu 

przeciwgrzybiczym podjęta w odpowiednim czasie, zwłaszcza u osób starszych, może 

zapobiec rozwojowi infekcji oraz związanych z nią groźnych powikłań [4, 10, 15, 19, 

20, 25, 40-43] 

Utrudnione zwalczanie infekcji grzybiczej poprzez układ immunologiczny 

gospodarza wynika między innymi z trudności w rozpoznawaniu przez niego 

antygenów grzyba. Zmienność fenotypowa i antygenowa C. albicans pomaga jej 

w „chowaniu się” przed układem immunologicznym, bowiem inne są antygeny na 

blastosporach, a inne na formie micelialnej [19, 20]. 

Poza tym wykazano również, że grzyby mogą działać immunosupresyjnie na układ 

immunologiczny gospodarza. Powstaje więc błędne koło. Bowiem do rozwoju infekcji 

grzybiczej bardzo często dochodzi w wyniku immunosupresji organizmu gospodarza 

wywołanej przez różne czynniki i jest ona dodatkowo pogłębiana przez rozwijające się 

grzyby [40]. 

Innym sposobem obrony drobnoustrojów przed układem immunologicznym jest 

mimikra antygenowa. Polega ona tym, że na komórkach grzyba występują antygeny 

„udające”, podobne do antygenów ssaków [32]. 
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Czynniki warunkujące rozwój kandydozy wiążą się nie tylko z właściwościami 

szczepu grzyba ale również obroną organizmu gospodarza. W obronie przeciw-

grzybiczej gospodarza istotne znaczenie mają zarówno miejscowe warunki 

środowiskowe (np. zachowanie anatomicznej ciągłości błony śluzowej, mechaniczne 

usuwanie kolonii grzybów z jej powierzchni, obecność przeciwgrzybiczych czynników 

śliny – np. histadyny śliny [41], interakcje grzybów i flory bakteryjnej jamy ustnej), jak 

i ogólne mechanizmy odpornościowe. Te drugie związane są z czynnością układu 

immunologicznego, tj. aktywnością komórek fagocytarnych (neutrofile, makrofagi, 

eozynofile) oraz swoistą odpowiedzią komórkową. Największą w niej rolę odgrywają 

limfocyty T CD4, odpowiadające za produkcję swoistych przeciwciał oraz stymulację 

uwalniania cytokinin [32]. 

Czynniki osłabiające obronę miejscową przed grzybiczą infekcją jamy ustnej to 

zaburzenia ilościowe i jakościowe śliny, zmiany patologiczne na błonie śluzowej i/lub 

w tkankach przyzębia, próchnica, obecność ciał obcych w postaci ruchomych aparatów 

ortodontycznych lub protez. Warunki pod płytą protezy są szczególnie korzystne dla 

rozwoju komórek grzybiczych (spowolniony przepływ śliny, podwyższona 

temperatura, drobne urazy i otarcia błony śluzowej). Poza tym grzyby z łatwością 

adherują do tworzywa akrylowego, stąd duża częstotliwość występowania infekcji 

grzybiczych w postaci stomatopatii protetycznych [42]. Poza tym czynniki zaburzające 

biocenozę flory bakteryjnej jamy ustnej np. niektóre choroby przewodu pokarmowego 

i antybiotykoterapia (najczęstsza przyczyna) przyczyniają się istotnie do osłabienia 

obrony miejscowej jamy ustnej przed infekcją C. albicans. 

Czynniki osłabiające ogólne mechanizmy obronne to: 

 niedobory odpornościowe pierwotne tj. zespoły chorobowe, których istota tkwi 

bezpośrednio w zaburzeniach ilościowych i/lub jakościowych komórek układu 

odpornościowego (np. AIDS, związany z dysfunkcją limfocytów T CD4 lub 

zespół PGA-1 – autoimmunologiczna niedoczynność wielogruczołowa typu I, 

związany z niedoborem limfocytów T) [4, 43, 44]; 

 niedobory odpornościowe wtórne, do których dochodzi w sposób pośredni 

w wyniku przebiegu szeregu różnych patologii ogólnoustrojowych. Mogą być 

nimi zaburzenia hormonalne (niedoczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, 

niedoczynność nadnerczy), choroby metaboliczne (np. cukrzyca), choroby 

rozrostowe, psychiczne, gruźlica. Niedobory odpornościowe wtórne również są 

następstwem leczenia steroidami, cytostatykami, radioterapią, lekami 

immunosupresyjnymi (szczególnie w terapii przewlekłej, jak np. u pacjentów 

transplantologicznych) [4, 43, 44]. 

Czynniki ogólnoustrojowe, sprzyjające rozwojowi infekcji grzybiczej jamy ustnej 

zazwyczaj oddziaływają również na miejscowe mechanizmy obronne. Dodatkowo we 

wszystkich jednostkach chorobowych, w których mamy do czynienia z obniżeniem 

odporności ogólnej występuje skłonność do infekcji bakteryjnych i wirusowych. 

Często w tej grupie pacjentów stosowana jest antybiotykoterapia, która pociąga za sobą 

zaburzenia w fizjologicznej florze bakteryjnej jamy ustnej dodatkowo zwiększając 

predyspozycję do rozwoju kandydozy jamy ustnej. W badaniach stwierdzono, że 

również istnieją czynniki fizjologiczne predysponujące do zakażeń grzybiczych jamy 

ustnej [1, 4, 10, 20, 45-53]. Jest to: 
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 ciąża – obecność inhibitorów owulacji (mechanizm podobny jak u kobiet 

stosujących środki antykoncepcyjne, także zwiększających ryzyko występowania 

kandydoz); 

 grupa krwi 0 – u osób tych stwierdzono, że receptory ich komórek nabłonka 

policzka zawierają fukozę. C. albicans bardzo łatwo adheruje do tego typu 

receptorów; 

 okres noworodkowy – brak mikroflory jamy ustnej ułatwia grzybom zasiedlanie 

powierzchni błon śluzowych; 

 dieta bogata w węglowodany – środowisko jamy ustnej jest kwaśne i sprzyjające 

rozwojowi grzybów. Wykazano, że im niższe pH jamy ustnej, tym większa ilość 

I częstość występowania grzybów w ślinie. Wysokowęglowodanowa dieta 

również sprzyja rozwoju bakterii Streptoccus, do których C. albicans wykazuje 

koadhezję i Lactobacillus acidophilus, z którymi C. albicans również jest 

w synergistycznym współdziałaniu. 

Stwierdzono również większą skłonność do kandydozy osób zdrowych, które są 

krótko po przebyciu infekcji wirusowych lub bakteryjnych. Związane jest to 

z chwilowym spadkiem sił odpornościowych [4, 10, 45, 46, 49-53]. Należy również 

mieć na uwadze fakt, że występowanie grzybów drożdzopodobnych w jamie ustnej jest 

częstsze i w większej ilości u osób podatnych na próchnicę zębów [47], cierpiących na 

różne postacie zapaleń przyzębia [1, 48] oraz tych, u których w diecie jest niedobór 

żelaza, kwasu foliowego, witaminy C [46]. 

Zasiedlenie jamy ustnej przez grzyby może być punktem wyjścia dla grzybic 

wieloogniskowych, dotyczących różnych narządów u pacjentów z grup ryzyka. 

Zakażenia grzybicze u tych osób stanowią istotny problem terapeutyczny związany nie 

tylko z istniejącym niedoborem odporności, ale także ze wzrostem oporności grzybów 

na stosowane leki oraz ze zmianami wirulencji grzybów powodujących uogólnione 

infekcje. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń grzybiczych są grzyby 

z rodziny drożdżopodobnych z rodzaju Candida, a wśród nich Candida albicans [4, 

54, 55]. 

Candida albicans jest drobnoustrojem bardzo dobrze przystosowanym do 

pokonywania barier obronnych organizmu człowieka. Kolonizację i inwazję tkanek 

ułatwiają mu zmienność morfologiczna i antygenowa zdolność adhezji do nabłonków 

I śródbłonków, produkcja pozakomórkowych enzymów oraz działanie immunomo-

dulacyjne antygenów Candida. Spośród 140 opisanych gatunków grzybów 

drożdżopodobnych z rodzaju Candida jako chorobotwórcze wymienia się: Candida 

albicans, C. brumptii, C. quilliermondii, C. intermedia, C. kruzei, C. parapsilasis, C. 

pseudotropicalis, C. stellatoidea, C. tropicalis, C. zeylanoides. Za występujące 

najczęściej uważa się: C.albicans, C.tropicalis, C.quilliermondii, C.parapsilasis [4, 20, 

22, 54, 55] 

3. Obraz kliniczny 

Ze względu na zasięg, rozprzestrzenienie się infekcji grzybiczej wyróżnia się dwie 

główne grupy kandydoz jamy ustnej: 

 pierwotną, którą rozpoznaje się jeśli zmiany grzybicze obejmują tylko jamę ustną, 
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 wtórną – zmiany obejmują nie tylko jamę ustną ale również skórę i błonę śluzową 

innych części ciała [4]. 

W kandydozie jamy ustnej pierwotnej drożdżakowe zapalenie może objawiać się 

jako postać rzekomobłoniasta, zanikowa, hiperplastyczna. 

3.1. Kandydoza rumieniowa 

Kandydoza rumieniowa (atroficzna) W praktyce klinicznej najczęściej obserwuje 

się kandydozę w formie rumieniowej (atroficznej). Ta ostro odgraniczona, bolesna 

zmiana charakteryzująca się czerwonym zabarwieniem i rozlanym zanikiem brodawek 

nitkowatych na grzbiecie języka, często występuje na przykład jako powikłanie 

u pacjentów leczonych za pomocą antybiotyków. Kandydoza rumieniowa w infekcji 

HIV to zazwyczaj asymptomatyczne, czerwone pola lub plamy zlokalizowane na 

grzbiecie języka bądź na podniebieniu twardym lub jednocześnie w obydwu tych 

miejscach, jako tak zwane plamy kontaktowe. Taka postać kandydozy może mieć takie 

same objawy, jak: zapalenie protetyczne jamy ustnej. W diagnostyce różnicowej 

należy uwzględnić zmiany, takie jak: zapalenie błony śluzowej w trakcie chemio- i/lub 

radioterapii, język geograficzny oraz atrofia z powodu niedoboru żelaza i witaminy 

B12 [2, 4, 7, 8, 10, 15, 20, 21, 25, 32, 42, 49, 50, 52]. W obrazie histopatologicznym 

kandydozy rumieniowej obserwuje się nabłonkową atrofię lub brak powierzchownej 

warstwy rogowaciejącej nabłonka. Rumień powstaje w wyniku unaczynienia lub 

przekrwienia błony śluzowej. Infiltracji strzępek do nabłonka zazwyczaj się nie 

obserwuje, a powierzchnia nabłonka zawiera rezydujące blastospory. Występuje 

również znaczna komórkowa reakcja immunologiczna [15]. 

3.2.  Kandydoza rzekomobłoniasta  

Kandydoza rzekomobłoniasta (pleśniawki) są to białawe lub żółtawe, miękkie 

zmiany o wyglądzie zsiadłego mleka, które po zdjęciu z powierzchni błony śluzowej 

pozostawiają czerwone, krwawiące podłoże. Zmiany te łatwo można wykryć 

w rutynowym badaniu jamy ustnej i zazwyczaj są otoczone zdrową błoną śluzową. 

Proces chorobowy może obejmować całą jamę ustną, a każda pseudobłona zawiera 

poplątane masy pseudostrzępek z pączkującymi komórkami drożdży, złuszczonymi 

komórkami nabłonka oraz resztkami rozpadłych tkanek [2, 4, 7, 8, 10, 15, 20, 21, 25, 

32, 42, 49, 50, 52]. 

Pacjenci skarżą się na objawy suchości i pieczenia jamy ustnej, zaburzenia smaku 

i utratę apetytu. Kandydoza rzekomobłoniasta rzadko jest bolesna, często przyjmuje 

wygląd formy rumieniowej (np. po mechanicznym potarciu), a w przypadku małych, 

dobrze odgraniczonych zmian rumieniowych zmiany rzekomobłoniaste mogą być na 

ich obwodzie lub odwrotnie. Czasami forma rzekomobłoniasta jest prekursorem zmian 

rumieniowych (atroficznych) w późniejszym stadium infekcji HIV. W badaniach 

przekrojowych wykazano, że zmiany rzekomobłoniaste występują częściej w AIDS, 

a rumieniowe u osób zainfekowanych HIV bez objawów AIDS. Obie postacie 

kandydozy mają znaczenie prognostyczne w tej infekcji. Kandydoza rzekomobłoniasta 

może mieć podobny obraz kliniczny jak postać ustna łuszczycy. W tym przypadku 

pomocne staje się badanie histopatologiczne [2, 4, 7, 8, 10, 15, 20, 21, 25, 32, 42, 49, 

50, 52]. W obrazie histopatologicznym kandydoza rzekomobłoniasta charakteryzuje 

się penetracją strzępek z powierzchni nabłonka do warstwy komórek kolczystych. 
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Końce strzępek bogate w enzymy, takie jak proteinazy i lipazy, powodują lizę oraz 

niszczenie komórek nabłonka, stwarzając korzystne środowisko dla dalszej inwazji. 

Niszczenie desmosomalnych mostków miedzykomórkowych zwiększa przestrzenie 

międzykomórkowe i ułatwia przemieszczanie się komórek zapalnych z podścieliska do 

okolic położonych najbliżej strzępek. Taka ogniskowa agregacja makrofagów, 

limfocytów i granulocytów w międzykomórkowych jamach, utworzonych dzięki 

aktywności enzymatycznej, jest przyczyną tworzenia mikroropni. W obrazie 

histopatologicznym widoczne są śródnabłonkowe komórki dendrytyczne (komórki 

Langerhansa) oraz przekrwione naczynia podnabłonkowe [15]. 

3.3. Kandydoza przewlekła hiperplastyczna  

Kandydoza przewlekła hiperplastyczna (leukoplakia grzybicza) jest rzadką formą 

grzybicy o charakterze białych płytek lub grudek. Ta zazwyczaj niehomogenna postać 

leukoplakii, której powierzchnię infiltrują C. albicans, występuje najczęściej u osób 

palących tytoń w okolicy trójkąta zatrzonowcowego i błony śluzowej kątów ust. 

W badaniach wykazano, że leczenie antygrzybicze może zmienić obraz tej leukoplakii 

z formy niehomogennej na homogenną, a całkowite jej cofnięcie wskazuje na 

wyłącznie grzybiczą etiologię zmiany. Kandydoza hiperplastyczna jamy ustnej może 

wiążać się z immunologicznymi i endokrynnymi nieprawidłowościami [2, 4, 7, 8, 10, 

15, 20, 21, 25, 32, 42, 49, 50, 52]. Kandydoza hiperplastyczna (leukoplakia grzybicza) 

występuje w postaci czerwonych i/lub białych plam. Charakteryzuje się głęboką 

penetracją strzępek w warstwie powierzchownej nabłonka. W obrazie morfologicznym 

nabłonek jest hiperplastyczny, akantotyczny i przeplatany ogniskami atrofii komórkowej. 

Podnabłonkowo uwidacznia się stan zapalny w stopniu średnim lub ciężkim. 

Śródnabłonkowo widoczne są komórki zapalne z powstającymi mikroropniami. 

O mobilizacji obronnej świadczy komórkowa reakcja immunologiczna przeciwko 

drożdżom, jednak nie zawsze zakończona sukcesem. Istnieją sugestie, że hiperplazja 

nabłonkowa jest jedną z form obrony organizmu przed inwazją grzyba [15]. 

4. Diagnostyka  

W praktyce klinicznej rozpoznanie opiera się, przede wszystkim na badaniu 

mykologicznym bezpośrednim. Bezpośrednie badanie mikroskopowe pozwala 

stwierdzić obecność grzybów w materiale biologicznym, orientacyjnie ocenić wielkość 

populacji grzyba, odpowiednio pokierować hodowlą, zwłaszcza gdy otrzymuje się 

hodowle mieszane grzybów i bakterii. Grzyby pochodzące z mieszanych izolacji 

wolniej adaptują się na podłożach sztucznych i później uzyskuje się ich wzrost. 

W takiej sytuacji, preparat bezpośredni jest nieoceniony przy postawieniu wstępnej 

diagnozy [54]. Badanie mykologiczne bezpośrednie i hodowlane umożliwia, między 

innymi określenie postaci rozwojowej grzybów: drożdżowej – forma Y lub micelialnej 

– forma M. Obecność formy M może być pierwszym dowodem, iż grzyby penetrują 

tkanki, co jest wskazówką do konieczności podjęcia terapii [54]. W ocenie ilościowej, 

obecność pojedynczych kolonii świadczy raczej o kolonizacji jamy ustnej, natomiast 

obfity wzrost Candida spp. sugeruje jej patogenność. Bezpośrednie badania 

mikroskopowe należą do szybkich i prostych metod orientacyjnych. Preparat 

bezpośredni powinien być sporządzany rutynowo. Ze względu na coraz częściej 

obserwowaną lekooporność w terapii grzybic, diagnostyka musi być doskonalona. 



 

Krzysztof Kędzierski, Jarosław Sieczkarek, Monika Nastaj, Joanna Wysokińska-Miszczuk 

 

126 

W ogólnie przyjętych zaleceniach proponuje się postępowanie według następującego 

schematu [4, 56-58]. 

Pierwszym etapem jest pobranie materiału do badania. Może być ono wykonane 

przez lekarza stomatologa w gabinecie, jak również w laboratorium mykologicznym. 

Materiał pobiera się z błony śluzowej jamy ustnej jałowym wacikiem i umieszcza 

w jałowej probówce. Zaleca się pobranie dwóch próbek. W laboratorium z jednej 

z nich wykonuje się niezwłocznie preparat bezpośredni, barwiony metodą Grama. 

Z drugiej próbki wykonuje się makrohodowlę na podłożach stałych i płynnych 

Sabourauda, inkubując w temperaturze 37°C przez 48 godzin, a następnie określa się 

cechy makroskopowe i intensywność wzrostu. Następny etap to mikrohodowla na 

podłożu agarowym Nickersona przez 48 do 72 godzin w temperaturze 37°C i ocena 

cech mikroskopowych wyhodowanych drobnoustrojów. Równolegle wykonuje się 

testy biochemiczne określające cechy fizjologiczne drobnoustrojów. Mikrohodowla 

I testy biochemiczne pozwalają zidentyfikować gatunek grzyba. Kolejny, bardzo 

ważny etap to wykonanie antymikogramu, który oceni lekowrażliwość wyhodowanego 

drobnoustroju. Antymikogram jest podstawą do zastosowania celowanej terapii. 

Zalecane niekiedy, powtarzane próby serologiczne na obecność antygenów grzyba 

w surowicy pacjenta, ze względu na częste reakcje krzyżowe z antygenami innych 

grzybów, mają ograniczone znaczenie rozpoznawcze. Zaleca się wykonywanie pełnej 

diagnostyki mykologicznej, a nie opieranie się wyłącznie na szybkich testach 

biochemicznych. Testy te potwierdzają jedynie obecność lub brak flory grzybiczej 

w jamie ustnej. Na ostateczne rozpoznanie składa się obraz kliniczny i pełna 

diagnostyka mykologiczna [4, 56-58]. 

5. Leczenie kandydozy jamy ustnej 

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest wyeliminowanie czynników 

sprzyjających zakażeniu. Bardzo istotna jest eliminacja nieprawidłowych zachowań 

zdrowotnych dotyczących diety, higieny jamy ustnej, protez, palenia papierosów 

I nadmiernego używania leków. W leczeniu kandydozy jamy ustnej stosuje się przede 

wszystkim leki o działaniu miejscowym w różnych postaciach: tabletek do ssania 

(amfoterycyna B, ketokonazol), żelu lub maści (mikonazol, nystatyna), zawiesiny do 

inhalacji, pędzlowania i płukania (amfoterycyna B, nystatyna, ketokonazol), gumy do 

żucia (mikonazol). Preparaty działające miejscowo muszą być stosowane kilka razy 

dziennie – po głównych posiłkach i przed spaniem przez co najmniej 3-4 tygodnie. 

W przypadku zbyt krótkiego leczenia lub stosowania nieodpowiednich dawek, 

u pacjentów z czynnikami predysponującymi mogą występować kandydozy 

nawracające. U pacjentów z obniżoną odpornością rekomenduje się leczenie ogólne 

(np. podawanie itrakonazolu). Przed rozpoczęciem leczenia należy potwierdzić 

rozpoznanie kandydozy badaniami mikrobiologicznymi, wraz z określeniem gatunku 

grzyba oraz jego lekowrażliwości. W leczeniu kandydoz powierzchniowych stosuje się 

najczęściej leczenie miejscowe, w niektórych przypadkach konieczne jest podawanie 

zarówno preparatów o działaniu miejscowym, jak i ogólnym. W terapii kandydoz 

inwazyjnych konieczne jest stosowanie leków o działaniu ogólnym [15, 57, 58]. 
Prawdziwe jest stwierdzenie, że kandydoza jest chorobą osób chorych. Właściwe 

leczenie choroby podstawowej, dobra higiena jamy ustnej, rehabilitacja protetyczna, 
eliminacja miejscowych czynników drażniących, suplementacja diety w witaminy, 
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wyrównywanie innych niedoborów, a nawet profilaktyczne podawanie leków 
przeciwgrzybiczych są podstawowymi działaniami w prewencji kandydozy jamy 
ustnej [15, 57, 58]. 

Zaleca się stosowanie leków przeciwgrzybicznych przez okres 7-14 dni. Po 
zakończeniu właściwego leczenia zaleca się przedłużenie terapii przez 14 dni, aby 
zapobiec nawrotom. Osobom noszącym uzupełnienia protetyczne zaleca się wymianę 
protez na nowe po zakończonym okresie leczenia [15, 57, 58]. 

Preparaty przeciwgrzybiczne: 

 nystatyna – roztwór do pędzlowania 4×dziennie lub tabletki do ssania 500 000 
j.m. 4×dziennie; 

 natamycyna – drażetki 0,1 g 3-4×dziennie lub 

 krem (Pimafucin) lub płyn (Pimafukort); 

 mikonazol – 2-procentowy krem 4×dziennie (Daktarin); 

 ketokonazol – tabletki 0,2 g 1×dziennie lub 2-procentowy krem (Nizoral); 

 klotrymazol – 1-procentowy krem (Clotrimazolum) lub tabletki do ssania 0,01g 
5×dziennie; 

 flukonazol – kapsułki 0,1g 1×dziennie doustnie (Diflukan); 

 amfoterycyna B – 3-procentowa zawiesina do przymoczek 4×dziennie (Fungizone). 
Dodatkowo: 

 płukanki z chlorheksydyną do płykania jamy ustnej; 

 terapia witaminowa – preparaty z grupy B; 

 dieta uboga w węglowodany, bogata w owoce i jarzyny, jogurty, kefiry, mleko. 

6. Podsumowanie 

W związku z coraz częstszym występowaniem zakażeń grzybiczych, w tym 
również grzybic jamy ustnej, zdaniem autorów ważne jest, aby lekarze stomatolodzy 
mieli ten fakt na uwadze. Lecząc swoich pacjentów i kontrolując stan ich jamy ustnej 
powinni również przeprowadzać badania pod kątem objawów grzybicy jamy ustnej, 
nawet jeśli nie są zgłaszane dolegliwości ze strony pacjentów. W przypadku wykrycia 
grzybicy jamy ustnej wskazane jest bezwzględne określenie lekowrażliwości w celu 
przeprowadzenia terapii celowanej.  
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Streszczenie 
Jest stanem zapalnym wywołanym przez grzyby z rodzaju Candida. Miejscem szczególnie narażonym jest 
błona śluzowa jamy ustnej z której może rozprzestrzeniać się na błony śluzowe gardła, przełyku lub dróg 
oddechowych. Choroba jest spowodowana przez drożdże (zwykle drożdże z rodzaju Candida takie jak  
C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis) który bytują w normalnych warunkach jako roztocza jamy ustnej 
(w populacji osób zdrowych 40-50%). Istnieje szereg czynników predysponujących do rozwoju omawianej 
jednostki chorobowej (uraz, chemiczne uszkodzenia błony śluzowej, ciężkie zakażenia, zaburzenia 
endokrynologiczne – cukrzyca, zespół złego wchłaniania, choroby krwi – białaczka, agranulocytoza, 
niedokrwistość aplastyczna, hiv leki z pewnych grup – leki immunosupresyjne, cytostatyczne, Również 
antybiotyki o szerokim spektrum działania hamując rozwój innych drobnoustrojów stwarzają warunki do 
rozwój drożdży. Skutkuje to transformacją z saprofitycznych do pasożytniczego trybu istnienia. Leczenie 
jest długotrwałe i powinno być poprzedzone wykonaniem badań laboratoryjnych łącznie z określeniem 
wrażliwości szczepu na leki przeciwgrzybicze. 
Słowa kluczowe: grzybice jamy ustnej, kandydoza, drożdżyca, 

Fungal diseases of the oral mucosa – etiology, differentiation, treatment 

Abstract 
It is an inflammatory (fungal) condition. The predilection site is the oral mucosa from which it may spread 
to the mucous membrane of the pharynx, esophagus or airways.  
The disease is caused by yeast (usually yeast of the Candida genus such as C. albicans, C. glabrata,  
C. tropicalis) which is a saprophyte of the oral cavity at normal conditions (in 40-50% of healthy 
individuals in our population). Yeast can overgrow in predisposed individuals with lowered local or 
general immunity. A number of predisposing factors (physiological – gravidity, pathophysiological  
– trauma, chemical injury to the mucosa, severe infections, endocrine disorders – diabetes mellitus, 
malabsorption, blood diseases – leukemia, agranulocytosis, aplastic anemia hiv, medicines from certain 
groups – immunosuppressants, corticoids, cytostatics and broad-spectrum antibiotics that also inhibit the 
growth of other microorganisms). Some properties of yeast play an important role in the pathogenesis, for 
example yeast’s ability to adhere to the surface of the oral mucosa (as well as to the surface of plastics) or 
grow in the epithelial covering of the oral mucosa. This results in transformation from the saprophytic into 
the parasitic mode of existence. Treatment is long-term and should be preceded by performing laboratory 
tests including the determination of the sensitivity of the strain on the antifungal drugs. 
Key words: otral mycosis, candidiasis 
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Wrodzone patologie krwinki czerwonej 

1. Wprowadzenie  

Wrodzone patologie krwinki czerwonej nie są jednorodną grupą chorób. Mogą 

wynikać z defektów w budowie błony komórkowej, tak jak w przypadku wrodzonej 

sfero- lub owalocytozy, braku odpowiednich enzymów (wrodzony niedobór lub brak 

kinazy pirogronianowej czy dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), czy też 

nieprawidłowości w budowie hemoglobiny, tak jak w przypadku talasemii i anemii 

sierpowatokrwinkowej. Ich wystąpienie uwarunkowane jest obecnością mutacji 

genetycznych, które dziedziczone są autosomalnie lub w sprzężeniu z płcią, chociaż 

mogą również pojawić się de novo. W niniejszej pracy przedstawione zostanie podłoże 

wrodzonych patologii krwinki czerwonej, ich diagnostyka, objawy kliniczne i leczenie.  

2. Podstawowe informacje na temat krwinek czerwonych 

Liczba krwinek czerwonych krążących w mililitrze krwi człowieka zależy od wielu 

uwarunkowań. Jednym z głównych czynników determinujących liczbę erytrocytów 

jest płeć, bowiem u kobiet liczba ta mieści się w granicach 4-5x10
6
/mm

3
, natomiast 

u mężczyzn 4,5-6,5x10
6
/mm

3
. Ilość krwinek czerwonych zależy również od wieku; jest 

ona największa u noworodków i wynosi około 6x10
6
/mm

3
. W kolejnych dniach życia 

liczba ta sukcesywnie spada, i tak u dzieci w wieku 3 miesięcy wynosi 4x10
6
/mm

3
, 

natomiast potem znowu wzrasta: w 1 roku życia do około 4,4x10
6
/mm

3
, gdy dziecko 

ma 3-6 lat wynosi ona około 4,8x10
6
/mm

3
, aż do osiągnięcia pożądanych docelowych 

wartości.  

Erytropoeza, czyli proces różnicowania, dojrzewania i namnażania krwinek 

czerwonych zachodzi w czerwonym szpiku kostnym, który u dziecka znajduje się 

prawie we wszystkich kościach, natomiast u osób dorosłych szpik ten wypełnia 

głównie kości płaskie takie jak mostek, kości czaszki, łopatka, czy talerz kości 

biodrowej. W życiu płodowym erytropoeza zachodzi w wątrobie i pęcherzyku 

żółtkowym. Sam proces powstawania krwinki trwa od 2 do 5 dni, a do jego 

prawidłowego przebiegu niezbędne są witaminy: C, B11, B12, B6 oraz żelazo. 

Czynnikiem stymulującym erytropoezę jest erytropoetyna produkowana głównie 

w nerkach i wątrobie, wobec tego niewydolność tych narządów może wiązać się 

z niedokrwistością z powodu niedoborów tego hormonu. Krwinka czerwona krąży 

w naczyniach przez około 120 dni. Po tym czasie błona komórkowa ulega 

usztywnieniu, nie może się wystarczająco odkształcać i przeciskać przez drobne 

naczynia krwionośne, po czym zachodzi degradacja erytrocytów w śledzionie [1].  

                                                                
1 monikapodhorecka@umlub.pl, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1 Lublin, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 justyna.muzyka@onet.eu, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1 Lublin, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 
3 Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1 Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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Erytrocyt ma kształt dwuwklęsłego dysku, dzięki czemu zachowany jest optymalny 

stosunek powierzchni do objętości krwinki czerwonej, a dyfuzja tlenu oraz dwutlenku 

węgla przez błonę komórkową może zachodzić intensywnie. Za utrzymanie tego 

kształtu odpowiedzialne są białka takie jak spektryna i ankiryna. Erytrocyt pozbawiony 

jest jądra komórkowego, dzięki temu nie zużywa transportowanego tlenu na własny 

metabolizm, a energię pozyskuje z glikolizy beztlenowej. Na błonie komórkowej 

erytrocytów znajduje się tzw. glikokaliks składający się z cukrów. Dzięki wiązaniu 

przez niego cząsteczek wody nie zachodzi adherencja krwinki czerwonej do 

śródbłonka. Parametry morfotyczne erytrocytów, takie jak MCV (ang. mean 

corpuscular volume), MCHC (ang. mean corpuscular hemoglobin concentration) oraz 

MCH (ang. mean cell hemoglobin), czyli odpowiednio wskaźnik średniej objętości 

krwinki czerwonej, średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach i wskaźnik średniej 

masy hemoglobiny w erytrocycie, pozwalają na opisanie jakości krwinki czerwonej. 

W badaniach laboratoryjnych określa się również RBC (ang. red blood cell) – liczbę 

erytrocytów w danej objętości krwi, RDW (ang. red cell width) – anizocytozę, czyli 

stopień zróżnicowania objętości krwinek czerwonych, stężenie hemoglobiny, czy 

hematokryt. Wszystkie te wskaźniki to podstawowe i niezbędne parametry 

diagnostyczne [2]. 

3. Podłoże i objawy patologii erytrocytów 

Patologie krwinek czerwonych mają różnorodne podłoże [Tab.1]. Mogą wynikać 

z defektów w budowie błony komórkowej, tak jak w przypadku wrodzonej sfero- lub 

owalocytozy, braku odpowiednich enzymów (wrodzony niedobór lub brak kinazy 

pirogronianowej czy dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), czy też niepra-

widłowości w budowie hemoglobiny, tak jak w przypadku talasemii i anemii 

sierpowato krwinkowej [Ryc.1].  

Patologie krwinek czerwonych nie dają specyficznych objawów klinicznych. 

Pojawić się może żółtaczka jako skutek podwyższonego poziomu bilirubiny. Przy 

nadmiernym rozpadzie krwinek czerwonych uwalniana jest z nich hemoglobina, 

a pochodzący z niej hem przekształcany jest do bilirubiny. Wysoki poziom bilirubiny 

niesprzężonej, towarzyszący anemiom hemolitycznym, może objawiać się jako ciemne 

zabarwienie stolca przy prawidłowej barwie moczu. U chorego występują osłabienie 

oraz duszność, wynikające z hipoksji tkanek. Jako kompensacja małej ilości tlenu 

dostarczanego do tkanek pojawia się tachykardia, często opisywana przez chorych jako 

uczucie kołatania serca. Nie ustępujące po odpoczynku uczucie zmęczenia znacząco 

obniża jakość życia pacjentów. Dodatkowo pojawić się może bladość skóry i błon 

śluzowych, obniżenie koncentracji, problemy z pamięcią. U niektórych pojawiają się 

zawroty i bóle głowy oraz skłonność do omdleń. Występować może również 

splenomegalia jako konsekwencja zwiększonej degradacji patologicznych krwinek 

w śledzionie, a także wiele innych symptomów [3]. 
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Rycina 1. Przyczyny patologii krwinek czerwonych [opracowanie własne] 

Tabela 1. Porównanie patomechanizmu, dziedziczenia oraz epidemiologii w odniesieniu do wybranych 

wrodzonych patologii krwinki czerwonej 

 
Wrodzona 

sferocytoza 

Wrodzona 

owalocytoza 

Niedobór 

G6PD 

Niedobór 

kinazy 

pirogronia-

nowej 

Anemia 

sierpowato-

krwinkowa 

Talasemia 

Patome-

chanizm 

Nieprawidłowości w budowie 

białek cytoszkieletu erytrocytu 

Niedobór 

enzymu 

szlaku 

pentozo fos-

foranowego 

Niedobór 

enzymu 

ostatniego etapu 

glikolizy 

Zaburzenie 

budowy 

hemoglobiny 

Zaburzenie 

ilościowe 

produkcji 

łańcuchów 

hemoglobiny 

Dziedziczenie 

Autosomalnie 

dominująco lub 

recesywnie 

(15%) 

Autosomalnie 

dominująco 

(ciężka 

odmiana 

autosomalnie 

recesywnie) 

Recesywnie 

w sprzężeniu 

z płcią 

Autosomalnie 

recesywnie 

Autosomalnie 

recesywnie 

Autosomalne 

recesywne 

Epidemiologia 

1/5000 urodzeń 

(w Europie 

Północnej 

1/1000) 

1/1000-4000 

Choruje 200-

400 mln na 

świecie. 

(1/100 000 

urodzeń w 

Polsce) 

1/20 000 

urodzeń u rasy 

białej 

20-40% ludzi 

rasy czarnej to 

nosiciele. 

Rasa biała: 

1/600000 

urodzeń 

80mln nosicieli 

β-talasemii. 

1/100 000 

urodzeń (1/10 

000 w UE) 

 Źródło: Opracowanie własne 

4. Wrodzone patologie błony erytrocytów  

4.1. Wrodzona sferocytoza 

Sferocytoza wrodzona (HS, hereditary spherocytosis) nazywana inaczej 

mikrosferocytozą wrodzoną lub chorobą Minkowskiego-Chauffarda, występuje 

u wszystkich ras, lecz najczęściej dotyka rasy kaukaskiej. Wrodzona sferocytoza 

i owalocytoza są najczęstszymi wrodzonymi, hemolitycznymi patologiami krwinek 

czerwonych [4]. HS pojawia się z częstotliwością 1 na kilka tysięcy urodzeń. 

Podłożem choroby jest mutacja genetyczna, która prowadzi do nieprawidłowości 

w budowie spektryny, ankiryny lub obu tych białek jednocześnie. Dziedziczona jest 
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przeważnie w sposób autosomalny dominujący, jedynie 15% chorych dziedziczy 

mutację w sposób autosomalny recesywny [5]. Mutacje mogą pojawić się na 

chromosomie 1, 8, 14, 15, 17. Dodatkowo może pojawić się nieprawidłowa budowa 

białka pasma 3, odpowiedzialnego za transport anionów przez błonę erytrocytu lub 

białka 4.2 również obecnego w błonie krwinki czerwonej i pełniącego funkcję 

strukturalną. W przypadku niedoboru spektryny choroba wykrywana jest zazwyczaj 

w dzieciństwie, natomiast przy niedoborze białka pasma 3 – w późniejszym etapie 

życia [6]. Spektryna i ankiryna odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego kształtu, 

elastyczności i odkształcalności erytrocytu. W wyniku defektu w ich budowie krwinka 

czerwona przybiera kształt kulisty tworząc tzw. sferocyt. Sferocyty występują u 97% 

chorych na sferocytozę. Tak zmieniona krwinka czerwona ma niekorzystny stosunek 

powierzchni do objętości, zmniejszoną oporność osmotyczną, zmniejszoną zdolność 

odkształcania się błony komórkowej, co skutkuje utrudnionym przechodzeniem przez 

drobne naczynia krwionośne [7].
 
W morfologii krwi obwodowej odpowiadać temu 

będzie mała liczba erytrocytów i nieznacznie obniżone lub prawidłowe MCV.  

Objawy choroby zależą od stopnia jej nasilenia i zazwyczaj są niecharak-

terystyczne, zwłaszcza w postaci łagodnej i umiarkowanej. Niektórzy pacjenci mogą 

pozostawać bezobjawowi [8]. Postać łagodna stanowi 20% przypadków, postać 

umiarkowana 70%, reszta to postać ciężka, która zazwyczaj rozpoznawana jest 

w młodym wieku. Może wystąpić osłabienie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, 

przyśpieszone tętno, duszność czy żółtaczka. Według badań u 6-50% chorych w wieku 

10-30 lat hemoliza skutkuje kamicą żółciową, nierzadko wymagającą 

cholecystektomii. Ryzyko rozwoju kamicy żółciowej koreluje ze stopniem ciężkości 

choroby, a średni wiek rozpoznania kamicy jest odwrotnie proporcjonalny do nasilenia 

choroby i zazwyczaj wynosi około 10 lat [9].
 
W postaci ciężkiej żółtaczka może być 

mocno nasilona, a dodatkowo mogą pojawić się bardziej charakterystyczne dla 

wrodzonej sferocytozy objawy dotyczące układu kostnego (podniebienie gotyckie lub 

wieżowata czaszka). Czasem mogą występować hiperteloryzm lub zaburzenia słuchu. 

Najcięższym powikłaniem choroby jest przełom aplastyczny, który kojarzony jest 

z równoczesnym zakażeniem parowowirusem B19.  
Do rozpoznania wrodzonej sferocytozy wykorzystywane są testy osmotyczne 

z NaCl, które polegają na umieszczaniu erytrocytów w malejących stężeniach 
roztworów chlorku sodu. W stanie fizjologii początek hemolizy przypada na stężenie 
0,45%, a koniec na 0,3%. W przypadku patologii błony erytrocytów wartości te będą 
podwyższone i interpretujemy je jako osłabioną oporność osmotyczną krwinek. 
Kolejnym testem jest test EMA (ang. eosin-5-maleimide binding test), czyli 
cytometryczna analiza białek błon krwinek czerwonych. Wykorzystywany jest też test 
AGLT (ang. acidified glicerol lysis test), test oporności osmotycznej z użyciem 
zakwaszonego glicerolu. W tym teście oznaczany jest czas potrzebny do lizy połowy 
krwinek czerwonych. W warunkach prawidłowych wynosi on około 1800 sekund, 
natomiast w przypadku wrodzonej sferocytozy jest skrócony. W badaniu 
przeprowadzonym na 150 chorych na wrodzoną sferocytozę badającym przydatność 
poszczególnych testów diagnostycznych do rozpoznania choroby okazuje się, że aby 
uzyskać jak największą czułość i swoistość badania najlepiej wykonać kombinacje 
testu EMA i AGLT. Takie zestawienie testów pozwoliło na wykrycie choroby u 100% 
chorych [10]. Tymczasem test z NaCl uważany za złoty standard nie wykrył choroby 
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aż u 25% chorych osób. Warto zaznaczyć, że dużą zaletą grupy badanych osób był 
fakt, że większość z nich miała łagodną postać choroby, która jest trudniejsza do 
wykrycia. Wynika z tego, że pojedynczym testem nie jesteśmy w stanie wykryć 
wrodzonej sferocytozy u każdego chorego. Należy również pamiętać również o tym, że 
podczas diagnostyki powinniśmy brać pod uwagę wywiad rodzinny (75% chorych ma 
pozytywną historię rodzinną), badanie fizykalne oraz wykluczenie innych przyczyn 
anemii lub wtórnej sferocytozy.  

Nie istnieje leczenie przyczynowe wrodzonej sferocytozy. W leczeniu objawowym 
stosowano suplementację witamin, żelaza, leków stymulujących erytropoezę. 
Splenektomia rozważana jest u pacjentów z nawracającymi kryzami aplastycznymi 
i hemolitycznymi oraz kamicą żółciową. Usunięcie śledziony zapewnia dłuższe 
przeżycie krwinek czerwonych, lecz powoduje także zwiększone ryzyko wystąpienia 
ciężkich zakażeń bakteryjnych. Przed splenektomią należy pamiętać o wykonaniu 
zalecanych szczepień [11].

 
Można stosować również transfuzje koncentratów krwinek 

czerwonych, lecz te stosowane są tylko u osób z ciężką postacią choroby.  

4.2. Wrodzona owalocytoza 

Wrodzona owalocytoza (HE, hereditary elliptocytosis) jest pod wieloma względami 
chorobą bardzo podobną do opisanej powyżej wrodzonej sferocytozy. Dziedziczona 
jest w sposób autosomalny dominujący, tylko ciężka postać dziedziczona jest w sposób 
autosomalny recesywny. Patogeneza choroby wynika z nieprawidłowości w budowie 
spektryny odpowiadającej za prawidłowy kształt krwinki czerwonej. Mutacja może 
pojawić się w genie SPTA1 kodującym spektrynę alfa, SPTB kodującym spektrynę 
beta, EPB41 kodującym białko prążka 4.1 lub w genie GYPC kodującym glikoforynę 
C [12]. Choroba ta występuje z częstotliwością 1-1000/4000. W pewnych obszarach 
Afryki częstość występowania HE zbliża się do częstości występowania anemii 
sierpowatokrwinkowej, ponieważ także powoduje zwiększoną oporność krwinek na 
inwazję zarodźca malarii [13]. Szacuje się, że HE może występować częściej niż 
podają źródła, a dane epidemiologiczne są zaniżone z powodu niskiej 
rozpoznawalności. Większość przypadków HE to postać klasyczna przebiegająca 
bezobjawowo [14]. Cięższy przebieg choroby można zaobserwować w noworodkowej 
postaci wrodzonej owalocytozy. W takim przypadku u noworodka choroba występuje 
pod postacią ciężkiej anemii hemolitycznej, lecz od około 4 miesiąca nasilenie 
hemolizy zmniejsza się. W przebiegu bezobjawowej postaci choroby, nagła nasilona 
hemoliza może pojawić się podczas infekcji lub ciąży. Diagnozując chorobę należy 
wykazać we krwi obecność eliptocytów. Dodatkowo można zaobserwować 
fragmentację erytrocytów oraz wykonać badania genetyczne w celu potwierdzenia 
rozpoznania. Z racji tego, że wrodzona owalocytoza nie jest stanem zagrażającym 
życiu, nie prowadzi się badań prenatalnych. 

5. Patologie wynikające z zaburzeń enzymatycznych  

5.1. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej 

Dzięki enzymowi dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej (G-6-PD) w krwinkach 
czerwonych zachodzi pierwsza reakcja szlaku pentozofosforanowego, który jest 
niezbędny do wytworzenia NADPH. Niedobór tego czynnika redukującego powoduje 
utlenienie poszczególnych grup chemicznych w hemoglobinie, co skutkuje 
wytrąceniem się ciałek Heinza, oraz utlenieniem składników błony komórkowej 
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krwinki czerwonej, co z kolei przyczynia się do hemolizy i skrócenia czasu życia 
erytrocytu. Gen warunkujący powstanie niedoboru G-6-PD znajduje się na 
chromosomie X i jest dziedziczony recesywnie, stąd choroba dotyczy znacznie częściej 
płci męskiej. Choroba występuje głównie w Grecji, Sardynii oraz Tajlandii. Jej 
występowanie na obszarach malarycznych ma ochronny wpływ na krwinki 
w przypadku infekcji zarodźcem malarii [15]. 

 Do ujawnienia lub nasilenia choroby przyczynia się ekspozycja na czynniki 
środowiskowe takie jak stres, niektóre leki, związki chemiczne, pyłki lub pokarm np. 
bób. Badania na noworodkach chorych na wrodzony niedobór G-6-PD wykazały, że 
27/90 chorych dzieci uległo po urodzeniu ekspozycji na czynnik środowiskowy [16].11 
z nich wdychało naftalen, 15 przyjmowało syntetyczny analog witaminy K. 
Szczególnie niebezpiecznym pokarmem dla chorych osób jest bób, a nawet ekspozycja 
na jego pyłek. Po zjedzeniu bobu mogą pojawić się wymioty, bóle głowy, osłabienie, 
ciemny kolor moczu oraz żółte zabarwienie skóry i śluzówek. Na podstawie badania 
opracowanego na 135 chorych noworodkach wykazano, że dominującym objawem jest 
nasilona żółtaczka. Występowała ona u 96% chorych. Tylko 4% osób wykazywało 
anemię bez tego objawu. Żółtaczka jest efektem uwolnienia do krwioobiegu dużej 
ilości hemoglobiny z krwinek i następnie metabolizm pochodzącego z nich hemu do 
bilirubiny, której poziom gwałtownie rośnie. Zazwyczaj pojawia się w 2-3 dobie życia, 
czasem już w pierwszych 24 godzinach po urodzeniu. W tym samym czasie 
u noworodków występuje żółtaczka fizjologiczna, dlatego często pierwsze objawy 
niedoboru enzymu są maskowane. Bardzo szybkie tempo narastania bilirubiny 
powinno skłaniać do wniosku, że żółtaczka nie wynika tylko z niedojrzałości wątroby, 
ale istnieje też inna przyczyna wysokiego poziomu bilirubiny. Warto zadbać 
o dokładny wywiad rodzinny, który ułatwi rozpoznanie. Poziom bilirubiny zależy 
zarówno od stopnia hemolizy, jak i od zdolności wątroby do sprzęgania bilirubiny 
z kwasem glukuronowym niezbędnym do jej wydalenia. Poziom krytyczny bilirubina 
osiąga między 3-5 dniem po urodzeniu. Zbyt wysoki poziom bilirubiny może 
prowadzić do żółtaczki jąder podkorowych, skutkującą wysoką śmiertelnością (nawet 
11 ze 135 chorych noworodków zmarło) [17]. Aby zapobiegać żółtaczce jąder 
podkorowych stosowane są transfuzje wymienne, a decyzja o ich zastosowaniu 
podejmowana jest na podstawie poziomu bilirubiny. Większość osób ze 
zdiagnozowanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej prowadzi 
normalne życie, jednak ważne jest przestrzeganie odpowiedniej diety i unikania leków 
mogących prowadzić do zaostrzenia choroby.  

5.2. Niedobór kinazy pirogronianowej 

Anemią spowodowaną mutacją w genach kodujących enzymy jest również 
dziedziczny niedobór kinazy pirogronianowej (PKD – puryvate kinase deficiency). 
Pierwszy raz chorobę tą opisano niedawno, bo w 1961 roku. Do tej pory, 
w porównaniu do innych wrodzonych patologii krwinek czerwonych PKD pozostaje 
dość słabo poznanym schorzeniem. Mutacja warunkująca powstanie choroby pojawia 
się w genie PK-LR na długim ramieniu chromosomu 1 w locus 21. Choroba 
dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Zupełny brak enzymu występuje 
u homozygot, natomiast 50% aktywność enzymu możemy zaobserwować 
u heterozygot. Choroba ta jest stosunkowo rzadka, a najczęściej pojawia się wśród 
Amiszów w Pensylwanii, co związane jest ze specyficzną homozygotyczną mutacją 
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typu missense w genie PK-LR. Kinaza pirogronianowa (PK) katalizuje reakcję 
ostatniego etapu glikolizy – przekształcenia fosfoenolopirogronianu do pirogronianu 
z wytworzeniem ATP. Reakcja katalizowana przez PK zapewnia 50% całkowitej ilości 
ATP znajdującego się w erytrocycie. Istnieje kilka izoenzymów kinazy 
pirogronianowej. W erytrocytach znajduje się typ R, w wątrobie typ L, a w mięśniach 
typ M. W PKD występuje niedobór enzymu typu R.  

PKD nie daje charakterystycznych objawów. Choroba ma różny przebieg 
w zależności od stopnia ciężkości choroby; przy ciężkim przebiegu pacjenci mogą 
nawet wymagać transfuzji koncentratów krwinek czerwonych. Stopień łagodny 
i umiarkowany diagnozowany jest na różnych etapach życia: w okresie od dzieciństwa 
do dorosłości, natomiast ciężka postać choroby rozpoznawana jest już u noworodków. 
Tuż po urodzeniu w badaniach laboratoryjnych może pojawić się hiperbilirubinemia, 
czy anemia. Czasem, zwłaszcza po zabiegu splenektomii, w rozmazie krwi obwodowej 
możemy zaobserwować echinocyty, czyli erytrocyty z krótkimi regularnymi 
wypustkami cytoplazmatycznymi. Dodatkowo niekiedy rośnie liczba retikulocytów, 
pojawiają się cechy wtórnej hemosyderozy. Anemia ta ma najcięższy przebieg 
u noworodków i dzieci. U dorosłych natomiast występuje tendencja do stabilizacji 
choroby. Stopień niedokrwistości może ulec pogorszeniu w stanach szczególnego 
obciążenia organizmu takich jak infekcje, ciąża czy długotrwały stres. Warto 
zaznaczyć, że niedotlenienie tkanek wynikające z anemii w PKD zazwyczaj jest nieco 
lepiej tolerowane niż w innych niedokrwistościach. Tłumaczy to fakt, że niedobór PK 
powoduje wzrost stężenia 2,3-bisfosfoglicerynianu, który z kolei przesuwa krzywą 
dysocjacji tlenu w taki sposób, że tlen zawarty w hemoglobinie łatwiej dysocjuje 
w tkankach. Zdarza się równoczesna mutacja w typie L enzymu występującego 
w wątrobie, wówczas mogą pojawić się objawy niewydolności wątroby [18].  

Kiedy należy podejrzewać PKD? Z racji, że jest to bardzo rzadka choroba najpierw 
powinno się wykluczyć inne przyczyny anemii, a diagnostykę w kierunku PKD 
rozpocząć u pacjentów z niedokrwistością, nasiloną hemolizą, u których nie występuje 
podłoże autoimmunologiczne hemolizy oraz nie stwierdzono defektu w budowie błony 
komórkowej czy hemoglobiny. Chorobę trudno rozpoznać, zwłaszcza jeżeli wywiad 
rodzinny jest negatywny . Złotym standardem w diagnostyce PKD jest test aktywności 
enzymu, lecz czasem jest on zawodny dając fałszywie dodatnie wyniki [18]. Dlatego 
aby w 100% potwierdzić diagnozę należy wykonać test na obecność mutacji w genie 
PK-LR.  

Nie odkryto dotychczas leczenia w pełni eliminującego chorobę. U noworodków 
stosuje się fototerapię oraz transfuzję wymienną krwi. Transfuzje stosowane są 
również w późniejszych latach życia, w zależności od stopnia nasilenia choroby. 
U wielu chorych wykonywana jest splenektomia [19]. Powoduje ona wzrost poziomu 
hemoglobiny o około 1-3g/dl oraz pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na transfuzje 
preparatów krwi. Częściowe usunięcie śledziony (usuwa się 80-90% narządu) pozwala 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia późniejszych infekcji oraz zakrzepicy. Przed 
wykonaniem splenektomii należy wykonać szereg szczepień, a po zabiegu pacjent 
przez kilka lat powinien być obserwowany w kierunku zakażeń bakteriami 
otoczkowymi. U chorych na PKD obserwuje się występowanie kamicy żółciowej oraz 
jej najcięższe powikłanie w postaci zapalenia trzustki. Dlatego czasami jednocześnie 
z usunięciem śledziony, profilaktycznie wykonywana jest cholecystektomia. Ze 
względu na skrócony czas przeżycia erytrocytów, a jednocześnie zwiększoną 
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erytropoezę w szpiku niezbędna jest suplementacja witaminy B11, B12, natomiast nie 
należy suplementować żelaza, ponieważ jego poziom i tak jest wysoki, co wynika 
z jego uwalniania z rozpadłych krwinek czerwonych i transfuzji koncentratów krwinek 
czerwonych. Niekiedy poziom ferrytyny jest na tyle wysoki , że zachodzi potrzeba 
chelatacji żelaza i podania leków takich jak deferoksamina, defasyroks czy deferypron. 
Próbuje się przeprowadzać zabiegi allotransplantacji komórek macierzystych szpiku, 
wykonywane są także badania w kierunku terapii genowej. Niestety terapia ta 
przeprowadzana była tylko na myszach [20]. Prowadzone są również badania nad 
substancją zwaną AG-348, która jest aktywatorem kinazy pirogronianowej jako nową 
metodę leczenia PKD [21]. Jako ciekawostkę można dodać, że występowanie PKD, 
podobnie jak wiele innych wrodzonych patologii krwinek czerwonych, negatywnie 
wpływa na rozwój anemii w przebiegu malarii [22].

 

6. Patologie wynikające z defektu w budowie hemoglobiny 

6.1. Anemia sierpowatokrwinkowa  

Anemia sierpowatokrwinkowa (SCD – sickle cell disease) w Europie występuje 
rzadko, natomiast w Afryce tropikalnej nosicielami zmutowanego genu jest 20-40% 
czarnoskórych mieszkańców. Podłożem SCD jest defekt w budowie hemoglobiny. 
W krwinkach czerwonych zdrowych osób występuje hemoglobina HbA (zbudowana 
z podjednostek alfa2beta2) i HbA2 (z podjednostek alfa2delta2). We krwi płodu i we 
krwi niemowlęcia przez pierwsze miesiące życia znajduje się hemoglobina płodowa  
– HbF. Składa się ona z 2 łańcuchów alfa i 2 łańcuchów gamma. Hemoglobina 
płodowa ma większe powinowactwo do tlenu niż matczyna hemoglobina HbA. Dzięki 
temu w łożysku hemoglobina matczyna odłącza tlen, natomiast hemoglobina płodowa 
przyłącza go i transportuje do tkanek płodu. Podsumowując, różnica w powinowactwie 
hemoglobin do tlenu jest niezbędna do prawidłowego zapewnienia utlenowania 
komórek rozwijającego się płodu. Informacje te będą przydatne przy omawianiu 
leczenia SCD.  

Hemoglobina sierpowata (HbS) powstaje w wyniku mutacji punktowej, która 
skutkuje nieprawidłowością w budowie łańcucha beta. Kwas glutaminowy zostaje 
zamieniony na walinę, co prowadzi do nieprawidłowości w strukturze I-rzędowej 
białka. Hemoglobina HbS ma tendencję do polimeryzacji przy niskich stężeniach 
tlenu, prowadząc do zmiany kształtu krwinki czerwonej z dwuwklęsłego dysku na 
kształt sierpowaty, skąd nazwa choroby. Krwinka taka, zwana drepantocytem, staje się 
bardziej podatna na lizę, mniej zdolna do odkształcania oraz wykazuje zwiększone 
przyleganie do śródbłonka naczyń krwionośnych. Mimo, że heterozygoty nie 
manifestują objawów choroby to około 40% ich krwinek posiada hemoglobinę HbS. 
Osoby cierpiące na anemię sierpowatą w porównaniu z osobami zdrowymi są bardziej 
oporne na zakażenia zarodźcem malarii. Dwukrotnie rzadziej zapadają one na malarię, 
a w przypadku zakażenia zarodźcem ryzyko rozwinięcia ciężkiej postaci choroby jest 
około 10 razy mniejsze. Stąd znacznie częstsze występowanie SCD wśród 
czarnoskórych mieszkańców Afryki . Również heterozygoty wykazują oporność na 
zarodźca malarii. Można mówić tu o zjawisku naddominacji, zwanej przewagą 
heterozygot, czyli przypadku, w którym heterozygoty względem danego genu są lepiej 
przystosowane do życia w danym środowisku niż którakolwiek z homozygot.  
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SCD poza objawami typowymi dla niedokrwistości hemolitycznych wykazuje 
również bardziej specyficzne objawy. Większość z nich tłumaczy tendencja do 
zakrzepicy. Powstające zakrzepy i zatory prowadzą do owrzodzeń kończyn dolnych 
(najczęstsza skórna manifestacja) [23], powikłań narządowych (zwykle w płucach, 
śledzionie i nerkach), retinopatii, udarów, priapizmu oraz ostrych zespołów 
wieńcowych, które są drugą najczęstszą przyczyną hospitalizacji osób z SCD. Pacjenci 
z SCD w związku z niedotlenieniem tkanek odczuwają ból. Może on pojawić się już 
we wczesnym dzieciństwie, zazwyczaj z biegiem lat nasila się, a z postaci ostrego 
epizodycznego bólu może przekształcić się w ból przewlekły [24].

 
Najczęstszym 

objawem jest nawracający ból rąk i stóp. Pojawia się on u około połowy chorych 
i wynika z zawałów w drobnych kościach skutkujących obrzękiem okolic objętych 
niedokrwieniem. Jest to również zazwyczaj najwcześniejszy objaw pojawiający się 
u chorych dzieci. U niemowląt przez pierwsze 6 miesięcy życia utrzymuje się dosyć 
wysoki poziom hemoglobiny płodowej. Większe powinowactwo do tlenu hemoglobiny 
HbF niż hemoglobiny HbS skutkuje zmniejszeniem polimeryzacji odtlenowanej HbS 
i zmniejszeniem objawów choroby. Dlatego objawy pojawiają się wówczas, gdy 
poziom hemoglobiny HbF zaczyna spadać, a średni wiek rozpoznania choroby to 
27,33 miesiąca. Natomiast najczęstsza przyczyną śmierci dzieci z SCD są incydenty 
naczyniowe w obrębie mózgu [25]. Wykazano, że hemoglobina HbF łagodzi objawy 
choroby [26].

 
Na poziom hemoglobiny HbF wpływają czynniki genetyczne 

(polimorfizm Xmn lucus HMIP i gen BCL11A), wiek, płeć i czynniki środowiskowe. 
Podwyższony poziom hemoglobiny HbF występuje również w przypadku sferocytozy 
wrodzonej, talasemii, anemii aplastycznej, tyreotoksykozy oraz w ciąży. Opisano 
przypadek 27-letniego pacjenta z Indii, który zgłosił się do szpitala z powodu silnego 
bólu w prawym nadbrzuszu utrzymującego się od 3 dni. W toku diagnostyki 
uwidoczniono, że przyczyną bólu było niedokrwienie narządów tej okolicy, a pacjent 
cierpi na anemię sierpowatokrwinkową. Dodatkowe badania wykazały, że pacjent ten 
miał bardzo wysoki poziom hemoglobiny HbF, która przez 27 lat maskowała 
jakiekolwiek objawy choroby i rekompensowała hipoksję związaną z występowaniem 
SCD. Można się pokusić o stwierdzenie, że poziom HbF jest głównym czynnikiem 
warunkującym ciężkość objawów w przebiegu SCD [27]. 

 Istnieje niewiele metod leczenia SCD. Poza metodami nieswoistymi stosowanymi 
w leczeniu większości anemii hemolitycznych (szczepienia, suplementacja kwasu 
foliowego, przetoczenia koncentratów krwinek czerwonych oraz transfuzje wymienne) 
istnieją również swoiste metody leczenia. Zaliczamy do nich między innymi terapię 
hydroksymocznikiem, który stymuluje wydzielanie tlenku azotu pobudzającego 
produkcję hemoglobiny płodowej, która z kolei łagodzi objawy choroby. Badania 
przeprowadzone na dzieciach chorych na SCD mieszkających na terenach objętych 
malarią pokazały, że terapia hydroksymocznikiem przyczynia się do zmniejszenia 
nasilenia symptomów choroby, ale nie redukuje oporności na malarię [28].

 
Czasem 

w terapii SCD stosowana jest również 5-azacytydyna. Jest to lek przeciwnowo-
tworowy, a jej skuteczność w leczeniu SCD, wynika z hamowania metylacji DNA, co 
z kolei blokuje przełączanie HbF w HbA. SCD towarzyszące ciąży może skutkować 
powikłaniami dotyczącymi zarówno matki jak i dziecka [29]. Śmiertelność 
okołoporodowa chorej matki może być nieprzewidywalna z powodu poważnych 
powikłań SCD. Konieczne są dalsze badania oceniające śmiertelność okołoporodową. 
Z dotychczasowych badań wynika, że śmiertelność chorych związana z zajściem 
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w ciążę wynosi około 4% [30]. Istnieją kontrowersje co do leczenia SCD w ciąży, nie 
ma ścisłych wytycznych. Niektóre ośrodki w Kanadzie i USA leczą wszystkie ciężarne 
kobiety, inne – tylko przy konkretnych wskazaniach, a jeszcze inne leczą kobiety na 
żądanie. Prowadzone było kilka badań na temat przeprowadzania transfuzji krwi 
u kobiet ciężarnych, lecz ich wyniki są ze sobą sprzeczne.  

6.2. Talasemia 

Talasemia, zwana niedokrwistością tarczowatokrwinkową, podobnie jak SCD jest 
chorobą związaną z zaburzeniem w syntezie hemoglobiny. Różnica polega na tym, że 
w SCD występuje zaburzenie jakościowe, natomiast w talasemii pojawiają się 
zaburzenia ilościowe w produkcji łańcuchów alfa lub beta. Rzadko zdarzają się 
talasemie, w których występuje funkcjonalny niedobór beta-globin. W takiej postaci 
łańcuchy beta syntetyzowane w odpowiednich ilościach są niestabilne i nie mogą 
prawidłowo łączyć się z łańcuchami alfa i stworzyć stabilnej hemoglobiny. Taka 
talasemia dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący i prowadzi do ciężkiej 
anemii. W zależności od rodzaju łańcucha, którego synteza jest zaburzona, 
wyróżniamy talasemię alfa lub beta. Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny 
recesywny. Talasemia beta występuje znacznie częściej niż alfa, dlatego w artykule 
poruszony zostanie temat głownie talasemii beta. W Polsce choroba ta występuje 
dosyć rzadko, najczęściej pojawia się w krajach śródziemnomorskich oraz na 
wschodzie. W talasemii erytrocyty są mikrocytowe i hipochromiczne. Przybierają 
kształt tarczowaty, mają zasadochłonne nakrapiania oraz zwiększoną oporność 
osmotyczną.  

Wyróżniamy postać heterozygotyczną i homozygotyczną. Pierwsza z nich jest 
łagodniejsza, początkowe objawy mogą pojawiać się pod koniec 1 roku życia lub może 
przebiegać nawet bezobjawowo. Postać homozygotyczna ma cięższy przebieg, 
a najwcześniejsze symptomy mogą pojawić się już w pierwszych miesiącach życia. 
Patomechanizm choroby polega na zmniejszonej syntezie łańcuchów beta-globiny 
(talasemia beta+) lub nieobecności łańcuchów beta-globiny w cząsteczce HbA 
(talasemia beta 0), co powoduje nagromadzenie się nadmiaru wolnych łańcuchów alfa-
globiny, które wytrącają się w prekursorach erytrocytów w szpiku kostnym zaburzając 
erytropoezę [31]. Nasilenie objawów zależy od wielu czynników, m.in. braku 
równowagi między syntezą łańcuchów alfa i beta-globiny oraz wielkością wolnej puli 
łańcuchów alfa. Główną determinantą ciężkości choroby jest rodzaj defektu allelu beta 
(beta0, beta+ lub beta ++), który może być złagodzony przez interakcyjną talasemię 
alfa, która powoduje zmniejszenie wolnych łańcuchów alfa w stosunku do beta. 
Wrodzony podwyższony poziom łańcuchów gamma może łączyć się z nadmiarem 
łańcuchów alfa i wytwarzać hemoglobinę HbF przyczyniając się do złagodzenia 
objawów choroby. Jak opisano w akapicie wyżej, u niektórych osób zdarza się, że 
wysoki poziom hemoglobiny HbF utrzymuje się w życiu dorosłym [32]. Można więc 
łatwo wywnioskować, że objawy choroby będą pojawiały się, gdy poziom 
hemoglobiny HbF zacznie spadać. W zależności od zapotrzebowania na preparaty 
krwiopochodne, wyróżniamy pacjentów zależnych od transfuzji (TDT – transfusion 
dependent thalassemia) lub niezależnych od transfuzji (NTDT non transfusion 
dependent thalassemia) koncentratów krwinek czerwonych. Do NTDT zaliczamy 
pacjentów, którzy nie wymagają regularnych transfuzji, ale mogą jej potrzebować 
w szczególnych sytuacjach, takich jak ciąża, infekcja lub zaburzenia wzrostu.  
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Talasemia manifestuje nie tylko objawy typowe dla niedokrwistości. U osób 
chorych w wyniku przewlekłej niedokrwistości pojawia się zwiększona produkcja 
erytropoetyny, która prowadzi do proliferacji prekursorów erytrocytów. Ze względu na 
zaburzenie w stosunkach ilościowych łańcuchów hemoglobiny prekursory te nie 
dojrzewają prawidłowo, obumierają przedwcześnie i prowadzą do powstawania 
nowych ognisk krwiotworzenia, np. w śledzionie i wątrobie. Powiększanie się jamek 
szpikowych może prowadzić do deformacji kostnych oraz osteoporozy. W celu 
zapobiegania splenomegalii czasem wykonuje się splenektomię. Zaburzenie 
erytropoezy powoduje również zahamowanie wytwarzania hepcydyny, która 
odpowiada za ograniczenie wchłaniania żelaza w jelitach. Spadek hepcydyny skutkuje 
zwiększonym wchłanianiem żelaza, którego nadmiar gromadzi się w wątrobie i może 
prowadzić do jej zwłóknienia, marskości i zwiększonego ryzyka rozwoju raka 
wątrobowokomórkowego. W przebiegu talasemii może pojawić się nadkrzepliwość 
spowodowana przez wzrost produkcji trombiny, zwężenie naczyń, agregację krwinek 
czerwonych i płytek krwi. W konsekwencji ryzyko zakrzepów i zatorów może być  
4-krotnie wyższe u takich pacjentów. Pojawiać się mogą tzw. ciche zawały mózgu. 
W badaniu na 30 pacjentach NTDT wykazano, że u 18 chorych po splenektomii 
występowały drobne zmiany w istocie białej mózgu w badaniach obrazowych. 
Dodatkowymi powikłaniami są również nadciśnienie płucne, opóźnienie rozwoju, 
wzrostu i dojrzewania (zwłaszcza u pacjentów nie otrzymujących transfuzji) [33]. 
Większość z tych objawów jest bardziej nasilona u chorych NTDT, którzy mogliby się 
wydawać pacjentami w lepszym stanie zdrowia. W przeprowadzonych analizach 
okazało się, że osoby otrzymujące transfuzję koncentratów krwinek czerwonych nie 
miały niskiego poziomu hepcydyny, były mniej przeładowane żelazem, a chore dzieci, 
które w ciągu pierwszych 10 lat regularnie otrzymywały transfuzje wzrastały 
i rozwijały się prawidłowo. Dodatkowo owrzodzenia kończyn dolnych, które pojawiają 
się w wyniku niedotlenienia tkanek występowały rzadziej. Decyzja o wykonywaniu 
transfuzji preparatów krwiopochodnych powinna być podejmowana indywidualnie 
w stosunku do każdego pacjenta NTDT. Należy brać pod uwagę, że pozwala ona 
chronić pacjentów przed niektórymi powikłaniami talasemii, ale z drugiej strony 
zwiększa ryzyko zakażeń oraz alloimmunizacji.  

Poza transfuzjami preparatów krwiopochodnych w leczeniu talasemii stosuje się 
suplementację witaminy B11, B12, C oraz cynku, a w razie przeładowania żelazem 
zastosowanie mają deferoksamina, defasyroks lub deferypron. Przeprowadzone zostały 
badania na grupie dzieci żyjących na północnym wybrzeżu Papui Nowej Gwinei, gdzie 
68% populacji cierpi na talasemię alfa i okazało się, że homozygotyczna postać 
talasemii zapewnia znaczną ochronę przed ciężką postacią malarii. Prawdopodobnie 
wynika to z faktu, iż w talasemii tej występuje zwiększona liczba mikrocytarnych 
erytrocytów oraz niższe stężenie hemoglobiny przypadające na erytrocyt. Takie 
parametry okazują się korzystne w sytuacji, gdy w wyniku zakażenia zarodźcem malarii 
pojawia się wyraźny spadek liczby erytrocytów. Należy zaznaczyć, że w grupie 
badanych częstość występowania talasemii alfa była niezmiernie wysoka, a inne 
patologie krwinek, takie jak HE czy niedobory enzymatyczne – stosunkowo rzadkie [34]. 
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7. Podsumowanie  

Choroby należące do grupy wrodzonych patologii krwinek czerwonych pod 

wieloma względami są do siebie bardzo podobne. Mowa tu zarówno o objawach, 

przebiegu choroby jak i o leczeniu. Niestety do tej pory większość z nich pozostaje 

nieuleczalna i mimo prowadzonych wielu badań, nie udało się wynaleźć terapii 

przyczynowej w pełni eliminującej schorzenie. Nadzieją na pełne wyleczenie są 

badania prowadzone nad terapią genową. Biorąc pod uwagę dobór odpowiedniego 

leczenia zmniejszającego objawy choroby i ryzyko powikłań związanych z ich 

przebiegiem, ważna jest odpowiednia diagnostyka i różnicowanie wrodzonych 

patologii krwinek czerwonych. Patologie erytrocytów mogą być bezobjawowe lub 

znacznie wpływać na pogorszenie jakości życia, niejednokrotnie przyczyniając się do 

skrócenia czasu przeżycia chorych. 
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Wrodzone patologie krwinki czerwonej 

Streszczenie  
Wrodzone patologie krwinki czerwonej nie są jednorodną grupą chorób. Mogą wynikać z defektów 
w budowie błony komórkowej, tak jak w przypadku wrodzonej sfero- lub owalocytozy, braku 
odpowiednich enzymów (wrodzony niedobór lub brak kinazy pirogronianowej czy dehydrogenazy 
glukozo-6-fosforanowej), czy też nieprawidłowości w budowie hemoglobiny, tak jak w przypadku 
talasemii i anemii sierpowatokrwinkowej. Ich wystąpienie uwarunkowane jest obecnością mutacji 
genetycznych, które dziedziczone są autosomalnie lub w sprzężeniu z płcią, chociaż mogą również pojawić 
się de novo. W niniejszej pracy przedstawione zostanie podłoże wrodzonych patologii krwinki czerwonej, 
ich diagnostyka, objawy kliniczne i leczenie.  
Słowa kluczowe: krwinka czerwona, sferocytoza, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
talasemia, anemia sierpowatokrwinkowa 

The congenital pathologies of the red blood cell 

Abstract  
The congenital pathologies of the red blood cell are not a homogeneous group of diseases. May result from 
defects in the structure of the cell membrane, as in the case of congenital spherocytosis or ovalocytosis, the 
lack of appropriate enzymes (congenital deficiency or absence of pyruvate kinase or glucose-6-phosphate 
dehydrogenase) or hemoglobin abnormalities, such as thalassemia and sickle cell anemia. Their occurrence 
is conditioned by the presence of genetic mutations, which are inherited autosomal or gender-related, 
although they may also appear de novo. In this work the basis of congenital red blood cell pathology, their 
diagnostics, clinical symptoms and treatment will be presented. 
Keywords: red blood cell, spherocytosis, glucose-6-phophate dehydrogenase deficiency, thalassemia, 
sickle cell anemia 
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Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako 

odpowiedź na potrzeby medycyny XXI wieku 

1. Wstęp  

Grzyby jadalne stanowią niewielką część królestwa grzybów, liczącego przeszło sto 

tysięcy gatunków, w którym nieustannie są opisywane i dodawane kolejne gatunki  

[1-3]. Grzyby zbierano i stosowano od pradawnych czasów, szczególnie w tradycyjnej 

medycynie Wschodniej oraz jako element medycyny ludowej Zachodu. Grzyby znano 

i ceniono również w Mezopotamii, gdzie już przed czterema tysiącami lat, wielkim 

przysmakiem były borowiki, pieczarki, trufle i kanie. Najstarsze doniesienia pisemne 

na temat wykorzystywania grzybów jadalnych w medycynie i lecznictwie pochodzą  

z I wieku p.n.e. i dotyczą gatunku Lentinula edodes – Shiitake (twardnik japoński), 

który również obecnie jest bardzo popularny [3-5].  

W Europie po raz pierwszy (już w IV w. p.n.e) właściwości lecznicze grzybów 

opisał Hipokrates. Pierwsze informacje o stosowaniu grzybów w lecznictwie polskim 

ukazały się w czasopismach etnograficznych w drugiej połowie XIX wieku. 

W Farmakopei Polskiej II, znajdują się monografie dotyczące Faex medicinalis  

– drożdży lekarskich, będących źródłem witamin oraz znajdującymi zastosowanie jako 

środek do sporządzania tabletek [1, 3].  

Aktualnie wyodrębniona została grupa grzybów, która ze względu na swoje 

właściwości określana jest, jako grzyby lecznicze. Wśród gatunków leczniczych 

dominują grzyby z taksonu Basidiomycota (Podstawczaki), czyli gatunki posiadające 

zarodniki usytuowane w ilości 2-4 na podstawkach (basidia). Obecnie około trzech 

tysięcy gatunków grzybów jest uznanych za gatunki jadalne, z czego około sto jest 

pozyskiwanych z komercyjnych upraw, ale tylko dziesięć na skalę przemysłową [3]. 

Przyjmuje się, że średnie spożycie grzybów jadalnych wynosi rocznie kilka 

kilogramów na osobę, a dane pochodzące z Czech, wskazują, że jest to aż ponad 10 kg 

świeżych grzybów. Wartość wyrażająca wielkość spożycia grzybów, uzależniona jest od 

rejonu i w miejscach, w których występują obszary leśne jest ona wyraźnie wyższa [3].  

Grzyby jadalne zalicza się obecnie do tzw. żywności funkcjonalnej. Zgodnie 

z dyrektywą Unii Europejskiej są produktami, posiadającymi korzystne właściwości 

prozdrowotne, które zostały udokumentowane badaniami naukowymi pod względem 

korzystnego wpływu na zdrowie człowieka, ponad ten, który wynika z obecności 

w nich składników odżywczych uznanych za niezbędne [6-9].  
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Na podstawie analizy składu chemicznego owocników grzybów jadalnych można 

stwierdzić, że są one pełnowartościowym produktem spożywczym. Pomimo tego, że 

zawartość wody w owocnikach świeżych grzybów waha się od 70 do 95%, to susz 

grzybowy zawiera od 3% do 25% przyswajalnych białek, do 5% węglowodanów oraz 

od 0,5 do 3,5% tłuszczu [3, 6, 8]. Biorąc pod uwagę fakt, że owocniki grzybów 

jadalnych zawierają substancje zapachowe nadające potrawom unikalny aromat 

i smak, to ich wartość, jako produktów spożywczych znacznie wzrasta. 
Dotychczas zidentyfikowano około 150 związków nadających grzybom zapach. 

Główną grupę związków odpowiedzialnych za grzybowy aromat stanowią związki 

karbonylowe i alkohole zawierające osiem atomów węgla (m. in. 1-oktanol, 3-oktanol, 

3-oktanon, 1-kaprynol-3-ol, 1-oktynol-3-ol i 1-kaprynol-3-on). Zapach grzybów zależy 

także od zawartości aminokwasów, nukleotydów, potasu, żelaza, azotu, fosforu, siarki, 

cynku oraz od autooksydacji nienasyconych kwasów tłuszczowych [2, 3, 8, 10].  

Liczne badania wykazały, że wolne rodniki tlenowe odgrywają istotną rolę w wielu 

procesach biologicznych, takich jak np. odtruwające reakcje układu cytochromu P450, 

synteza prostaglandyn, czy reakcje zachodzące w mitochondrialnym łańcuchu 

oddechowym. Wolne rodniki tlenowe są induktorami peroksydacji lipidów, co z kolei 

sprzyja uszkodzeniom materiału genetycznego w wyniku reakcji krzyżowych 

dialdehydu malonowego (jednego z głównych produktów peroksydacji) z zasadami 

azotowymi, będącymi składnikami kwasów nukleinowych [11-13].  

W skali światowej nowotwory obok chorób sercowo-naczyniowych są głównymi 

przyczynami zgonów, a dostępne metody leczenia – nie zawsze skuteczne, często niosą 

za sobą szereg działań niepożądanych i obciążają już osłabiony organizm. Z tego też 

względu, zainteresowanie środowisk naukowych skupia się na naturalnych 

i bezpieczniejszych metodach leczenia, a przede wszystkim na profilaktyce opartej na 

prawidłowo zbilansowanej diecie [14-18].  

Grzyby jadalne mogą być, więc materiałem pozwalającym na dostarczenie do 

organizmu ważnych prozdrowotnych substancji m.in. aminokwasów (zbliżonych 

składem do występujących w proteinach zwierzęcych), białek, lektyn, glikoprotein, 

polisacharydów, związków fenolowych i indolowych, witamin, biopierwiastków, 

enzymów, terpenoidów, a także lipidów. Substancje te prezentując liczne działania 

biologiczne, mają znaczenie w prewencji chorób cywilizacyjnych. Z tego powodu celem 

prezentowanej pracy było przedstawienie najważniejszych działań biologicznych 

owocników grzybów (np.: antyoksydacyjnego, przeciwnowotworowego, immunostymu-

lującego, przeciwmiażdżycowego, przeciwdepresyjnego, przeciwzapalnego, hipo-

glikemicznego, czy też przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego) [14-21]. 

2. Działanie biologiczne 

2.1. Działanie przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne 

Grzyby jadalne mogą być stosowane w leczeniu nowotworów lub jako wsparcie 

terapii konwencjonalnej, a nawet jako czynniki zwalczające skutki uboczne terapii 

nowotworowej [17, 20]. Zostało to w ostatnich latach potwierdzone badaniami 

klinicznymi [21, 22].  

Ekstrakty i izolowane z grzybów związki wykazują wiele mechanizmów działania 

przeciwnowotworowego np. poprzez hamowanie kinazy, a tym samym cyklu 
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komórkowego, czy hamowanie angiogenezy. Są również induktorami reaktywnych 

form tlenu, czynnikami antymitotycznymi, czy inhibitorami topoizomeraz 

stymulującymi do apoptozy komórki zmienione nowotworowo [17, 21]. W skutecznej 

terapii przeciwnowotworowej konieczne jest zastosowanie wszechstronnie 

działających czynników, gdyż komórki, które uległy mutacji, posiadają wyjątkową 

zdolność do namnażania i rozprzestrzeniania, tworząc przerzuty będące przyczyną 

wysokiej śmiertelności [20].  

Głównymi i najlepiej poznanymi związkami odpowiedzialnymi za efekt 

przeciwnowotworowy są polisacharydy i ich połączenia z peptydami (proteoglikany), 

czy steroidami [21-24]. Różne gatunki grzybów wytwarzają różne rodzaje 

polisacharydów, które mogą być zarówno rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne 

w wodzie. Część z nich jest zbudowana z reszt jednego rodzaju monosacharydów  

– homopolisacharydy, podczas gdy inne stanowią heteropolisacharydy zbudowane 

z reszt różnych monosacharydów. Najważniejsze cukry proste wchodzące w skład 

polisacharydów to glukoza, mannoza, galaktoza, ksyloza, arabinoza, fukoza, kwasu 

uronowy oraz glukuronowy, tworzące struktury liniowe lub rozgałęzione. Związki te 

mogą być stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, czy wirusowych np. AIDS 

oraz wykorzystywane jako prebiotyki. Przyjmuje się, że polisacharydy izolowane 

z grzybów jadalnych aktywizują odpowiedź immunologiczną w badaniach in vitro  

i in vivo, działając jako biologiczne stymulanty. Najważniejsze polisacharydy o 

działaniu przeciwnowotworowym to kompleksy polisacharydowo-białkowe, błonnik, 

(1→3)-α-glukany i (1→3), (1→6)-β-glukany. Natomiast heteropolisacharydy 

wykazujące efekt antyproliferacyjny w stosunku do komórek zmienionych 

nowotworowo okazały się być substancjami hamującymi rozwój nowotworów 

(kancerostatycznymi), głównie po podaniu dootrzewnowym lub doustnym [20, 24, 25]. 

Szczególnie istotne jest znaczenie polisacharydów grzybowych w modulowaniu 

funkcji układu odpornościowego, a tym samym potencjalnego hamującego wpływu na 

nowotwory. Jedno z pierwszych opisanych klinicznie działań polisacharydów 

grzybowych w leczeniu nowotworów pochodzi z 1957 roku i zostało zanalizowane 

przez Byerrum i współpracowników [22, 26]. Mechanizm tego działania na układ 

immunologiczny, potwierdzony w kolejnych badaniach, polega na stymulowaniu 

komórek układu odpornościowego, w tym limfocytów T i limfocytów T 

cytotoksycznych (CTL), limfocytów B, granulocytów (eozynofilów i neutrofilów), 

komórek NK, czy makrofagów [18, 22, 24, 27]. Ten mechanizm działania jest 

szczególnie charakterystyczny dla β-1,3-glukanów. Liczne badania sugerują również, 

że β-glukany mogą wzmagać specyficzną odpowiedź komórkową poprzez wzmaganie 

wydzielania IL-6, IL-8, IL-12 oraz IFN-Ɣ z neutrofili, makrofagów i komórek NK [22, 

24]. Ponadto, β-glukany występujące w owocnikach grzybów jadalnych mogą 

stanowić czynniki, które stymulują nowe komórki efektorowe przyczyniające się do 

powstawania m.in. przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom nowotworowym, 

co jest mniej popularne niż klasyczny efekt cytotoksyczny, który wywołuje 

chemioterapia [24].  

Dla uzyskania efektu przeciwnowotworowego istotna jest również zdolność 

wiązania innych cząsteczek (białek, streroidów), co powoduje zwiększoną aktywność 

przeciwnowotworową. Większość spośród stosowanych polisacharydów to glukany, 
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które po połączeniu z innymi cząsteczkami białkowymi mogą zostać przekształcone 

w glikoproteiny, glikopeptydy lub proteoglikany. Dla wywołania efektu 

terapeutycznego kluczowa jest również konformacja łańcucha polisacharydowego. 

Najaktywniejsze polisacharydy, to najczęściej kompleksy z białkami o ciężarze 

cząsteczkowym od 10.000 kDa. Zbadano, że ludzkie makrofagi posiadają receptor 

polisacharydowy wysoce specyficzny wobec cząsteczek glukozy i mannozy, skąd 

może wynikać działanie przeciwnowotworowe polisacharydów posiadających te 

właśnie ugrupowania [17, 18, 22, 27, 28]. 

Wśród jadalnych gatunków grzybów bogatych w polisacharydy o opisanej powyżej 

strukturze, efekt przeciwnowotworowy wykazują m.in. gatunki Armillaria mellea 

(opieńka miodowa), Lactarius deliciosus (mleczaj rydz), Macrolepiota procera 

(czubajka kania), Lentinula edodes, Grifola frondosa (żagwica listkowata), Tremella 

fuciformis (trzęsak morszczynowaty), Hericium erinaceus (soplówka jeżowata), 

Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa), Agaricus blazei (pieczarka blazei), 

Agaricus campestris (pieczarka polna), Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny), 

Flammulina velutipes (płomiennica zimowa), Pleurotus ostreatus (boczniak 

ostrygowaty), Sparassis crispa (siedzuń sosnowy), Boletus edulis (borowik szlachetny) 

i Imleria badia (podgrzybek brunatny) [17, 22-24, 27, 28].  

Na całym świecie współczesna medycyna, a w szczególności Wschodnia, stosuje  

L. edodes jako środek wzmacniający siły organizmu, a ekstrakt z tego gatunku jako 

substancję przeciwnowotworową. Za działanie lecznicze odpowiada głównie 

polisacharyd – lentinan, którego działanie powoduje zmniejszenie rozmiarów guza 

nowotworowego nawet o 90% [17, 18, 21, 22, 27, 28]. 

Lentinan pod względem budowy chemicznej to β (1→3) glukan z rozgałęzieniami 

β (1→6), o masie cząsteczkowej od 400 do 800 kDa. Polisacharyd ten stosowany jest 

najczęściej w leczeniu guzów litych żołądka, płuc, piersi, jelita grubego i białaczce 

złośliwej. Działa poprzez aktywację układu immunologicznego oraz wpływa na 

przywrócenie prawidłowej reakcji obronnej organizmu. Wywołuje humoralną 

odpowiedź immunologiczną organizmu, która polega na przywróceniu aktywności 

limfocytów T pomocniczych w komórkach gospodarza zajętych przez nowotwór. 

Lentinan nie posiada aktywności cytotoksycznej, nie wykazując praktycznie działań 

ubocznych. Jednakże możliwe jest wystąpienie lokalnych podrażnień po wstrzyknięciu, 

sporadyczna gorączka i wymioty. Wykazano, iż zastosowanie tej substancji wpływa na 

wydłużenie średniego czasu przeżycia pacjentów [5, 17, 18, 22, 24]. 

Badania nad mechanizmem działania lentinanu dowodzą, że jest on zależny od 

grasicy i polega na wzmocnieniu odpowiedzi prekursorów komórek T pomocniczych 

oraz makrofagów, a tym samym niektórych cytokin, produkowanych przez limfocyty, 

po rozpoznaniu komórek nowotworowych. Istotna dla tej aktywności jest także 

indukcja interferonu (IFN-Ɣ). Lentinan stosowany jest najczęściej w terapii raka 

żołądka, jako środek pomocniczy w trakcie leczenia konwencjonalnego, w tym 

operacyjnego usunięcia guza, chemio- bądź radioterapii. Stanowi to rodzaj działania 

synergistycznego, polepszając stan ogólny chorego. Podejmowano również skuteczne 

próby leczenia raka wątrobowo-komórkowego, jelita grubego oraz trzustki przy 

ograniczeniu skutków ubocznych i tym samym poprawie jakości życia. Lentinan jako 

czynnik hamujący proliferację limfocytów jest także skuteczny w terapii białaczki. 
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Istotny jest fakt, iż wykazuje on selektywny efekt antyproliferacyjny wobec 

nowotworowo zmienionych komórek skóry (CH72), jednocześnie nie oddziałując na 

zdrowe keratynocyty (C50). Udowodniono także, że stosowanie lentinanu jako 

adiuwanta może poprawić jakość życia u pacjentów z chorobami nowotworowymi, 

ponieważ podobnie jak inne polisacharydy grzybowe znosi uboczne skutki chemo- 

i radioterapii [15, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 30].  

Innym przykładem polisacharydu odpowiedzialnego za działanie 

przeciwnowotworowe jest wyizolowany z owocników Sparassis crispa β-glukan. 

Prowadzono próby kliniczne, w których pacjentom chorym na nowotwory podawano 

doustnie sproszkowane owocniki tego gatunku w ilości 300 mg/dzień. W porównaniu 

do grupy kontrolnej, zaobserwowano wyraźną poprawę w przypadku wielu pacjentów 

z grupy suplementowanej owocnikami [18].  

L. deliciosus i M. procera są jadalnymi gatunkami grzybów wykazującymi 

podobny potencjał przeciwnowotworowy w badaniach in vitro. Aktywność tę badano 

wobec komórek ludzkiego raka nabłonka (HeLa), ludzkiego raka jelita grubego 

(LS174) oraz ludzkiego raka płuc (A549). Wartości IC50 wahały się od 19,01 do 74,01 

µg/mL dla ekstraktu z L. deliciosus oraz od 25,55 do 68,49 µg/mL dla ekstraktu  

M. procera, w zależności od typu linii komórkowych. Silniejszy efekt przeciw-

nowotworowy wobec linii komórkowych A549 i LS174 wykazywał gatunek  

M. procera, natomiast wobec HeLa większą aktywnością odznaczał się L. deliciosus [21].  

W Centro de Investigaciones Biológicas w Madrycie wyizolowano z owocników 

A. mellea dwie frakcje polisacharydowe będące α-glukanami. Główna frakcja składała 

się z liniowych łańcuchów α-(1,3)- i α-(1,4)-glukanu połączonego z proteiną, natomiast 

druga frakcja zawierała α-(1,3)-glukan. Uzyskano również frakcję zawierającą 

połączenie β-glukanu z częścią peptydową. Frakcja ta wykazywała działanie 

przeciwnowotworowe. W trakcie badań struktury chemicznej części cukrowej 

peptydo-glukanu wykazano obecność cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami  

β-(1,3) oraz β-(1,6) [2]. 

Frakcje polisacharydowe o wysokiej zawartości β-glukanu pozyskane z gatunku 

A. blazei, okazały się skuteczne w terapii raka gruczołu krokowego, zarówno 

zależnego, jak i niezależnego od androgenów. Indukcja apoptozy komórek raka 

prostaty była bezpośrednio związana z aktywacją kaspazy-3, jako czynnika 

proapoptotycznego. Frakcja polisacharydowa pozyskana z tego gatunku okazała się 

być skuteczna w leczeniu nowotworów w badaniach in vivo, przy jednoczesnym braku 

działania cytotoksycznego. Dodatkowo w terapii z wykorzystaniem 5-fluorouracylu  

(5-FU), gatunek ten chronił przed leukopenią, jako skutkiem ubocznym leczenia tą 

substancją. Właściwości β-glukanu pozyskiwanego z omawianego gatunku grzyba 

starano się poprawić, poprzez modyfikacje polegające na wbudowywaniu grup 

siarczanowych poprawiających rozpuszczalność [17, 18, 20, 30]. 

Na uwagę zasługuje również pleuran (β-1,3-D-glukan), pozyskiwany z gatunku  

P. ostreatus (Rysunek 1).  
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Rysunek 1. Pleuran 

Wykazano jego aktywność wpływającą na spowalnianie powstawania 

przedrakowych zmian typu „Aberrant Crypt Foci” (ACF) w okrężnicy u szczurów 

szczepu Wistar. Działanie to polegało na zahamowaniu proliferacji komórek nowotwo-

rowych oraz indukcji ich apoptozy. Dodatkowo nowy polisacharyd (POPS-1), otrzy-

mywany z gorących ekstraktów wodnych tego gatunku grzyba, wykazywał znacznie 

obniżoną toksyczność w zestawieniu z powszechnie stosowanym 5-FU [17, 18, 22].  

Dieta bogata w suszone owocniki P. ostreatus obniżała toksyczność u myszy 

leczonych cyklofosfamidem oraz zmniejszała zmiany patologiczne powstające 

w wyniku pojawienia się raka jelita grubego indukowanego dimetylohydrazyną 

u szczurów. Mechanizm działania wynikał z silnego potencjału antyoksydacyjnego, 

jaki wykazują te owocniki. Z kolei wodne ekstrakty otrzymywane w wysokiej 

temperaturze z owocników H. erinaceus, okazały się bogate w β-glukan, którego 

podawanie przyczyniało się do zmniejszenia masy guza u myszy z indukowanym 

rakiem jelita grubego. Zmniejszenie masy guza wynikało z indukowania wydzielania 

czynnika martwicy nowotworów i komórek NK, a także aktywacji makrofagów oraz 

zahamowania angiogenezy [17, 18, 22-24, 29] 

Gatunek G. frondosa jest także źródłem β-glukanu, w tym aktywnej frakcji D oraz 

otrzymywanej z niej przez dalsze oczyszczanie frakcji MD. Frakcja MD działa poprzez 

wzmaganie aktywności polegającej na hamowaniu rozprzestrzeniania się nowotworów, 

pobudzeniu komórek NK oraz zmniejszeniu nefrotoksyczności i immunosupresji 

wywoływanych leczeniem cisplatyną. Z tego gatunku wyizolowano także hetero-

polisacharyd MZF o działaniu hamującym wzrost guza in vivo, poprzez stymulację 

odporności komórkowej. Stosowanie całych sproszkowanych owocników z dodatkiem 

izolowanej frakcji MD było stosowane u pacjentów z chorobami nowotworowymi 

w fazach rozwoju nowotworu II-IV. Stosowanie takiej kombinacji przyniosło poprawę 

ogólnego stanu pacjentów, a nawet regresję samych nowotworów u: 68,8% pacjentów 

ze zdiagnozowanym nowotworem piersi, 58,3% pacjentów z nowotworem wątroby 

oraz 62,5% leczonych z powodu nowotworu płuc [17, 18, 20, 29, 31].  

Polisacharydy nierozpuszczalne w wodzie jak np. chemicznie siarczanowane 

polisacharydy (S-GAP-P) zostały również zaklasyfikowane jako skuteczne 

w leczeniu raka żołądka u ludzi (komórki rakowe SGC-7901). Gatunek G. frondosa 

okazał się skuteczny nie tylko w terapii kombinowanej obok 5-FU, ale także 
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w monoterapii S-GAP-P, w której indukował apoptozę komórek rakowych SGC-

7901. Efekt ten był zależny od dawki. β-glukan z G. frondosa wykazywał również 

cytotoksyczny efekt w stosunku do ludzkich komórek raka prostaty (PC-3). Indukcja 

apoptozy została potwierdzona w badaniach in vitro w przypadku androgeno-

niezależnego guza [17, 18, 22-24].  

Interesujące wyniki otrzymano w badaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem 

gatunków F. velutipes i A. blazei. Efekt prewencyjny względem zachorowalności na 

raka zaobserwowano szczególnie w grupie rolników zajmujących się uprawą 

komercyjną tych grzybów jadalnych – gatunki te stanowiły popularny element ich 

codziennej diety. W skutek spożywania grzybów zachorowalność na raka określono na 

poziomie ok. 40% mniejszym w porównaniu do ogólnej zachorowalności w populacji. 

W celu potwierdzenia otrzymanych wyników, przeprowadzono także badania 

z wykorzystaniem myszy. Karmiono je regularnie tymi samymi gatunkami grzybów, 

a następnie wprowadzono do organizmów zwierząt komórki nowotworowe. Zaobser-

wowano wyraźne, że w grupie badawczej, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, nie 

rozwijały się mysie nowotwory, co potwierdza silne prewencyjne działanie 

przeciwnowotworowe polisacharydów z gatunków F. velutipes i A. blazei [27]. 

Oprócz polisacharydów, grzyby są również bogate w biologicznie aktywne białka. 

Wśród białek przeciwnowotworowych na uwagę zasługują szczególnie białka 

dezaktywujące rybosomy (RIP), lektyny i rybonukleazy [18].  

Lektyny stanowią rodzaj białek zapasowych, niezbędnych do prawidłowego 

wzrostu owocników grzybów. Są również dla samych grzybów czynnikiem 

ochronnym przed toksynami pochodzącymi ze środowiska, np. pestycydami, a także 

bakteriami, a nawet wirusami [32, 33]. Lektyny znajdujące się w grzybach jadalnych 

okazały się być przedmiotem badań, również ze względu na wykazywane przez nie 

działanie przeciwnowotworowe. Jest to związane z ich potencjałem immuno-

modulującym, realizowanym poprzez stymulacje dojrzewania komórek układu 

odpornościowego. Mieszanina lektyn (lektyna A i lektyna B) izolowana z gatunku 

A. bisporus (ABL) wykazuje działanie antyproliferacyjne na nabłonkowe komórki 

nowotworowe, bez wywoływania bezpośredniego efektu cytotoksycznego. Badania in 

vitro z użyciem HT-29 – komórek ludzkiego raka okrężnicy wykazały, że lektyny 

izolowane z A. bisporus posiadają zdolność indukcji apoptozy w tych właśnie 

komórkach, z pominięciem efektu cytotoksycznego. Sugeruje się, że to działanie może 

być związane ze zwiększeniem aktywności kaspazy-3 [18, 32, 34, 35]. Dla lektyny 

AAL otrzymanej z gatunku Agrocybe aegerita (polówka wiązkowa) określono 

dokładną zależność pomiędzy elementami struktury, a wywoływanym efektem 

przeciwnowotworowym, zarówno na komórkach mysich, jak i ludzkich. Jest to istotne, 

ponieważ może stanowić pierwszy etap do projektowania konkretnych cząsteczek, 

wykorzystywanych później w terapii. AAL działa poprzez indukowanie apoptozy 

w komórkach nowotworowych. Dla osiągnięcia tej aktywności konieczna jest 

dimeryczna organizacja cząsteczki lektyny. Niezbędna jest również obecność glukozy 

i galaktozy w węglowodanowym ugrupowaniu funkcyjnym [32, 36, 37].  

Ponadto, lektyny z jadalnych gatunków grzybów jak np. G. frondosa, F. velutipes, 

Tricholoma mongilicum, Volvariella volvacea (pochwiak wielkopochwowy), Pleurotus 

citrinopileatus (boczniak cytrynowy) i P. ostreatus okazały się posiadać potencjał 
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immunomodulujący oraz właściwości przeciwnowotworowe, antyproliferacyjne 

i cytotoksyczne.  

Z gatunku V. volvacea udało się wyizolować heterodimeryczną lektynę, która 

wykazuje potencjał hamujący rozwój i wzrost komórek nowotworowych. Co istotne, 

lektyna ta wydłuża czas przeżycia myszy z nowotworem sarcoma 180. Wydłużenie 

okresu przeżywalności jest zależne od dawki. Natomiast, gatunek G. frondosa został 

przebadany ze względu na cytotoksyczny efekt wobec komórek nowotworowych 

HeLa. Za to działanie odpowiadała lektyna specyficzna do N-acetylogalaktozaminy 

[32, 35, 36]. Z kolei P. citrinopileatus to gatunek bogaty w homodimeryczną lektynę 

hamującą wzrost mysiego nowotwóru sarcoma 180 już w 20 dni przy 

dootrzewnowym, dobowym podaniu w dawce 5 mg/kg masy ciała. Działanie przeciw-

nowotworowe jest podobne do tego wykazywanego przez P. ostreatus [17, 36].  

Lektyna wyizolowana z gatunku P. ostreatus wykazywała aktywność przeciw-

nowotworową w stosunku do mysich nowotworów hepatoma H-22 i sarcoma  

S-180, zmniejszając liczbę komórek nowotworowych [32, 36, 37]. Lektyna ta działa 

hamując wzrost obu tych nowotworów o odpowiednio 75% i 88%. Dla uzyskania tego 

efektu konieczna była dawka: 1,5 mg lektyny /kg masy ciała przez 20 dni, we 

wstrzyknięciu dootrzewnowym. Leczenie to powodowało spadek wagi u myszy 

w porównaniu z grupa kontrolną, jednak znacząco wydłużał się czas ich przeżycia [37].  

Wykazano, iż lektyny otrzymane z gatunku T. mongolicum (TML1 i TML2) 

hamują rozwój sarcoma 180. Są to związki o masie cząsteczkowej ok. 36-38 kDa. 

Zarówno TML1, jak i TML2 hamują wzrost tych komórek, przy czym TML2 

okazała się być bardziej skuteczna. Aktywność obu tych lektyn opiera się dodatkowo 

na pobudzaniu makrofagów do produkcji jonów azotynowych (NO
2−

). Ponadto, 

wykazują one działanie przeciwnowotworowe poprzez stymulację układu 

immunologicznego in vivo, podczas gdy efekt antyproliferacyjny obserwowany jest 

jedynie in vitro [32, 35, 37, 38]. 

Aktualnie dostępnych jest szereg wyników badań wykazujących ścisłą zależność 

pomiędzy spożywaniem danego gatunku grzyba, a zniejszonym ryzykiem 

zachorowania na raka piersi. Efekt ten zauważono szczególnie u kobiet będących po 

menopauzie. Ten efekt działania przeciwnowotworowego jest spowodowany poprzez 

hamowanie aromatazy, co jest istotne przy hormonozależnych nowotworach, 

szczególnie piersi. Działanie to potwierdzono w badaniach klinicznych. Na szczególną 

uwagę zasługuje wspomniany już gatunek A. bisporus, który jest jednym 

z najpopularniejszych grzybów jadalnych. Przeprowadzone badania sugerują, że 

związkiem hamującym aktywność aromatazy może być sprzężony kwas linolowy 

(CLA) [18, 39, 40]. Ponadto, A. bisporus stanowi nie tylko źródło kwasu linolowego, 

ale też kwasu palmitynowego i linolenowego, które również chronią przed rozwojem 

nowotworu piersi. Działanie to polega na hamowaniu aktywności aromatazy oraz 

biosyntezy estrogenów. Jest to istotne, ponieważ udowodniono, że zaburzenia ekspresji 

aromatazy, enzymu odpowiedzialnego za syntezę estrogenów w komórkach raka 

piersi, mogą odgrywać kluczową rolę podczas wzrostu i rozwoju komórek rakowych 

tego typu nowotworu [17, 39]. W badaniach przeprowadzonych uprzednio przez Chen 

i współpracowników, ekstrakty z A. bisporus okazały się bardziej skuteczne 

w hamowaniu aktywności ludzkiej aromatazy łożyskowej niż kilka porównywanych 
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ekstraktów roślinnych. Terapia przeciwnowotworowa prowadzona z wykorzystaniem 

tego gatunku grzyba jest alternatywą do leczenia konwencjonalnego oraz jedną 

z metod profilaktyki przeciwnowotworowej [39].  

Dotychczas potwierdzono hamujące działanie ekstraktów z owocników A. bisporus 

nie tylko wobec rozwoju nowotworu piersi, ale także nowotworu prostaty. Związkami 

odpowiadającymi za to działanie (poza β-glukanami) okazały się być, lektyny, związki 

fenolowe, ergotioneina, arginina, a także wymienione uprzednio kwasy tłuszczowe. 

Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych określono na poziomie 79,7% 

wszystkich kwasów tłuszczowych wykrytych w tym gatunku. Jest to istotne, z uwagi 

na fakt, iż brak niektórych kwasów tłuszczowych w diecie, może być przyczyną 

rozwoju wielu chorób, w tym także chorób nowotworowych [17, 41-44].  

Na uwagę zasługują również młode, zamknięte, jadalne owocniki Coprinus 

comatus (czernidłak kołpakowaty). Badania wykazały, że mogą być one też skuteczne 

w terapii raka piersi niezależnego od estrogenów. Ponadto, wykazano ich hamujący 

wpływ na rozwój komórek raka prostaty (komórki LNCaP). Z kolei, z gatunku  

F. velutipes udało się wyizolować immunomodulujące białko (FIP-fve), które posiada 

aktywność przeciwnowotworową realizowaną poprzez aktywację limfocytów T. 

Działanie to badano względem mysiego modelu hepatoma. Wodny wyciąg okazał się 

bogaty w kolejną substancję przeciwnowotworową – flammulinę. Nie bez znaczenia 

okazała się również obecność stabilnej hemaglutyniny, odpowiadającej za 

zahamowanie namnażania komórek nowotworowych w przypadku białaczki (L1210 

cells). Wodne ekstrakty zarówno z C. comatus, jak i F. velutipes okazały się skuteczne 

w leczeniu estrogeno- i estrogenoniezależnego raka piersi w badaniach in vitro. 

Obserwowany efekt przeciwnowotworowy (spowodowany poprzez indukcję apoptozy 

zmienionych komórek) był zależny od dawki obu ekstraktów. Calvatia utriformis 

(purchawka oczkowana) jest kolejnym przykładem gatunku o skutecznym działaniu 

w terapii tego typu nowotworu, ze względu na obecność peptydu podobnego do 

ubikwityny [17, 18].  

W związku z powyższym można wywnioskować, iż zwiększenie spożycia 

określonych grzybów jadalnych może w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia 

ryzyka zachorowania na raka piersi, zarówno u kobiet w wieku przed, jak i po 

menopauzalnym [17, 18].  

Arginina obecna w gatunku A. bisporus, jest kolejną substancją stosowaną 

w suplementacji pacjentów chorych na nowotwory. Nie tylko poprawia kondycję 

organizmu i działa korzystnie na układ immunologiczny, ale także przedłuża długość 

życia pacjentów nowotworowych. Działanie to wynika z opóźnienia wzrostu guza oraz 

pojawienia się przerzutów [42]. Dodatkowo ergotioneina – silny antyoksydant 

wyizolowany z A. bisporus, działa korzystnie podczas terapii nowotworów, ze względu 

na silne właściwości antymutagenne oraz aktywność chemo- i radioprotekcyjną [15, 

45] (Rysunek 2). 
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Rysunek 2. Ergotioneina 

Efekt przeciwnowotworowy wykazuje również ergosterol (5,7,22-ergostatrien-3β-ol), 

obecny nie tylko w A. bisporus, ale także w innych gatunkach z taksonu Agaricales. 

Występuje on w większości gatunków grzybów z gromady Basidiomycota. Ergosterol 

stanowi 83-89% całkowitej zawartości steroli grzybowych. Hamuje on proces 

angiogenezy, który współtowarzyszy guzom litym, uniemożliwiając wzrost guza oraz 

przeciwdziała migracji i proliferacji komórek zmienionych nowotworowo. Działanie 

takie stwierdzono prowadząc hodowle in vitro rakowych linii komórkowych, a także 

w badaniach na szczurach prowadzonych in vivo [18, 42, 46, 47].  

Zawartość ergosterolu w gatunkach grzybów uprawnych takich jak A. bisporus,  

L. edodes, czy P. ostreatus mieści się w granicach 3,7-5,1 mg/g suchej masy (s.m.), 

podczas gdy dla dziko rosnących gatunków Cantharellus tubaeformis (pieprznik 

trąbkowy), C. cibarius oraz B. edulis ilości te są nieco niższe, w zakresie 1,4-4,0 mg/g 

s.m. [48]. Potwierdzono także wpływ ochronny ergosterolu na poziom limfocytów 

u pacjentów poddanych chemioterapii. Terapia ta jest bezpieczna i dobrze tolerowana 

przez pacjentów. Ponadto, ergokalcyferol (witamina D2) obecny w grzybach jadalnych, 

powstający z ergosterolu w wyniku naświetlania promieniami UV o długości fali 280-

320 nm, jest jednym z czynników prewencyjnych w terapii nowotworowej [18, 42, 46].  

Witamina D2, a szczególnie jej forma hydroksylowana zaliczana jest do 

potencjalnych leków przeciwnowotworowych wykorzystywanych w terapii m.in. 

czerniaka. Efekt ten wynika z zahamowania różnicowania keratynocytów w badaniach 

in vivo oraz tym samym wywoływania ochrony przed fotouszkodzeniem po podaniu 

miejscowym. W badaniach nad czerniakiem również ergosterol i dihydroergosterol 

hamowały syntezę DNA, ze względu na miejscowy metabolizm ergosterolu, 

powodujący ekspresję cytochromu P-450scc przez komórki czerniaka. Podobnie 17α- 

i 24-dihydroksyergosterol hamowały proliferację linii komórkowych keratynocytów 

naskórka człowieka. Wyniki te zgodnie potwierdzają działanie antyproliferacyjne oraz 

tym samym efekt przeciwnowotworowy metabolitów ergosterolu na komórki nie tylko 

zwierzęce, ale także człowieka [49].  

Badania naukowe wskazują również na istnienie związku pomiędzy odpowiednim 

poziomem witaminy D2, również tej pochodzenia grzybowego, a zmniejszonym 

ryzykiem wystąpienia raka prostaty, jajnika, piersi i jelita grubego [46]. Niektóre 

gatunki grzybów stanowią bogate źródło ergokalcyferolu, są to oprócz A. bisporus np. 

G. frondosa, Morchella spp. (smardzowate), czy L. edodes [50].  

Związki pochodne ergosterolu, w tym nadtlenek ergosterolu również wykazują 

działanie antyoksydacyjne i przeciwnowotworowe, w tym przypadku oparte na 

działaniu cytotoksycznym względem rakowych linii komórkowych i zahamowaniu ich 

wzrostu. Nadtlenek ergosterolu, czy inne sterole o takim właśnie działaniu udało się 
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wyizolować m.in. z gatunków Paecilomyces tenuipes i Cordyceps sinensis (kordyceps 

chiński). Gatunek P. tenuipes wykazywał również aktywność przeciwnowotworową 

w badaniach in vivo [51, 52]. Nadtlenek ergosterolu został ponadto wyizolowany po 

raz pierwszy z gatunku H. erinaceus, wykazującego aktywność przeciwnowotworową. 

Omawianą substancję udało się także pozyskać z innych gatunków grzybów jadalnych 

uznanych za lecznicze w tym m.in. V. volvacea, I. badia, B. edulis, Suillus bovinus 

(maślak sitarz), Morchella esculenta (smardz jadalny) oraz A. mellea [53].  

Nadtlenek ergosterolu wyizolowany z jadalnego gatunku Sarcodon aspratus 

(sarniak dachówkowaty) wykazywał działanie hamujące wzrost komórek białaczki 

promielocytowej (HL60). Efekt ten zauważono dla dawki powyżej 10 µM nadtlenku 

ergosterolu [54].  

Gatunek Hypsizigus marmoreus jest również źródłem ergosterolu i nadtlenku 

ergosterolu. Okazało się, że dzięki związkom z grupy steroli owocniki tego gatunku 

mogą hamować indukowane przez TPA (13-octan-12-O-tetradekanoiloforbolu) nie 

tylko zapalny obrzęk ucha, ale i rozwój nowotworu u myszy podczas dwustopniowej 

kancerogenezy wywołanej przez TPA i DMBA (7,12-dimethylbenz [α]antracen) [55]. 

W celu określenia aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów grzybowych, 

w badaniach in vitro wykorzystano lipidy mikrosomów wątroby szczura, które zostały 

poddane peroksydacji według metody Fe
2+

/askorbinianu. A. mellea i Pleurotus 

cornucopiae (boczniak rowkowanotrzonowy) wykazywały znaczące hamowanie 

peroksydacji lipidów (odpowiednio 22,8% i 19,5%), w stężeniu 100 mg/mL, 

w porównaniu z grupą kontrolną. Eksperymenty wykazały, że związkiem 

odpowiedzialnym za aktywność przeciwutleniającą jest właśnie nadtlenek ergosterolu 

[53, 56]. Związek ten wraz ze wzrostem stężenia wykazywał wzrastającą tendencję do 

hamowania peroksydacji lipidów. Aktywność antyoksydacyjną nadtlenku ergosterolu 

porównano także z efektem działania innych przeciwutleniaczy. Potwierdzono, iż 

nadtlenek ergosterolu wykazywał silniejsze działanie niż α-tokoferol i tiomocznik 

(odpowiednio o 19,2% i 21,5%) [53, 56]. 

Z gatunku A. blazei udało się wyizolować agarytynę, obecną w wodnych 

ekstraktach otrzymywanych na gorąco. Agarytyna wykazywała aktywność wobec 

komórek ludzkiego chłoniaka (U937), indukując ich apoptozę in vitro. Aktywność ta 

dotyczyła także innych białaczkowych linii komórkowych, w tym HL60, MOLT4 

i K562. Działanie tej substancji polegało na uszkodzeniu DNA komórek 

nowotworowych, poprzez ich fragmentacje i uwolnienie z nich cytochromu c. 

Omawiany gatunek grzyba stosowany jest, jako adiuwant podczas chemioterapii [57].  

Obecnie uważa się, że spożywanie grzybów z taksonu Agaricales zawierających 

agarytynę jest nie tylko całkowicie bezpieczne, ale i korzystne dla zdrowia człowieka. 

Gatunek A. bisporus okazał się być również skutecznym w hamowaniu białaczki m. in. 

komórek HL60 poprzez indukcję ich apoptozy [18, 52, 57].  

Gatunek A. blazei oprócz działania przeciwbiałaczkowego, wykazywał także 

działanie przeciwnowotworowe względem komórek raka żołądka KATO III i komórek 

raka płuc LU99. Aktywność ta była możliwa dzięki obecności steroidu – blazeinu. 

W gatunku A. blazei zbadano także aktywność sześciu innych steroidów 

wyizolowanych w postaci acetonowych ekstraktów, które wykazywały działanie 
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przeciwnowotworowe. Na podstawie uzyskanych wnyków badań stwierdzono, że 

związki te wykazują potencjał antymutagenny [17, 18, 52, 57]. 

 Z jadalnego gatunku Russula cyanoxantha (gołąbek zielonawofioletowy) udało się 

wyizolować bioaktywny steroid – ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-on o działaniu 

antyproliferacyjnym i cytotoksycznym względem komórek HepG2. Pod wpływem 

tego związku komórki HepG2 ulegały apoptozie w wyniku zahamowania m.in. cyklu 

komórkowego (faza G2/M), kondensacji chromatyny oraz fragmentacji jądra 

komórkowego [17, 18, 57].  

Interesujące są również uzyskanie wyniki badań kontrolowanych, w których grzyby 

jadalne wykazywały synergistyczne, korzystne działanie względem zmniejszenia 

zachorowalności na nowotwory wraz ze spożyciem zielonej herbaty. Teanina 

znajdująca się w zielonej herbacie, również staje się substancją rozważaną w terapii 

nowotworowej. Popularnym gatunkiem, który w wyniku fermentacji staje się źródłem 

teaniny jest I. badia (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3. Teanina 

Teanina wykazuje podobne działanie do syntetycznych substancji przeciw-

nowotworowych jak np. irinotekan, doksorubicyna, czy cisplatyna, stąd zakłada się jej 

skuteczność podczas terapii [17,18].  

Istotnym enzymem o aktywności przeciwnowotworowej okazała lakaza obecna 

w gatunku Agrocybe cylindracea (polówka południowa). Lakazy występują też m.in. 

w gatunkach H. erinaceus, A. blazei, L. edodes, P. ostreatus, C. cibarius, czy Pleurotus 

eryngii (boczniak mikołajkowy). Nie analizowano jednak ich aktywności 

przeciwnowotworowej. Lakaza jest używana do oczyszczania zanieczyszczonej wody, 

jako biosensor, czy barwnik tkanin. Jest ona enzymem degradującym ligninę, 

uczestniczy w morfogenezie grzybów, a ponadto katalizuje reakcje utleniania 

związków organicznych, w tym związków fenolowych [59].  

Przeprowadzone badania wykazały, że lakaza obecna w A. calvacea posiada 

aktywność antyproliferacyjną względem komórek nowotworowych raka piersi MCF-7 

(IC50=6,5 µM) oraz komórek raka wątroby (hepatoma) HepG2 (IC50=5,6 µM). 

Aktywność lakazy izolowanej z tego gatunku grzyba była największa przy zachowaniu 

pH w zakresie 3-4, natomiast w pH ok. 9 jej aktywność całkowicie zanikała. Ponadto, 

podwyższenie temperatury do 50ºC wpływało korzystnie na aktywność enzymu, 
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jednak dalszy wzrost temperatury wpływał niekorzystnie powodując rozkład enzymu 

[56, 57].  

Aktywność wobec komórek nowotworowych MCF-7 i HepG2 wykazywała 

również lakaza izolowana z jadalnego gatunku Clitocybe maxima (lejkówka 

olbrzymia). IC50 dla tych komórek nowotworowych wynosiły odpowiednio 3,0 µM 

i 12,3 µM [59]. 

Kolejnym przykładem enzymu o aktywności przeciwnowotworowej jest tyrozynaza 

ekstrahowana z A. bisporus, charakteryzująca się wysokim stopniem podobieństwa do 

tej, jaka znajduje się w organizmie człowieka. Omawiany gatunek grzyba stanowi 

bardzo dobre i tanie źródło tyrozynazy [60-62]. Badania przeprowadzone na 

wyizolowanym z A. bisporus enzymie wykazały, że ma on ochronny wpływ na ludzkie 

linie komórek chłoniaka, zabezpieczając je przed negatywnym wpływem czynników 

uszkadzających takich jak np. perhydrol [63]. Ponadto, badano aktywność 

genoprotekcyjną tego gatunku, wynikającą z obecności tyrozynazy. Domniemany efekt 

ochronny względem DNA związany był ze szlakiem przemian tyrozyny do L-DOPY, 

a następnie konwersji tego metabolitu do dopachinonu [63, 64].  

W owocnikach A. mellea wykazano obecność ważnego z terapeutycznego punktu 

widzenia peptydu – prosomatostatyny, wykazującego aktywność przeciwnowo-

tworową szczególnie w terapii raka trzustki [14]. 

Owocniki i mycelia gatunku Antrodia camphorata w tradycyjnej medycynie 

Wschodniej są z kolei stosowane, jako środek przeciwnowotworowy ze względu na 

obecność pochodnej ubichinonu. Co ważne, związek ten posiada selektywną 

aktywność, oddziałując tylko na komórki zmienione nowotworowo, pomijając zdrowe 

komórki [65].  

2.2. Działanie przeciwzapalne 

Liczne metabolity zawarte w owocnikach jadalnych gatunków grzybów wykazują 

działanie przeciwzapalne [10]. Trehaloza jest disacharydem, który stanowi w grzybach 

materiał zapasowy i posiada także właściwości zabezpieczające komórki przed 

denaturacją białek. W badaniach na modelu krwotoku podpajęczynówkowego 

z wykorzystaniem makrofagów RAW264.7 i komórek śródbłonka naczyń krwionośnych 

(HUVEC) wykazano, że trehaloza może hamować ekspresję białek prozapalnych  

tj. cyklooksygenazy-2, indukowalnej syntazy tlenku azotu iNOS, a także hamuje 

degradację podjednostki IκB-α, inhibitora jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB 

[66]. W suszonych owocnikach A. bisporus znajduje się około 1-3% trehalozy [67].  

Szczególne cenne dla poprawy odporności i modulowania odpowiedzi obronnej 

organizmu człowieka są polisacharydy występujące w ścianie komórkowej strzępek 

grzybów, do których należą wspomniane wcześniej glukany, chityna i chitozany  

[68, 69].  

β-glukany ze względu na szerokie spektrum działania w układzie immuno-

logicznym, nazywa się czynnikami modyfikującymi odpowiedź biologiczną [70]. 

Wykazano wpływ β-glukanów na produkcję cytokin zarówno pro- jak i antyzapalnych. 

Jednym z mechanizmów działania β-glukanów jest wiązanie z receptorami PRR 

(pattern recognition receptors) komórek odpornościowych, jako wzory molekularne 

związane z patogenami (pathogen-associated molecular patterns) [71]. Do takich 

receptorów należą m.in. dyktyny-1, receptor uzupełniający 3 (CR3, CD11b/CD18), czy 
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receptory TLRs (toll-like receptors). W ten sposób β-glukany aktywują proliferację 

i dojrzewanie komórek układu odpornościowego, stymulują aktywację makrofagów 

i komórek NK [72].  

Działanie przeciwzapalne przypisywane jest glukanom pozyskiwanym z Inonotus 

obliquus (włóknouszek ukośny), które w badaniach in vitro wykazały właściwości 

hamujące aktywność szlaku sygnałowego NF-κB, COX-2 oraz iNOS w komórkach 

RAW 264.7 [73]. Jeden z lepiej poznanych, pochodzący z A. bisporus, (1→6)-β-D-

glukan o strukturze liniowej, w badaniach in vitro z wykorzystaniem linii komórkowej 

THP-1 wykazał działanie represyjne genów o charakterze prozapalnym, a także 

wpływał na zahamowanie reakcji zapalnej wywołanej lipopolisacharydem (LPS), 

poprzez represję ekspresji białek COX-2 i interleukiny 1 (IL-1) [74]. 

Właściwości przeciwzapalne grzybów wiązane są z zawartymi w nich wolnymi 

aminokwasami (zarówno endo- jak i egzogennymi), które mogą wpływać na 

metabolizm prostaglandyn. Przeciwzapalne właściwości P. ostreatus częściowo 

tłumaczono zawartością takich aminokwasów jak leucyna, izoleucyna, tyrozyna 

i fenyloalanina [75]. 

Ergotioneina jest ważnym aminokwasem egzogennym dla człowieka, tzn. musi być 

dostarczana ze spożywanym pokarmem. Dobrym źródłem tego związku są owocniki 

grzybów jadalnych. Ten przyswajany z diety aminokwas jest szczególnie ważny dla 

komórek, tkanek i narządów wrażliwych na stres oksydacyjny, takich jak erytrocyty, 

soczewka oka, nasienie, czy skóra [45]. W badaniach w modelu mysim HR-1 

(bezwłose) in vivo wykazano, że ergotioneina izolowana z C. comatus znacząco 

zmniejszała ilość uszkodzeń DNA oraz hamowała stan zapalny wywołany 

promieniowaniem UV-B [76]. 

Właściwości immunoregulacyjne wykazały także lektyny pochodzące z V. volvacea, 

które w modelu zwierzęcym (myszy) stymulują populację Th-1 limfocytów poprzez 

indukowanie ekspresji IL-2 i IFN-γ na drodze zależnej od jonów wapnia [77, 78].  

Kwasy tłuszczowe zawarte w grzybach mogą wspomagać procesy przeciwzapalne 

w organizmie ludzkim, ze względu na duży udział nienasyconych kwasów 

tłuszczowych [43, 79]. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) są prekursorami 

eikozanoidów, cząsteczek sygnałowych niezbędnych dla prawidłowej regulacji 

procesów komórkowych w mięśniach, naczyniach krwionośnych, komórkach 

nerwowych oraz w układzie odpornościowym. Eikozanoidy zapewniają równowagę 

między procesami zapalnymi i przeciwzapalnymi [80]. 

Do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) zaliczamy kwasy szeregu 

n-3, n-6 i n-9. Powszechnie wiadomo, że zachowanie odpowiednich proporcji kwasów 

tłuszczowych szeregu n-3 do n-6 w diecie jest kluczowe dla zapobiegania rozwojowi 

chorób układu krążenia i nowotworów. Kwas α-linolenowy (ALA) jest składnikiem 

niezbędnym w prawidłowym odżywianiu, prekursorem długołańcuchowych PUFA 

szeregu n-3. Wykazuje on także działanie przeciwzapalne [81].  

Badania porównawcze składu kilkunastu gatunków grzybów wykazały największy 

udział następujących kwasów tłuszczowych: linolowego (C18:2 n-6), oleinowego 

(C18:1 n-9) oraz palmitynowego (C16:0) [79]. 

W eksperymentach prowadzonych przez Grzywacz i wsp. (2016) na mysich 

makrofagach RAW 264.7 aktywowanych LPS, wykazano przeciwzapalne działanie 
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ekstraktów z biomasy I. badia. Było to m.in. hamowanie ekspresji COX-2, syntazy 

prostaglandyny E2 (cPGES), podjednostek p50 i p65 NF-ĸB, które można tłumaczyć 

m.in. wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych. Biomasa z I. badia 

charakteryzowała się 5% zawartością kwasu ALA, który nie występował 

w owocnikach [82].  

W ekstraktach z C. cibarius wykazano obecność kwasów tłuszczowych, 

o aktywności agonistycznej względem receptorów aktywowanych przez proliferatory 

peroksysomów (PPAR-γ). Receptory PPAR pełnią szczególną rolę w metabolizmie 

lipidów i węglowodanów, w różnicowaniu adipocytów i w regulacji procesów 

zapalnych. Ekstrakty z gatunku C. cibarius wykazują, więc działanie terapeutyczne 

w przypadku chorób o podłożu zapalnym i niektórych nowotworów [83].  

Szczególnie ważną grupą metabolitów wtórnych występujących w owocnikach 

grzybowych o udowodnionych właściwościach przeciwutleniających i przeciw-

zapalnych in vitro i in vivo są związki fenolowe [10, 84, 85]. Dużą zawartość (około 15 

mg/g s.m.) jednego z najaktywniejszych antyoksydantów w grzybach, kwasu 

kawowego zawierają takie gatunki jak C. cibarius, A. bisporus, B. edulis, Calocybe 

gambosa (gęśnica wiosenna), Hygrophorus marzuolus (wodnicha marcowa)  

i L. deliciosus [86, 87]. 

Kwas kawowy także wykazuje aktywność przeciwzapalną. W badaniach in vitro 

z wykorzystaniem kultur ludzkich komórek naczyń HUVEC oraz monocytów U937 

indukowanych TNF-α, wykazano potencjalną rolę kwasu kawowego w leczeniu zmian 

zapalnych w chorobie sercowo-naczyniowej. W hodowlach suplementowanych 

kwasem kawowym zaobserwowano istotną redukcję adhezji monocytów do komórek 

HUVEC. Ponadto kwas kawowy hamował w monocytach ekspresję MPC-1 (chemo-

atraktant proteiny 1), IL-8 oraz translokację NF-κB do jądra komórkowego [88]. 

Właściwości przeciwzapalne związane z aktywnością związków fenolowych 

pochodzących z grzybów jadalnych: A. bisporus, B. edulis, C. cibarius, H. marzuolus, 

L. deliciosus i P. ostreatus, badano in vitro z wykorzystaniem makrofagów RAW 

264.7 aktywowanych LPS. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały 

hamujący wpływ ekstraktów na ekspresję takich markerów zapalenia jak IL-1β i IL-6 

oraz produkcję NO. Największą skuteczność przeciwzapalną w badanym modelu 

wykazały gatunki A. bisporus, C. cibarius i L. deliciosus [89]. W innym doświadczeniu 

potwierdzono przeciwzapalne właściwości ekstraktu z Elaphomyces granulatus 

(jelniak sarni). Zaobserwowano zahamowanie aktywności COX-2 w makrofagach 

RAW 264.7 oraz stwierdzono aktywność antyoksydacyjną ekstraktów. Prawdo-

podobnie uzyskany efekt był związany z zawartością związków fenolowych, w tym 

kwasu syryngowego wyizolowanego z E. granulatus [90]. 

Kolejną grupą związków o właściwościach przeciwzapalnych występujących 

w grzybach są związki indolowe [89,91]. Związki te szczególnie silnie oddziałują na 

układ odpornościowy i nerwowy zwierząt. Grzyby z gatunku C. cibarius zawierają 

dużą ilość serotoniny – 17.61 mg/100 g s.m. i siarczanu kinureniny – 3.62 mg/100 g 

s.m., a także mniejsze ilości melatoniny, L-tryptofanu, 5-hydroksytryptofanu,  

5-metylotryptofanu, indolu, indolo-3-acetonitrylu. W badaniach wykazano, że 

zawartość związków indolowych w biomasie z kultur in vitro (mycelium) może być 

znacznie większa, niż w owocnikach [92].  
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Zawartość niehalucynogennych związków indolowych, oraz ich uwalnianie do 

sztucznych soków trawiennych badano w gatunku A. bisporus. W owocnikach 

zidentyfikowano i oznaczono następujące związki indolowe: L-tryptofan, 5-hydroksy-

L-tryptofan, melatoninę, serotoninę, tryptaminę oraz 5-metylotryptaminę, co wskazuje, 

że ten popularny gatunek jadalny jest ich dobrym źródłem pokarmowym [93].  

W organizmie człowieka L-tryptofan (Rysunek 4.), jeden z aminokwasów, może 

być przekształcany w inne pochodne indolu o dużej aktywności biologicznej, np. 

serotoninę, melatoninę i niacynę (witaminę B3) [94]. 

 

Rysunek 4. L-Tryptofan 

Melatonina, związek o szerokim spektrum działania w organizmie, jest także 

skutecznym zmiataczem wolnych rodników, chroniąc komórki przed uszkodzeniem 

i rozwojem reakcji zapalnej. Wykazano, iż melatonina może regulować produkcję 

cytokin poprzez zapobieganie translokacji NF-ĸB do jądra komórkowego. Ponadto 

może wpływać na redukcję uszkodzeń związanych z ostrym zapaleniem. Jest to 

związane z hamowaniem generowania przez leukocyty cząsteczek adhezyjnych, tym 

samym wpływając na ich proces migracji [95]. Wykazano także pozytywny wpływ 

melatoniny na przebieg chorób neurodegeneracyjnych o podłożu zapalnym, takich jak 

demencja, choroba Alzheimera i Parkinsona, czy stwardnienie rozsiane [96]. 

Eksperymenty naukowe wskazują, że serotonina (5-hydroksytryptamina) zmniejszyła 

alergiczne zapalenie płuc w modelu mysim C57BL/6 o 70-90%. Ponadto 

zaobserwowano spadek ekspresji wzbudzonej alergenami transglutaminazy 2, a także 

spadek serotonylacji białek w endotelium płucnym i spadek migracji leukocytów 

i eozynofili. Wykazano ponadto, że dodatek serotoniny do kultur komórkowych, 

skutkował zmniejszeniem serotonylacji białek indukowanych TNF-α. Wskazuje to na 

istotną rolę serotoniny w procesie migracji leukocytów, co może mieć znaczenie 

w terapii chorób o podłożu alergicznym [97]. 

Procesy metaboliczne zachodzące w organizmie człowieka skutkują wytwarzaniem 

wolnych rodników, głównie reaktywnych form tlenu i azotu, które w nadmiarze mogą 

prowadzić do uszkodzenia struktur komórkowych i powstawania reakcji zapalnej [10, 

89, 98]. Do szczególnie aktywnych antyoksydantów zawartych w grzybach zaliczane 

są także witaminy: kwas askorbinowy, karotenoidy, tokoferole [10, 85, 99].  

Badano skład pięciu gatunków grzybów z Ugandy, Termitomyces microcarpus, 

Termitomyces tyleranus, Termitomyces clypeatus, Polyporus tenucuilus i Volvariella 

speciosa (pochwiak okazały). Wykazano, że suszone grzyby zawierały kwas foliowy, 

niacynę, witaminę C i tiaminę oraz niewielkie ilości ryboflawiny, β-karotenu  

i α-tokoferolu. W tych gatunkach nie wykryto natomiast kwasu pantotenowego, 

biotyny i witaminy B12. Badane grzyby zawierały dużą ilość kwasu foliowego, którego 

niedobór w diecie jest częstym problemem [100].  
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W witaminy z grupy B, w tym tiaminę, ryboflawinę, biotynę, pirydoksynę, bogate 

są m.in. owocniki A. bisporus oraz C. cibarius. Gatunki te są także dobrym źródłem 

tokoferoli, karotenoidów, oraz witaminy C [6, 92, 101].  

Tokoferole, z których największą aktywnością charakteryzuje się α-tokoferol, 

wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, a także zapobiegają 

peroksydacji fosfolipidów błon komórkowych [102].  

W wielu gatunkach grzybów wykryto obecność ergosterolu (prekursora witaminy 

D), ergokalcyferolu i innych steroli (m.in. ergosta-7,22-dienolu, ergosta-5,7-dienolu, 

ergosta-7-enolu, cerewisterolu, β-sitosterolu, nadtlenku ergosterolu, β-sitosterolu, czy 

7-dehydrostigmasterolu). Między innymi owocniki A. bisporus to bogate źródło 

ergosterolu (ok. 61,5 mg/100g) i ergokalcyferolu [6]. Dobrym źródłem witaminy D jest 

też C. cibarius, w którym zawartość ergokalcyferolu nawet po paru latach 

przechowywania suszonych okazów mieści się w zakresie 0,12-6,3 µg/g s.m. [50,102] 

(Rysunek 5).  

 

Rysunek 5. Ergosterol 

Ponadto okazało się, że poddanie grzybów naświetlaniu promieniowaniem UV-B 

i UV-C pozwala na zwiększenie w nich zawartości witaminy D2 [103,104]. Wskazuje 

się, że na niedobór tej witaminy cierpi nawet ponad połowa światowej populacji [105]. 

Jednym z mechanizmów przeciwzapalnego działania ergosterolu i jego pochodnych 

jest hamowanie translokacji NF-κB do jądra komórkowego i tym samym zapobieganie 

ekspresji genów prozapalnych [50]. 

Obecny w owocnikach grzybów jadalnych, np. I. badia i A. bisporus, ergosterol 

wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe [106]. Przeciwzapalne 

właściwości w modelu mysim wykazał także ekstrakt z L. edodes wzbogacanych 

w ergosterol. W badaniach wykazano, iż u myszy C57B1/6 z wywołanym mitogenem 

(konkanawaliną A) stanem zapalnym wątroby, suplementacja ekstraktem z Shiitake, 

wzbogaconych w witaminę D, spowodowała istotne zmniejszenie uszkodzeń wątroby. 

Wykazano poprawę obrazu histopatologicznego tkanek, a także spadek w osoczu 

poziomu aminotransferaz oraz INF-γ. Ponadto stwierdzono, że działanie 

przeciwzapalne witaminy D i grzybowego ekstraktu miało charakter synergistyczny 

[103]. W innym eksperymencie zaobserwowano, że suplementacja sproszkowanymi 

owocnikami A. bisporus, wzbogacanymi w witaminę D2 po czterech tygodniach, 

przyczyniła się do znaczącego obniżenia poziomu białka hsCRP, będącego markerem 

stanu zapalnego u ludzi [105]. 
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Związki z grupy terpenoidów o potencjale przeciwzapalnym, antyproliferacyjnym 

i przeciwnowotworowym izolowano także z Poria cocos rodziny Polyporaceae 

(żagwiowate). Aktywność przeciwzapalna ekstraktów z tego grzyba została 

potwierdzona w modelu in vitro z zastosowaniem makrofagów RAW 264.7. 

Zaobserwowano spadek generowania mediatorów prozapalnych na drodze inaktywacji 

szlaku sygnałowego NF-κB [108]. Z kolei aktywność przeciwnowotworową 

terpenoidów grzybowych badano na linii U937. Wykazano zależne od stężenia i czasu 

istotne działanie antyproliferacyjne i proapoptotyczne badanych ekstraktów, związane 

z uwolnieniem cytochromu C do cytozolu, aktywacją kaspaz -3, -8 i -9, degradacją 

PARP i utratą potencjału błonowego mitochondriów. Uzyskane wyniki wskazują na 

potencjał gatunku P. cocos w leczeniu leukemii [109]. Z innego gatunku, Inonotus 

obliquus, wyizolowano szereg triterpenów o podobnym działaniu hamującym szlak 

sygnałowy NF-κB [107]. Z kolei ekstrakty z A. camphorata wykazały właściwości 

redukujące NO, TNF-α i IL-12 [110].  

Wśród biopierwiastków o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych, 

akumulowanych przez grzyby, są między innymi cynk, miedź, żelazo i selen [111, 112].  

Mikroelementem występującym w grzybach, mającym istotne działanie 

przeciwzapalne jest cynk. Jego zawartość w owocnikach różnych gatunków grzybów 

jadalnych mieści się w przedziale 150-200 mg/kg s.m. [112, 113]. W badaniach 

wykazano również dobrą zdolność do akumulacji jonów cynku(II) przez biomasę 

z kultur in vitro z podłoży wzbogacanych w ten pierwiastek [112, 113].  

Mechanizm przeciwzapalnego działania cynku polega na indukowaniu transkrypcji 

cynko-zależnych czynników transkrypcyjnych, takich jak MTF-1, czy A20 oraz 

hamowaniu aktywacji NF-κB, co przekłada się na obniżenie produkcji cytokin 

prozapalnych [114, 115]. Z kolei zaburzenia homeostazy cynku lub jego chroniczny 

niedobór przyczyniają się do osłabienia odporności, nasilają produkcję cytokin 

prozapalnych i mogą wpływać na przechodzenie zapalenia w stan przewlekły [115, 116].  

W badania przeprowadzonych z wykorzystaniem makrofagów RAW 264.7 

wykazano przeciwzapalny i antyoksydacyjny efekt ekstraktów z biomasy I. badia 

pozyskanej z podłoży wzbogacanych w związki cynku(II). Komórki inkubowane 

z ekstraktami i aktywowane LPS wykazały znaczący spadek ekspresji białek COX-2, 

cPGES, NF-ĸB p50 i NF-ĸB p65 oraz wzrost ekspresji GSTM1, w porównaniu do 

komórek ze stanem zapalnym, wywołanym przez LPS [41]. 

Grzyby jadalne są jednym z najlepszych źródeł pokarmowych selenu [117, 118]. 

Zawartość selenu w owocnikach waha się od około 0,5 do 20 mg/kg s.m.. Niektóre 

gatunki zawierają go znacznie więcej, przykładowo w owocnikach Albatrellus 

prescaprae (nazimek kozinogi) zawartość selenu wynosiła 400 mg/kg s.m. 

owocników, natomiast w owocnikach A. bisporus wartość ta osiągała poziom do 0.150 

mg/kg s.m. [11, 117, 118]. Omawiany pierwiastek jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania układu odpornościowego.  

Selen w powiązaniu z białkami tworzy selenoproteiny, uczestniczące 

w prawidłowym różnicowaniu i proliferacji oraz aktywacji komórek układu 

odpornościowego, tym samym wpływając na wrodzoną i adaptacyjną odpowiedź 

immunologiczną. Funkcja immunoregulacyjna selenu przejawia się także przez wpływ 

na kluczowe funkcje leukocytów, takie jak adhezja i migracja, fagocytoza, a także 
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wydzielanie cytokin, co może mieć znaczenie w przypadku chorób autoimmuno-

logicznych i przewlekłego zapalenia. Selenoproteiny pełnią także istotną rolę 

w komórkach w procesach antyoksydacyjnych. Selen jest istotnym czynnikiem 

w walce z wolnymi rodnikami, co wynika m.in. z jego obecności w strukturze 

dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), czy peroksydazy glutationowej [11, 119]. 

Miedź, podobnie jak cynk, jest kofaktorem wielu enzymów, w tym o działaniu 

ochronnym w stresie oksydacyjnym. Do enzymów tych należą m.in. dysmutaza ponad-

tlenkowa oraz ceruloplazmina – główna oksydaza surowicy, pełniąca ważną rolę 

w transporcie miedzi i homeostazie żelaza. Wykazano istotną rolę miedzi w regulacji 

procesów zapalnych [88]. Wysoką zawartością tego pierwiastka wyróżniają się takie 

gatunki grzybów, jak Lycoperdon perlatum (purchawka chropowata) i M. procera [111]. 

2.3. Działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwcukrzycowe 

Ściany komórkowe grzybów zawierają mieszaninę elementów włóknistych 

i elementów macierzy, które są bogate w chitynę (sieciowany polimer  

N-acetyloglukozaminy) oraz polisacharydy, takie jak β-D-glukany i mannany. Te 

elementy ściany komórkowej grzybów nie podlegają trawieniu w przewodzie 

pokarmowym człowieka, przez co stanowią błonnik pokarmowy [31]. Całkowita 

zawartość błonnika waha się przeciętnie od 2,7 do 4 g na 100 g jadalnych części 

owocników. Natomiast procentowa zawartość samej chityny np. w owocnikach 

A. mellea obliczona na podstawie oznaczeń glukozaminy w hydrolizatach, 

w przeliczeniu na suchą masę grzyba wynosi aż 6,4%. Właściwości fizyko-chemiczne 

oraz masa cząsteczkowa chitozanów izolowanych z grzybów jest identyczna 

z izolowanymi z oskórka chitynowego skorupiaków [3].  

Chitozany obniżają stężenie frakcji LDL cholesterolu (we krwi i w wątrobie) oraz 

triacyloglicerydów w surowicy. Zmniejszają w ten sposób ryzyko powstania chorób 

układu krążenia. Wpływają również na wchłanianie cholesterolu z przewodu 

pokarmowego, powodując spadek jego stężenia całkowitego we krwi oraz frakcji LDL, 

nie zmieniając przy tym stężenia frakcji HDL [14, 31, 120]. Mechanizm tego zjawiska 

nie jest w pełni poznany, jednak udowodniono, że błonnik znajdujący się w grzybach 

może stanowić dobrą alternatywę dla błonnika pochodzącego z innych pokarmów. 

Efekt hipocholesterolemiczny może być spowodowany zmianą wchłanialności 

składników odżywczych z przewodu pokarmowego związanego z obecnością błonnika 

w diecie, oddziaływaniem na wydzielanie jelitowe (bądź trzustkowe), a także 

pośrednim wpływem na metabolizm lipoprotein, czy kwasu żółciowego. Biorąc pod 

uwagę stosunkowo dużą zawartość błonnika oraz niewielką zawartość tłuszczu, grzyby 

jadalne mogą stać się elementem diety, która ma na celu przeciwdziałanie miażdżycy 

[121, 122].  

Dzięki obecności w grzybach jadalnych dużej ilości włókna pokarmowego, 

szczególnie glukanów (zwiększających lepkość treści pokarmowej) oraz chityny, 

zwiększa się wydalanie kwasów żółciowych oraz steroidów obojętnych. W kwaśnym 

środowisku żołądka występujące w cząsteczkach chitozanów grupy aminowe 

przyjmują ładunek dodatni i łączą się z ujemnie naładowanymi resztami kwasów 

żółciowych. Niskie pH sprawia, że kompleksy chitozanów z kwasami żółciowymi stają 

się nierozpuszczalne i są wydalane z organizmu. Chityna i jej częściowo 

zdeacetylowana postać chitozan są powszechnie stosowane w przemyśle 
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farmaceutycznym (Rysunek 6). Stanowią nie tylko nośniki dla wielu leków, ale także 

same są składnikami preparatów odchudzających. Efekt odchudzający wiąże się 

z czasowo zmniejszoną przyswajalnością lipidów z różnych pokarmów [3]. 

 

Rysunek 6. Chityna 

Efektywność chitozanu została udowodniona poprzez pracę badawczą skupiającą się 

na dwóch grupach ochotników, będących na diecie niskokalorycznej. Pacjenci 

przyjmujący regularnie w ciągu miesiąca chitozan redukowali wagę znacznie szybciej. 

W grupie badawczej zmniejszenie masy ciała wynosiło 7 kg, natomiast w grupie 

kontrolnej ten ubytek wynosił zaledwie 3 kg [120]. Oprócz korzystnego wpływu na 

metabolizm tłuszczów oraz efektu zmniejszenia masy ciała, badania wykazały także 

poprawę metabolizmu cukrów. Konsumpcja w tym wypadku gatunku A. bisporus 

spowodowała obniżenie o 24,7% stężenia glukozy we krwi szczurów, u których celowo 

wywołano cukrzycę typu drugiego. Pożądany efekt uzyskano również u szczurów 

z hipercholesterolemią, u których po spożyciu pieczarki, oprócz spadku poziomu 

cholesterolu całkowitego, frakcji LDL oraz triglicerydów osiągnięto również wzrost 

poziomu korzystnej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu frakcji HDL [123].  

Lektyny grzybowe zostały przebadane także jako związki o potencjale 

terapeutycznym w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy, między innymi ze względu na 

indukcję podziałów komórek β wysp trzustkowych. Badanie miało na celu określenie 

stopnia regeneracji komórek β u myszy oraz poznanie mechanizmów ich proliferacji. 

Analizę prowadzono na podstawie pomiarów stężenia glukozy oraz stopnia 

wydzielania insuliny po podaniu lektyn grzybowych. Porównując wyniki, 

udowodniono wpływ lektyn z A. bisporus na zmniejszenie poziomu glukozy we krwi, 

zwiększenie jej tolerancji oraz wzrost masy komórek β wysp trzustkowych [124]. 

Analizując również skład i właściwości kwasów tłuszczowych pozyskanych z gatunku 

C. cibarius wykazano, że jako agoniści PPAR-γ hamują rozwój insulinooporności 

i tym samym są skutecznymi czynnikami przeciwcukrzycowymi [83]. 

W 1971 roku, podczas poszukiwania nowych antybiotyków produkowanych przez 

grzyby, Akira Endo pracujący dla przedsiębiorstwa farmaceutycznego Sankyo Co 

odkrył klasę związków, które obniżały poziom cholesterolu w osoczu. Dwa lata 

później grupa badawcza wyizolowała z Penicillium citrinium związek odpowiedzialny 

za efekt hipolipemizujący – mewastatynę. Mewastatyna posłużyła, jako podstawa dla 

kolejnych, syntetycznych związków z powszechnie stosowanej dzisiaj grupy statyn 

[32-36].  
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Statyny są inhibitorami reduktazy 3-metylo-glutarylo koenzymu A, podstawowego 

enzymu biosyntezy endogennego cholesterolu. Blokują szlak kwasu mewalonowego, 

co powoduje obniżenie stężenia cholesterolu w organizmie. Właściwości 

hipolipemiczne wykorzystuje się w leczeniu: hipercholestorolemii, udarów mózgu 

i chorób sercowo-naczyniowych. Inne udowodnione in vitro i in vivo działania statyn 

to aktywność cytotoksyczna i cytostatyczna wobec różnych linii komórek 

nowotworowych. Wynikają one z takich mechanizmów działania tych związków – jak: 

proapoptotyczne, antymetastatyczne i antyangiogenne. Do statyn naturalnych zalicza 

się między innymi lowastatynę, która w dużych ilościach występuje w P. ostreatus, 

zwłaszcza w jego blaszkowatym hymenoforze. Dodatek tego gatunku do diety 

efektywnie zmniejsza akumulację cholesterolu w surowicy krwi i w wątrobie, obniża 

produkcję VLDL i LDL na korzyść zwiększenia poziomu HDL, atakże redukuje 

wchłanianie cholesterolu i aktywność reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-

koezymu A (HMG-CoA) w wątrobie. Inna statyna (eritadermina) posiadająca 

wymienione powyżej właściwości występuje w azjatyckim gatunku L. edodes [32-36]. 

2.4. Działanie przeciwdepresyjne 

Grzyby jadalne są również bogatym źródłem prekursorów i neuroprzekaźników, 

będących pochodnymi indolu o działaniu antydepresyjnym jak np. L-tryptofan,  

5-hydroksytryptopfan, tryptamina, serotonina i melatonina.  

Analiza wybranych gatunków grzybów wskazuje, że nawet poddane termicznej 

obróbce (gotowane) owocniki C. cibarius, I. badia, L. deliciosus, M. procera,  

P. ostreatus i S. bovinus są cennym rezerwuarem związków o aktywności 

przeciwdepresyjnej [125,126]. Najwyższą zawartość serotoniny wykazano wśród 

analizowanych związków indolowych w owocnikach C. cibarius. Gatunkami 

zawierającymi znaczące ilości tego neuroprzekaźnika są też: Leccinum scabrum 

(koźlarz babka), A. mellea, I. badia, B. edulis, L. deliciosus oraz P. ostreatus.  

Serotonina, substancja o wielokierunkowej aktywności farmakologicznej 

spełniająca m.in. rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym wraz 

z melatoniną reguluje cykl dobowy. Serotonina, generowana endogennie w mózgu, 

odgrywa bardzo ważną rolę w regulowaniu snu, lęku, agresji, temperatury ciała, 

nastroju, przebiegu procesu dojrzewania, regeneracji i hamowaniu procesu starzenia 

się komórek, przyczyniając się tym samym do ogólnego wzmocnienia systemu 

odpornościowego organizmu. Należy też do czynników regulujących skurcz i rozkurcz 

naczyń krwionośnych [125, 126]. 

Serotonina, po spożyciu nie przenika przez barierę krew – mózg do ośrodkowego 

układu nerwowego, ale może regulować pracę przewodu pokarmowego (jelit) [127]. 

U chorych na astmę substancja ta wywołuje skurcz oskrzeli. Sądzi się, że bierze ona 

udział w patogenezie migreny oraz bólów głowy pochodzenia naczyniowego.  

Szeroki zakres czynności regulowanych przez serotoninę wyjaśnia istnienie 7 

typów receptorów serotoninowych (5-HT), a w ich obrębie istnienie po kilku 

podtypów. Wiele klas leków działa poprzez receptory serotoninowe, będąc agonistami 

lub antagonistami tychże lub też poprzez wpływ na uwalnianie serotoniny. Do leków 

tych należą przede wszystkim leki przeciwdepresyjne, anksjolityki, leki 

przeciwwymiotne i przeciwmigrenowe [127].  
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Informacje o występowaniu związków indolowych w gatunkach z gromady 

Basidiomycota dotyczą również L-tryptofanu, będącego biogenetycznym prekursorem 

wszystkich związków indolowych (np. dopaminy, melatoniny, serotoniny, adrenaliny) 

oraz witamin (np. niacyny) [125-127]. Oznaczone zawartości L-tryptofanu wahały się 

w zakresie od 0,16 do 25,90/100 g s.m. (w ekstraktach z owocników S. bovinus)  

[130, 131].  

L-tryptofan jest aminokwasem egzogennym dla ludzkiego organizmu, dlatego musi 

być dostarczony z żywnością. Wśród ekstraktów z owocników poddanych obróbce 

termicznej również ekstrakt owocników maślaka sitarza zawierał największą ilość  

L-tryptofanu – 17,71 mg/100 g s.m. [130]. 

 Przetworzone grzyby jadalne, a zwłaszcza S. bovinus, mogą stanowić jego źródło, 

dlatego też stanowią alternatywę dla pokarmów zwierzęcych. W przypadku B. edulis 

ilość L-tryptofanu była wyższa w przetworzonym materiale, niż bezpośrednio 

w suszonym owocnikach. 5-Hydroksytryptopfan (5-HTP), bezpośredni prekursor 

serotoniny i melatoniny był obecny zarówno w nieprzetwarzanych termicznie, jak 

i przetworzonych owocnikach. Jednakże największe ilości tego związku 

w omawianych gatunkach stwierdzono w grzybach niegotowanych. Maksymalne ilości 

tego metabolitu zostały znalezione w ekstraktach z owocników: L. edodes 24,83 

mg/100 g s.m., M. procera (22,94 mg/100 g s.m.), S. bovinus (15,83 mg/100 g s.m.). 

Według najnowszych badań 5-HTP jest potencjalnym lekiem w leczeniu choroby 

Alzheimera [127, 128-131].  

5-Metylotryptofan został oznaczony tylko w owocnikach L. scabrum. Związek ten 

wykryto także w gotowanych owocnikach czterech gatunków: B. edulis, C. cibarius,  

L. deliciosus i P. ostreatus, w ilościach porównywalnych do tych, które znaleziono 

w L. scabrum [128-131]. Związkiem indolowym oznaczonym w badanych gatunkach 

była też melatonina. Występowała w małych ilościach w ekstraktach z owocników  

B. edulis, C. cibarius, L. deliciosus, L. edodes i M. procera (od 0,07 do 1,29 mg/100 g 

s.m.) [128-131]. 

Ponadto, jeden z biopierwiastków obecnych w grzybach jadalnych – cynk, jest 

związkiem o aktywności przeciwdepresyjnej. Udowodniono, że rola tego pierwiastka 

w leczeniu depresji polega na modulowaniu wrażliwości receptorów glutaminowych 

typu NMDA, niezbędnych do właściwego działania leków przeciwdepresyjnych  

[128-131].  

Naturalnymi źródłami cynku są owocniki grzybów jadalnych, w których zawartość 

tego składnika wynosi od 25-200 mg/kg suchej masy. Jak wskazują badania, 

najlepszym źródłem cynku są owocniki Lycoperdon perlatum, w których jego 

zawartość mieści się w zakresie 150-200 mg/kg suchej masy. Dobrym źródłem tego 

biopierwiastka są także owocniki: A. campestris, B. edulis, M. procera, I. badia czy  

L. scabrum [111, 112].  

Magnez jest pierwiastkiem gwarantującym właściwą, fizjologiczną aktywność 

układu nerwowo-mieśniowego. W jadalnych gatunkach grzybów zawartość tego 

pierwiastka mieści się w zakresie 25-125 mg/kg s.m, a najlepszym jego jest borowik 

szlachetny, w którym zawartość magnezu sięga 75-125 mg/kg s.m. [128-131].  
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3. Podsumowanie 

Grzyby jadalne i ich kultury in vitro są coraz częściej badane i wykorzystywane, 
jako element profilaktyki prozdrowotnej. Oprócz typowo profilaktycznego 
zastosowania, mnogość substancji bioaktywnych zapewnia im działanie lecznicze, 
które jest podparte szeregiem wiarygodnych badań. 

Podstawowe składniki odżywcze zawarte w grzybach oraz liczne metabolity wtórne 
wykazują wieloaspektowe, korzystne działanie na funkcjonowanie układu 
immunologicznego. Jest to przede wszystkim aktywność antyoksydacyjna, która 
przekłada się na szereg innych właściwości, charakterystycznych dla tego rodzaju 
materiału. To właśnie szeroko pojęta aktywność antyoksydacyjna, sprawia, że grzyby 
jadalne stają się popularnymi elementami diety, o potencjalnym działaniu ochronnym 
względem chorób cywilizacyjnych. 

Należy mieć na uwadze, że grzyby są rezerwuarem związków aktywnych 
farmakologicznie, których właściwości zaczynamy dopiero odkrywać. Doniesienia 
z ostatnich lat wskazują, że ekstrakty z grzybów jadalnych wykazują korzystne 
działanie prozdrowotne oraz terapeutyczne, szczególnie w odniesieniu do chorób 
o podłożu nowotworowym, zapalnym, neurodegeneracyjnym, czy immunologicznym. 
Z całą pewnością niektóre grzyby jadalne już teraz można określić mianem 
„superfood” i polecać, jako cenny składnik codziennej diety. 

Literatura  

1. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Główne grupy związków i pierwiastki 
z aktywnością biologiczną w wybranych gatunkach grzybów jadalnych z taksonu 
Basidiomycota. Farmacja Polska, 66 (2010), s. 804-814. 

2. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Właściwości lecznicze i dietetyczne 
wybranych jadalnych grzybów wielkoowocnikowych. Farmacja Polska, 67 (2011),  
s. 551-560. 

3. Muszyńska B. Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych. 
Wydawnictwo ZOZ Ośrodka UMEA Shinoda-Kuracejo, Kraków, (2012). 

4. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Malec M. Związki o działaniu antyoksydacyjnym 
występujące w jadalnych i leczniczych gatunkach grzybów (Basidiomycota). Farmacja 
Polska, 68 (2012), s. 629-639. 

5. Muszyńska B., Pazdur P., Lazur J., Sułkowska-Ziaja K. Lentinula edodes (Shiitake)  
– biological activity. Medicina Internacia Revuo, 108 (2017), s. 189-195. 

6.  Muszyńska B., Kała K., Rojowski J., Grzywacz A., Opoka W. Composition and biological 
properties of Agaricus bisporus fruiting bodies. Polish Journal of Food and Nutrition 
Sciences, 67 (2017), s. 1-10. 

7. Piska K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B. Edible mushroom Pleurotus ostreatus (oyster 
mushroom) – its dietary significance and biological activity. Acta Scientorum Polonorum. 
Seria Hortorum Cultus. 16 (2017), s. 151-161. 

8. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Ekiert H. Związki bezazotowe w owocnikach grzybów 
z gromady Basidiomycota. Postępy Fitoterapii, 3 (2013), s. 182-190. 

9. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Wołkowska M., Ekiert H. Chemical, 
Pharmacological, and Biological Characterization of the Culinary-Medicinal Honey 
Mushroom, Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (Agaricomycetideae). A Review. 
International Journal of Medicinal Mushrooms, 13 (2011), s. 167-175.  

10. Elmastas M., Isildak O., Turkekul I., Temur N. Determination of antioxidant activity and 
antioxidant compounds in wild edible mushrooms. Journal of Food Composition and 
Analysis, 20 (2007), s. 337-345. 



 

Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Katarzyna Sułkowska-Ziaja 

 

168 

11. Maseko T., Howell K., Dunshea F.R., Ng K. Selenium-enriched Agaricus bisporus 
increases expression and activity of glutathione peroxidase-1 and expression of glutathione 
peroxidase-2 in rat colon. Food Chemistry, 146 (2014), s. 327-333. 

12. Tsai S.Y., Wu T.P., Huang S.J., Mau J.L. Antioxidant properties of ethanolic extracts from 
culinary-medicinal button mushroom Agaricus bisporus (J. Lange) Imbach 
(Agaricomycetideae) harvested at different stages of maturity. International Journal of 
Medicinal Mushrooms, 10 (2008), s. 127-137. 

13. Moro C., Palacios I., Lozano M., D’Arrigo M., Guillamón E., Villares A., Martínez J.A., 
García-Lafuente A. Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from edible 
mushrooms in LPS activated RAW 264.7 macrophages. Food Chemistry, 130 (2012),  
s. 350-355. 

14. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Łojewski M., Opoka W., Zając M., Rojowski J. Edible 
mushrooms in prophylaxis and treatment of human diseases. Medicina Internacia Revuo, 
101 (2013), s. 170-183. 

15. Muszyńska B., Grzywacz-Kisielewska A., Kała K., Gdula-Argasińska J. Anti-inflammatory 
properties of edible mushrooms: a review. Food Chemistry, 243 (2017), s. 373-381. 

16. Haslam, D.W., James, W.P.T. Obesity. Lancet, 9492 (2005), s. 1197-1209. 
17. Patel S., Goyal A. Recent developments in mushrooms as anti-cancer therapeutics: 

a review. 3 Biotech, (2012), s. 1-15. 
18. Roupas P., Keogh J., Noakes M., Margetts C., Taylor P. The role of edible mushrooms in 

health: Evaluation of the evidence. Journal of Functional Foods, 4 (2012), s. 687-709. 
19. Sułkowska-Ziaja K., Hałaszuk P., Mastej M., Piechaczek M., Muszyńska B. Mycosteroles 

– characteristics and biological importance. Medicina Internacia Revuo, 106 (2016),  
s. 25-33. 

20. Zong A., Cao H., Wang F. Anticancer polysaccharides from natural resources: A review of 
recent research. Carbohydrate Polymers, 90 (2012), s. 1395-1410. 

21. Kosanić M., Ranković B., Rančić A., Stanojković T. Evaluation of metal concentration and 
antioxidant, antimicrobial, and anticancer potentials of two edible mushrooms Lactarius 
deliciosus and Macrolepiota procera. Journal of Food and Drug Analysis, 24 (2016),  
s. 477-484. 

22. Meng X., Liang H., Luo L. Antitumor polysaccharides from mushrooms: a review on the 
structural characteristics, antitumor mechanisms and immunomodulating activities. 
Carbohyd Research, 424 (2016), s. 30-41. 

23. Ruthes A.C., Smiderle F.R., Iacomini M. D-Glucans from edible mushrooms: A review on 
the extraction, purification and chemical characterization approaches. Carbohydr 
Polymers, 117 (2015), s. 753-761. 

24. Singdevsachan S.K., Auroshree P., Mishra J., Baliyarsingh B., Tayung K., Thatoi H. 
Mushroom polysaccharides as potential prebiotics with their antitumor and 
immunomodulating properties: A review. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 7 
(2016), s. 1-14. 

25. Zhu F., Du B., Bian Z., Xu B. Beta-glucans from edible and medicinal mushrooms: 
characteristics, physicochemical and biological activities. Journal of Food Composition 
and Analysis, 41 (2015), s. 165-173. 

26. Byerrum R., Clarke D., Lucas E., Ringler R., Stevens J., Stock C.C. Tumor inhibitors in 
Boletus edulis and other Holobasidiomycetes. Antibiotics and Chemotherapy, 7 (1957),  
s. 1-4. 

27. Zhang M., Cui S.W., Cheung P.C.K., Wang Q. Antitumor polysaccharides from 
mushrooms: a review on their isolation process, structural characteristics and antitumor 
activity. Trends in Food Science and Technology, 18 (2007), s. 4-19. 

28. Tian Y., Zhao Y., Huang J., Zeng H., Zheng B. Effects of different drying methods on the 
product quality and volatile compounds of whole shiitake mushrooms. Food Chemistry 197 
(2016), s. 714-722. 



 

Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako odpowiedź na potrzeby medycyny XXI wieku 

 

169 

29. Lindequist U., Niedermeyer T.H.J., Jülich W.D. The pharmacological potential of 
mushrooms. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2 (2005),  
s. 285-299. 

30. Mantovani M.S., Bellini M.F., Angeli J.P.F., Oliveira R.J., Silva A.F., Ribeiro L.R.  
β-Glucans in promoting health: Prevention against mutation and cancer. Mutation 
Research, 658 (2008), s. 154-161. 

31. Cheung P.C.K. Mini-review on edible mushrooms as source of dietary fiber: Preparation 
and health benefits. Food Science and Human Wellness, 2(2013), s. 162-166. 

32. Singh S.S., Wang H., Chan Y.S., Pan W., Dan X., Yin C.M., Akkouh O., Ng T.B Lectins 
from edible mushrooms. Molecules, 20 (2015), s. 446-469. 

33. Varrot A., Basheer S.M., Imberty A. Fungal lectins: structure, function and potential 
applications. Current Opinion in Structural Biology, 23 (2013), s. 678-685. 

34. Carrizo M.E., Capaldi S., Perduca M., Irazoqui F.J., Nores G.A, Monaco H.L. The 
antineoplastic lectin of the common edible mushroom (Agaricus bisporus) has two binding 
sites, each specific for a different configuration at a single epimeric hydroxyl. Journal of 
Biological Chemistry, 280 (2005) 10614-10623. 

35. Wang H., Ng T.B., Ooi V.E.C. Lectins from mushrooms. Mycological Research, 102 
(1998), s. 897-906. 

36. Li Y.R., Liu Q.H., Wang H.X., Ng T.B. A novel lectin with potent antitumor, mitogenic 
and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activities from the edible mushroom Pleurotus 
citrinopileatus. Biochimica et Biophysica Acta, 1780 (2008), s. 51-57. 

37. Ng T.B. Peptides and protein from fungi. Peptides 25 (2004), s. 1055-1073. 
38. Wang H.X., Liu W.K., Ng T.B., Ooi V.E.C., Chang S.T. The immunomodulatory and 

antitumor activities of lectins from the mushroom Tricholoma mongolicum. 
Immunopharmacology, 31 (1996), s. 205-211. 

39. Chen S., Oh S.R., Phun S., Hur G., Ye J.J., Kwok S.L., Shrode G.E., Belury M., Adams 
L.S., Williams D. Anti-aromatase activity of phytochemicals in white button mushrooms 
(Agaricus bisporus). Cancer Research, 66 (2006), s. 12026-12034. 

40. Kanaya N., Kubo M., Liu Z., Chu P., Wang C., Yuan Y.C., Chen S. Protective effects of 
white button mushroom (Agaricus bisporus) against hepatic steatosis in ovariectomized 
mice as a model of postmenopausal women. PLoS ONE (2011), e26654. 

41. Ahmad M.S., Ahmad S., Gautam B., Afzal M. Antigenotoxic and anticlastogenic potential 
of Agaricus bisporus against MMS induced toxicity in human lymphocyte cultures and in 
bone marrow cells of mice. Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 14 (2013),  
s. 395-402. 

42. Novaes M.R., Valadares F., Reis M.C., Gonçalves D.R., Menezes M.C. The effects of 
dietary supplementation with Agaricales mushrooms and other medicinal fungi on breast 
cancer: evidence-based medicine. Clinics, 66 (2013), s. 2133-2139. 

43. Öztürk M., Duru M.E., Kivrak S., Mercan-Doğan N., Türkoglu A., Özler M.A. In vitro 
antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial activity studies on three Agaricus species 
with fatty acid compositions and iron contents: A comparative study on the three most 
edible mushrooms. Food and Chemical Toxicology, 49 (2011), s. 1353-1360. 

44. Yilmaz N., Solmaz M., Türkekul İ., Elmastaş M. Fatty acids composition in some wild 
edible mushrooms growing in the middle Black Sea region of Turkey. Food Chemistry, 99 
(2006), s. 168-174. 

45. Chen S.Y., Ho K.J., Hsieh Y.J., Wang L.T., Mau J.L. Contents of lovastatin,  
g-aminobutyric acid and ergothioneine in mushroom fruiting bodies and mycelia.  
LWT-Food Science and Technology, 47 (2012), s. 274-278. 

46. Shao S., Hernandez M., Kramer J.K.G., Rinker D.L., Tsao R.T.J. Ergosterol profiles, fatty 
acid composition, and antioxidant activities of button mushrooms as affected by tissue part 
and developmental stage. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58 (2010),  
s.11616-11625. 



 

Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Katarzyna Sułkowska-Ziaja 

 

170 

47. Yuan J.P, Kuang H.C., Wang J.H., Liu X. Evaluation of ergosterol and its esters in the 
pileus, gill, and stipe tissues of agaric fungi and their relative changes in the comminuted 
fungal tissues. Applied Microbiology and Biotechnology, 80 (2008), s. 459-465. 

48. Teichmann A., Dutta P.C., Staffas A., Jägerstad M. Sterol and vitamin D2 concentrations 
in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation. LWT-Food Science 
and Technolgy, 40 (2007), s. 815-822. 

49. Słomiński A., Semak I., Zjawiony J., Wortsman J., Gandy M.N., Li J., Zbytek B., Li W., 
Tuckey R.C. Enzymatic metabolism of ergosterol by cytochrome P450scc (CYP11A1) to 
biologically active 17α,24-dihydroxyergosterol. Chemistry & Biology, 12 (2015),  
s. 931-939. 

50. Phillips K.M., Ruggio D.M., Horst R.L., Minor B., Simon R.R., Feeney M.J., Byrdwell 
W.C., Haytowitz D.B. Vitamin D and sterol composition of 10 types of mushrooms from 
retail suppliers in the United States. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 
(2011), s. 7841-7853. 

51. Hong I.P., Nam S.H.,Sung G.B., Chung I.M., Hur H., Lee M.W., Kim M.K., Guo S.X. 
Chemical components of Paecilomyces tenuipes (Peck) Samson. Mycobiology, 35 (2007), 
s. 215-218. 

52. Lindequist U., Niedermeyer T.H.J., Jülich W.D. The pharmacological potential of mushrooms. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2 (2005), s. 285-299. 

53. Krzyczkowski W., Malinowska E., Suchocki P., Kleps J., Olejnik M., Herold F. Isolation 
and quantitative determination of ergosterol peroxide in various edible mushroom species. 
Food Chemistry, 113 (2009), s. 351-355. 

54. Takei T., Yoshida M., Ohnishi-Kameyama M., Kobori M. Ergosterol peroxide, an 
apoptosis-inducing component isolated from Sarcodon aspratus (Berk.).Bioscience, 
Biotechnology, and Biochemistry, 69 (2005), s. 212-215. 

55. Yaoita Y., Yoshihara Y., Kakuda R., Machida K., Kikuchi M. New sterols from two edible 
mushrooms, Pleurotus eryngii and Panellus serotinus. Chemical and Pharmaceutical 
Bulletin, 50 (2002), s. 551-553. 

56. Elmastas M., Isildak O., Turkekul I., Temur N. Determination of antioxidant activity and 
antioxidant compounds in wild edible mushrooms. Journal of Food Composition and 
Analysis, 20 (2007), s. 337-345. 

57. Endo M., Beppu H., Akiyama H., Wakamatsu K., Ito S., Kawamoto Y., Shimpo K., Sumiya 
T., Koike T., Matsui T. Agaritine purified from Agaricus blazei Murrill exerts anti-tumor 
activity against leukemic cells. Biochimica et Biophysica Acta, 1800 (2010), s. 669-673. 

58. Hu D.D., Zhang R.Y., Zhang G.Q., Wang H.X., Ng T.B. A laccase with antiproliferative 
activity against tumor cells from an edible mushroom, white common Agrocybe 
cylindracea. Phytomedicine, 18 (2011), s. 374-379. 

59. Zhang G.Q., Wang Y.F., Zhang X.Q., Ng T.B., Wang H.X. Purification and 
characterization of a novel laccase from the edible mushroom Clitocybe maxima. Process 
Biochemistry, 45 (2010), s. 627-633. 

60. Kampmann M., Hoffrichter A.C., Stalinski D., Wichmann R. Kinetic characterization of 
tyrosinase containing mushroom (Agaricus bisporus) cells immobilized in silica alginate. 
Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 116 (2015), s. 124-133. 

61. Labus K., Turek J., Bryjak J. Efficient Agaricus bisporus tyrosinase immobilization on 
cellulose-based carriers. Biochemical Engineering Journal, 56 (2011), s. 232-240. 

62. Zaidi K.U, Ali A.S., Ali S.A. Purification and characterization of melanogenic enzyme 
tyrosinase from button mushroom. Enzyme Research, 2014 (2014), s. 1-6. 

63. Shi Y.L., Benzie I.F., Buswell J.A. Role of tyrosinase in the genoprotective effect of the 
edible mushroom. Agaricus bisporus. Life Sciences, 70 (2002), s. 1595-1608. 

64. Jani A.R., Nag S., Setty S.R. Visualization of Intracellular Tyrosinase Activity in vitro. Bio 
Protocol, 6 (2016), e1794. 



 

Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako odpowiedź na potrzeby medycyny XXI wieku 

 

171 

65. Hu Y.D., Zhang B.B., Xu G.R., Liao X.R., Cheung P.C.K. A mechanistic study on the 
biosynthetic regulation of bioactive metabolite Antroquinonol from edible and medicinal 
mushroom Antrodia camphorata. Journal of Functional Foods, 25 (2016), s. 70-79 

66. Echigo R., Shimohata N., Karatsu K., Yanom F., Kayasuga-Kariya Y., Fujisawa A., Ohto 
T., Kita Y., Nakamura M., Suzuki S., Mochizuki M., Shimizu T., Chung U., Sasaki N. 
Trehalose treatment suppresses inflammation, oxidative stress, and vasospasm induced by 
experimental subarachnoid hemorrhage. Journal of Translational Medicine, 10 (2012), s. 80.  

67. Wannet W.J., Op den Camp H.J., Wisselink H.W., van der Drift C., Van Griensven L.J., 
Vogels G.D. Trehalose treatment suppresses inflammation, oxidative stress, and 
vasospasm induced by experimental subarachnoid hemorrhage. Biochimica et Biophysica 
Acta, 1425 (1998), s. 177-188. 

68. Wu T., Zivanovic ., Draugho F.A., Sams C.E. Chitin and chitosan–value-added products 
from mushroom waste. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52 (2004), s. 7905-7910. 

69. Kozarski M.S., Klaus A.S., Nikšić M.P., Van Griensven L., Vrvić M.M., Jakovljević D.M. 
Antioxidative and immunomodulating activities of polysaccharide extracts of the medicinal 
mushrooms Agaricus bisporus, Agaricus brasiliensis, Ganoderma lucidum and Phellinus 
linteus. Chemistry & Industry, 68 (2014), s. 305.  

70. Novak M., Vetvicka V. Glucans as biological response modifiers. Endocrine Metabolic & 
Immune Disorders - Drug Targets, 9 (2009), s. 67-75. 

71. Muta T. Molecular basis for invertebrate innate immune recognition of (1–> 3)-beta-D-
glucan as a pathogen-associated molecular pattern. Current Pharmaceutical Design, 12 
(2006), s. 4155-4161. 

72. Akramiene D., Kondrotas A., Didziapetriene J., Kevelaitis E. Effects of beta-glucans on the 
immune system. Medicina (Kaunas), 43 (2007), s. 597-606 

73. Ma L., Chen H., Dong P., Lu X. Anti-inflammatory and anticancer activities of extracts 
and compounds from the mushroom Inonotus obliquus. Food Chemistry, 139 (2013),  
s. 503-508. 

74. Smiderle F.R., Alquini G., Tadra-Sfeir M.Z., Iacomini M., Wichers H.J., Van Griensven 
L.J.L.D. Agaricus bisporus and Agaricus brasiliensis (1 › 6)-ß-d-glucans show 
immunostimulatory activity on human THP-1 derived macrophages. Carbohydrate 
Polymers, 94 (2013), s. 91-99. 

75. Jedinak A., Dudhgaonkar S., Wu Q., Simon J., Sliva D. Anti-inflammatory activity of edible 
oyster mushroom is mediated through the inhibition of NF-κB and AP-1 signaling. 
Nutrition Journal, 10 (2011), s. 52-62. 

76. Asahi T., Wu X., Shimoda H., Hisaka S., Harada E., Kanno T., Nakamura Y., Kato Y., 
Osawa T. A mushroom-derived amino acid, ergothioneine, is a potential inhibitor of 
inflammation-related DNA halogenations. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 
80 (2016), s. 313-317. 

77. She Q.B., Ng T.B., Liu W.K. A novel lectin with potent immunomodulatory activity 
isolated from both fruiting bodies and cultured mycelia of the edible mushroom Volvariella 
volvacea. Biochemical and Biophysical Research Communications, 247 (1998), s. 106-111. 

78. Sze S.C., Ho J.C., Liu W.K.J. Volvariella volvacea lectin activates mouse T lymphocytes by 
a calcium dependent pathway. Journal of Cellular Biochemistry, 92 (2004), s. 1193-1120. 

79. Ayaz F.A., Chuang L.T., Torun H., Colak A., Seslin E., Presley J., Smith B.R., Glew R.H. 
Fatty acid and amino acid compositions of selected wild-edible mushrooms consumed in 
Turkey. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 62 (2011), s. 328-335. 

80. Dennis E.A., Norris P.C. Eicosanoid Storm in Infection and Inflammation. Nature Reviews 
Immunology, 15 (2015), s. 511-523. 

81. Gdula-Argasińska J., Czepiel J., Woźniakiewicz A., Wojtoń K., Grzywacz A., 
Woźniakiewicz M., Jurczyszyn A., Perucki W., Librowski T. N-3 Fatty acids as resolvents 
of inflammation in the A549 cells. Pharmacology Reports, 67 (2015), s. 610-661. 



 

Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Katarzyna Sułkowska-Ziaja 

 

172 

82. Grzywacz A., Gdula Argasińska J., Kała K., Opoka W., Muszyńska B. Anti-Inflammatory 
Activity of Biomass Extracts of the Bay Mushroom, Imleria badia (Agaricomycetes), in 
RAW 264.7 Cells. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18 (2016), s. 769-779. 

83. Hong S.S., Lee J.H., Jeong W., Kim N., Jin H.Z., Hwang B.Y., Lee H.J., Lee S.J., Jang 
D.S., Lee D. Acetylenic acid analogues from the edible mushroom Chanterelle 
(Cantharellus cibarius) and their effects on the gene expression of peroxisome proliferator-
activated receptor-gamma target genes. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22 
(2012), s. 2347-234. 

84. Czapski J. Antioxidant activity and phenolic content in some strains of mushrooms 
(Agaricus bisporus). Veg Crop Res, 62 (2005), s. 165-173. 

85. Ferreira I.C.F.R., Barros L., Abreu. Antioxidants in wild mushrooms. Current Medicinal 
Chemistry 16 (2009), s. 1543-1560. 

86. Reis F.S., Martins A., Barros L., Ferreira I.C. Antioxidant properties and phenolic profile of 
the most widely appreciated cultivated mushrooms: a comparative study between in vivo 
and in vitro samples. Food and Chemical Toxicology, 50 (2012), s. 201-207. 

87. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Phenolic acids in selected edible 
Basidiomycota species: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus 
cibarius, Lactarius deliciosus and Pleurotus ostreatus. ACTA Scientiarum Polonorum 
Horticulture, 12 (2013), s. 107-116. 

88. Moon M.K., Lee Y.J., Kim J.S., Kang D.G., Lee H.S. Effect of Caffeic Acid on Tumor 
Necrosis Factor-Alpha-Induced Vascular Inflammation in Human Umbilical Vein 
Endothelial Cells. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 32 (2009), s. 1371-1377. 

89. Palacios I., Lozano M., Moro C., D’Arrigo M., Rostagno M.A., Martinez J.A., Garcia-
Lafuente A., Guillamon E., Villares A. Antioxidant properties of phenolic compounds 
occurring in edible mushroom. Food Chemistry, 128 (2011), s. 674-678. 

90. Stanikunaite R., Khan S.I., Trappe J.M., Ross S.A. Cyclooxygenase-2 inhibitory and 
antioxidant compounds from the truffle Elaphomyces granulatus. Phytother Research, 23 
(2009), s. 575-578. 

91. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja, K., Ekiert H. Indole compounds in fruiting bodies of some 
selected Macromycetes species and in their mycelia cultured in vitro. Pharmazie 64 (2009), 
s.479-480.  

92. Muszyńska B., Kała K., Firlej A., Sułkowska-Ziaja K. Cantharellus cibarius – culinary-
medicinal mushroom content and biological activity. PTF – Acta Poloniae Pharmaceutica, 
73 (2016), s. 589-598. 

93. Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Opoka W. Agaricus bisporus 
and its in vitro culture as a source of indole compounds released into artificial digestive 
juices. Food Chemistry, 199 (2016), s. 509-515. 

94. Fukuwatari T., Shibata K. Nutritional Aspect of Tryptophan Metabolism. International 
Journal of Tryptophan Research, 6 (2013), s. 3-8  

95. Reiter R.J., Calvo J.R., Karbownik M., Qi W., Tan D.X., Ann N.Y. Melatonin and its 
relation to the immune system and inflammation. Acad Sci (2000) 917 (2009), s. 376-386. 

96. Esposito E., Cuzzocrea S. Antiinflammatory activity of melatonin in central nervous system. 
Current Neuropharmacology, 8 (2010), s. 228-42.  

97. Abdala-Valencia H., Berdnikovs S., McCary C.A., Urick D., Mahadevia R., Marchese 
M.E., Swartz K., Wright L., Mutlu G.M., Cook-Mills J.M. Inhibition of allergic 
inflammation by supplementation with 5-hydroxytryptophan. American Journal of 
Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, 303 (2012), s. 642-660.  

98. Kumar S. Antioxidants in wild mushrooms. Advances in Applied Science Research, 2 
(2011), s. 129-135. 

99. Robaszkiewicz A., Bartosz G., Ławrynowicz M., Soszyński M. The Role of Polyphenols, 
β-Carotene, and Lycopene in the Antioxidative Action of the Extracts of Dried, Edible 
Mushrooms. Journal of Nutrition and Metabolism , 2010 (2010), s. 173-274. 



 

Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako odpowiedź na potrzeby medycyny XXI wieku 

 

173 

100. Nakalembe I, Kabasa JD, Olila D. Comparative nutrient composition of selected wild 
edible mushrooms from two agro-ecological zones, Uganda. Springerplus, 4 (2015), s. 433.  

101. Barros L., Venturini B.A., Baptista P., Estevinho L.M., Ferreira I.C. Chemical composition 
and biological properties of portuguese wild mushrooms: a comprehensive study. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry, 56(2008), s. 3856-3862.  

102. Jiang Q. Natural forms of vitamin E: metabolism, antioxidant, and anti-inflammatory 
activities and their role in disease prevention and therapy. Free Radical Biology and 
Medicine, 72(2014), s. 76-90. 

103. Drori A., Shabat Y., Ben Ya'acov A., Danay O., Levanon D., Zolotarov L., Ilan Y. Extracts 
from Lentinula edodes (Shiitake) Edible Mushrooms Enriched with Vitamin D Exert an Anti-
Inflammatory Hepatoprotective Effect. Journal of Medicinal Food, 19 (2016), s. 383-389. 

104. Strange R.C., Shipman K.E., Ramachandran S. Metabolic syndrome: A review of the role of 
vitamin D in mediating susceptibility and outcome. World Journal of Diabetes, 6 (2015), s. 
896-911. 

105. Stepień M., O'Mahony L., O'Sullivan A., Collier J., Fraser W.D., Gibney M.J., Nugent 
A.P., Brennan L. Effect of supplementation with vitamin D2-enhanced mushrooms on 
vitamin D status in healthy adults. Journal of Nutritional Science, 2 (2013), e29. 

106. Barros L., Cruz T., Baptista P., Estevinho L.M., Ferreira I.C. Wild and commercial 
mushrooms as source of nutrients and nutraceuticals. Food and Chemical Toxicology, 46 
(2008), s. 2742-2747. 

107. Jiang J., Grieb B., Thyagarajan A., Sliva D. Ganoderic acids suppress growth and invasive 
behavior of breast cancer cells by modulating AP-1 and NF-kappaB signaling. 
International Journal of Molecular Medicine, 21 (2008), s. 577-584. 

108. Jeong J.W., Lee H.H., Han M.H., Kim G.Y., Hong S.H., Park C., Choi Y.H. Ethanol 
extract of Poria cocos reduces the production of inflammatory mediators by suppressing 
the NF-kappaB signaling pathway in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 
macrophages. BMC Complementary and Alternative Medicine, 14 (2014), s. 101. 

109. Choi Y.H. Induction of apoptosis by an ethanol extract of Poria cocos Wolf. in human 
leukemia U937 cells. Oncology Reports, 34 (2015), s. 2533-2540. 

110. Rao Y.K., Fang S.H., Tzeng Y.M. Evaluation of the anti-inflammatory and anti-
proliferation tumoral cells activities of Antrodia camphorata, Cordyceps sinensis, and 
Cinnamomum osmophloeum bark extracts. Journal of Ethnopharmacology, 114 (2007),  
s. 78-85. 

111. Kalač P. Trace element contents in European species of wild growing edible mushrooms: 
A review for the period 2000-2009. Food Chemistry, 122 (2010), s. 2-15. 

112. Reczyński W., Muszyńska B., Opoka W., Smalec A., Sułkowska-Ziaja K., Malec M. 
Comparative study of metals accumulation in cultured in vitro mycelium and naturally 
grown fruiting bodies of Boletus badius and Cantharellus cibarius. Biological Trace 
Element Research, 153 (2013), s. 355-362. 

113. Muszyńska B., Smalec A., Sułkowska-Ziaja K., Opoka W., Reczyński W., Baś B. 
Culinary-medicinal Agaricus bisporus (white button mushroom) and its in vitro cultures as 
a source of selected biologically-active elements. Journal of Food Science and Technology, 
52 (2015), s. 7337-7344. 

114. Grzywacz A., Gdula-Argasińska J., Muszyńska B., Tyszka-Czochara M., Librowski T., 
Opoka W. Metal responsive transcription factor 1 (MTF-1) regulates zinc dependent 
cellular processes at the molecular level. Acta Biochimica Polonica, 62 (2015), s. 491-498. 

115. Prasad A.S. Zinc is an antioxidant and anti-inflammatory agent: its role in human health. 
Frontiers in Nutrition, 1 (2014), s. 1-10. 

116. Cousins R.J., Liuzzi J.P., Lichten L.A. Mammalian zinc transport, trafficking, and signals. 
Journal of Biological Chemistry, 281 (2006), s. 24085-24089. 

117. Dogan H., Coteli E., Karatas F. Determination of Glutathione, Selenium, and 
Malondialdehyde in Different Edible Mushroom Species. Biological Trace Element 
Research, 174 (2016), s. 459-463. 



 

Bożena Muszyńska, Katarzyna Kała, Jan Lazur, Katarzyna Sułkowska-Ziaja 

 

174 

118. Falandysz J. Selenium in edible mushrooms. Journal of Environmental Science and Health 
Part C, 26 (2008), s. 256-299. 

119. Huang Z., Aaron H., Rose A.H., Hoffmann P.R. The Role of Selenium in Inflammation and 
Immunity: From Molecular Mechanisms to Therapeutic Opportunities. Antioxidants & 
Redox Signaling, 16 (2012), s. 705-743. 

120. Rajewska J., Bałasińska B. Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach jadalnych 
i ich korzystny wpływ na zdrowie. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 58 (2004), 
s. 352-357. 

121. Fukushima M., Nakano M., Morii Y., Ohashi T., Fujiwara Y., Sonoyama K.: Hepatic LDL 
receptor mRNA in rats is increased by dietary mushroom (Agaricus bisporus) fiber and 
sugar beet fiber. The Journal of Nutrition, 130 (2000), s. 2151-2156. 

122. Siwulski M., Sobieralski K., Sas-Golak I.: Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów. 
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (2014), s. 16-28. 

123. Jeong S.C., Jeong Y.T., Yang B.K., Islam R., Koyyalamudi S.R., Pang G., Cho K.Y., Song 
C.H.: White button mushroom (Agaricus bisporus) lowers blood glucose and cholesterol 
levels in diabetic and hypercholesterolemic rats. Nutrition Research, 30 (2010), s. 49-56. 

124. Wang Y., Liu Y., Wang H., Li C., Qi P., Bao J.: Agaricus bisporus lectins mediates islet 
βcell proliferation through regulation of cell cycle proteins. Experimental Biology and 
Medicine, 237(2012), s. 287-296. 

125. Turner E.H., Loftis J.M., Blackwell A.D. Serotonin a la carte: Supplementation with the 
serotonin precursor 5-hydroxytryptophan. Pharmacology & Therapeutics, 109 (2006),  
s. 325-338. 

126. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Indole compounds in fruiting bodies of some 
edible Basidiomycota species. Food Chemistry, 125 (2011), s. 1306-1308. 

127. Birdsall T.C. 5-Hydroxytryptophan: A Clinically-Effective Serotonin Precursor. Scientific 
Review of Alternative Medicine, 3(1998), s. 271-280. 

128. Muszyńska B., Maślanka A., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Analysis of indole compounds 
in Armillaria mellea fruiting bodies. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 68 
(2011), s. 93-97.  

129. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H. Indole Compounds in Some Culinary  
– Medicinal Higher Basidiomycetes from Poland. International Journal of Medicinal 
Mushroom. 13 (2011), s. 449-454. 

130. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K. Analysis of indole compounds in edible Basidiomycota 
species after thermal processing. Food Chemistry, 132 (2012), s. 455-459.  

131. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Wójcik A. Levels of physiological active indole 
derivatives in the fruiting bodies of some edible mushrooms (Basidiomycota) before and 
after thermal processing. Mycoscience, 54 (2013), s. 321-332.  

Grzyby jadalne stare/nowe surowce lecznicze jako odpowiedź na potrzeby 
medycyny XXI wieku 

Streszczenie 
Grzyby jadalne stanowią niewielką część królestwa grzybów, liczącego przeszło sto tysięcy gatunków, 
w którym nieustannie są opisywane i dodawane kolejne gatunki. Grzyby zbierano i stosowano od 
pradawnych czasów, szczególnie w tradycyjnej medycynie Wschodniej oraz jako element medycyny 
ludowej Zachodu. Pierwsze informacje o stosowaniu grzybów w lecznictwie polskim ukazały się 
w czasopismach etnograficznych z drugiej połowy XIX wieku. W Farmakopei Polskiej II, znajdują się 
monografie dotyczące Faex medicinalis – drożdży lekarskich, będących źródłem witamin oraz 
znajdującymi zastosowanie, jako środek do sporządzania tabletek.  
Grzyby jadalne zalicza się obecnie do tzw. żywności funkcjonalnej. Zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej są produktami, posiadającymi korzystne właściwości prozdrowotne, które zostały 
udokumentowane badaniami naukowymi pod względem korzystnego wpływu na zdrowie człowieka, 
ponad ten, który wynika z obecności w nich składników odżywczych uznanych za niezbędne. Na 
podstawie analizy składu chemicznego owocników grzybów jadalnych można stwierdzić, że są one 
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pełnowartościowym produktem spożywczym. Grzyby jadalne mogą być, więc materiałem pozwalającym 
na dostarczenie do organizmu ważnych prozdrowotnych substancji m.in. aminokwasów (zbliżonych 
składem do występujących w proteinach zwierzęcych), białek, lektyn, glikoprotein, polisacharydów, 
związków fenolowych i indolowych, witamin, biopierwiastków, enzymów, terpenoidów, a także lipidów. 
Substancje te prezentując liczne działania biologiczne mają znaczenie w prewencji chorób 
cywilizacyjnych.  
Z tego powodu celem prezentowanej pracy było przedstawienie najważniejszych działań biologicznych 
grzybów (np.: przeciwnowotworowego, antyoksydacyjnego, immunostymulującego, przeciw-
miażdżycowego, przeciwdepresyjnego, przeciwzapalnego, hipoglikemicznego, czy też przeciw-
bakteryjnego i przeciwwirusowego). 
Jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań na choroby cywilizacyjne są wolne rodniki. Liczne badania 
wykazały, że wolne rodniki tlenowe odgrywają istotną rolę w wielu procesach biologicznych, takich jak 
np. odtruwające reakcje układu cytochromu P450, synteza prostaglandyn, czy reakcje zachodzące 
w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym. Wolne rodniki tlenowe są induktorami peroksydacji lipidów, 
co z kolei sprzyja uszkodzeniom materiału genetycznego w wyniku reakcji krzyżowych dialdehydu 
malonowego (jednego z głównych produktów peroksydacji) z zasadami azotowymi, będącymi składnikami 
kwasów nukleinowych. Owocniki grzybów są szczególnie bogate w substancje neutralizujące wolne 
rodniki. Na świecie nowotwory obok chorób sercowo-naczyniowych są głównymi przyczynami zgonów, 
a dostępne metody leczenia – nie zawsze skuteczne, często niosą za sobą szereg działań niepożądanych 
i obciążają już osłabiony organizm. Stąd zainteresowanie środowisk naukowych skupia się na naturalnych 
i bezpieczniejszych metodach leczenia, w tym polegających na wykorzystaniu ekstraktów i związków 
pochodzenia grzybowego. 
Słowa kluczowe: Basidiomycota, choroby cywilizacyjne, polisacharydy grzybowe, terpenoidy 

Edible mushrooms old/new medicinal raw materials as a response to the needs 
of 21st century medicine 

Abstract 
Edible mushrooms are a small part of the kingdom of mushrooms, numbering more than one hundred 
thousand species, in which further species are described and added. Mushrooms have been harvested and 
used from ancient times, especially in traditional Eastern medicine and as part of folk medicine of the 
West. First reports about appliacation of mushroom in Polish medicine appeared in ethnographic journals 
from the second half of the 19th century. In Polish Pharmacopoeia II, there are monographs about Faex 
medicinalis – medical yeasts, which are a source of vitamins and are used as a tableting agent. 
Edible fungi are currently classified as so-called functional food. According to the European Union 
directive, they are products characterized by documented scientific research in terms of beneficial effects 
on human health resulting from the presence of essential nutrients found in them. Based on the analysis of 
the chemical composition of fruiting bodies of edible mushrooms, it can be stated that they are 
a wholesome food product. Edible mushrooms can be source of important biologically active substances 
such as: amino acids, proteins, lectins, glycoproteins, polysaccharides, phenolic and indole compounds, 
vitamins, bioelements, enzymes, terpenoids, and also lipids for human. These substances presented the 
activity against civilization diseases. So, the aim of presented work was to show the main mushroom 
biological activities such as antioxidant, antineoplastic, immunostimulatory, anti-atherosclerotic, 
neuroprotective, antidepressant, anti-inflammatory, antiallergic, antibacterial, antiviral or hypoglycaemic. 
Free radicals are the main factors leading to the development of civilization diseases. Numerous studies 
have shown that oxygen free radicals play an important role in many biological processes, such as, 
detoxifying cytochrome P450 system responses, prostaglandin synthesis, or reactions occurring in the 
mitochondrial respiratory chain. Free oxygen radicals are inducers of lipid peroxidation, which in turn 
promotes damage to genetic material as a result of cross reactions of malonic dialdehyde (one of the main 
peroxidation products) with nitrogenous bases, which are components of nucleic acids. The fruiting bodies 
of mushrooms are a rich source of substances which neutralized free radicals. In the world, cancers, along 
with cardiovascular diseases, are the main causes of death, and available methods of treatment – not always 
effective, often carry a number of adverse effects and burden the already weakened organism. Hence the 
interest of the scientific community focuses on natural and safer methods of treatment, including those 
involving the use of extracts and compounds of fungal origin. 
Key words: Basidiomycota, civilization diseases, mushroom polysaccharides, terpenoids 
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Wektory AAV – wiodąca technologia w terapii genowej 

1. Terapia na miarę XXI wieku  

Terapia genowa polega na dostarczeniu materiału genetycznego (DNA lub RNA) 

do komórek pacjenta w celach terapeutycznych. Zasadniczo wiąże się ona 

z modyfikacją ekspresji genów poprzez dostarczanie poprawnej formy genu, 

korygującego skutki mutacji powodującej chorobę. Może ona polegać też na supresji 

genów, których nadmierna ekspresja prowadzi do zaburzenia funkcjonowania 

organizmu lub na korekcie sekwencji zmutowanego genu [1, 2]. Terapia genowa może 

być wykorzystana w leczeniu chorób genetycznych, nowotworów, chorób zakaźnych, 

a także w wytwarzaniu szczepionek rekombinowanych. Do tej pory znalazła 

zastosowanie w leczeniu zaburzeń neurologicznych (np. choroby Niemanna Picka, 

fenyloketonurii, choroby Canavan’a), w chorobach związanych z układem mięśniowo-

szkieletowym (np. z chorobą zwyrodnieniową stawów, osteoporozą), w chorobach 

metabolicznych wątroby, w przypadku hemofilii typu A i B czy innych (np. ciężkiego 

złożonego niedoboru odporności, anemii sierpowatej, talasemii) [3, 4]. Leczenie w tej 

formie terapii rozpoczyna się od identyfikacji zmutowanego genu, będącego przyczyną 

choroby, co pozwala na eliminację nie tylko samych objawów, lecz przede wszystkim 

pierwotnego źródła choroby [5, 6]. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje terapii 

genowych: terapię ex vivo, oraz terapię in vivo. Terapia ex vivo polega na pobraniu 

komórek od pacjenta, które następnie są genetycznie modyfikowane, celem 

wprowadzenia genów terapeutycznych i ponownie dostarczone do organizmu chorego, 

jako przeszczep autologiczny. Ten rodzaj terapii można przeprowadzać tylko 

w odniesieniu do określonych typów komórek np. komórek szpiku kostnego. 

Dotychczas zastosowano go w leczeniu m.in.: hipercholesterolemii rodzinnej,  

β-talasemii, leukodystrofii metachromatycznej, ciężkiego złożonego niedoboru 

odporności w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej. W terapii in vivo materiał 

genetyczny jest wprowadzany bezpośrednio do tkanki docelowej w organizmie 

pacjenta, np. do mózgu, mięśni, wątroby. Terapię in vivo stosowano w leczeniu takich 

chorób jak: niedobór lipazy lipoproteinowej, niedobór transkarbamylainy ornityny, 

choroba Parkinsona. Sukces zarówno terapii ex vivo, jak i in vivo zależy od wydajności 

stabilnej insercji i transformacji genów terapeutycznych do komórek pacjenta [7, 8].  

W dostarczeniu genu do miejsca docelowego wykorzystuje się nośniki, którymi 

mogą być zarówno systemy wirusowe, jak i niewirusowe. Wśród cech, które powinien 

posiadać idealny wektor należy między innymi wymienić: bezpieczeństwo (zarówno 

dla pacjenta, jak i dla środowiska), brak immunogenności, skuteczność we 

wprowadzaniu materiału genetycznego do komórek docelowych, dużą tolerancję 
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w stosunku do rozmiaru wstawianego genu, ochronę dostarczanego materiału 

genetycznego przed degradacją, łatwość produkcji w wysokim mianie, osiąganie 

poziomu i czasu trwania ekspresji wystarczającej do skorygowania defektu [9-11].  

Niewirusowe nośniki stosowane w terapii genowej obejmują systemy chemiczne 

i fizyczne. Do metod chemicznych zalicza się m.in. wykorzystanie cząsteczek 

nieorganicznych (np. siarczanu wapnia, złota, krzemionki), związków syntetycznych 

(np. emulsji lipidowych, stałych lipidowych nanocząsteczek), czy wektorów opartych 

na peptydach lub polimerach [6]. Metody fizyczne obejmują między innymi: 

bezpośrednią iniekcję „nagiego DNA” do komórek docelowych, elektroporację, 

wykorzystanie ultradźwięków, fotoporację, hydroporację, magnetofekcję czy tzw. 

transfekcję biolistyczna. Wśród zalet systemów niewirusowych należy podkreślić, iż są 

bezpieczniejsze i tańsze w produkcji, w porównaniu do nośników wirusowych. 

Ponadto są bardziej dostępne i charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do 

systemów wirusowych. Podstawową ich wadę, pomimo licznych modyfikacji, stanowi 

jednak niska skuteczność transfekcji [6, 10, 12].  
Wektory wirusowe są o wiele bardziej popularne z uwagi na efektywność 

terapeutyczną i bardzo wydajny transfer kwasów nukleinowych do określonych typów 
komórek, wynikający z ich naturalnej zdolności wprowadzania swojego materiału 
genetycznego do jądra komórkowego gospodarza. Możliwość modyfikacji wirusów 
sprawia, iż mogą być skutecznie użyte w terapii genowej jako wektory. Modyfikacje te 
związane są m. in: z usunięciem genów odpowiedzialnych za wirulencję, oraz części 
genów związanych z replikacją wirusa. Nośniki wirusowe można podzielić na dwa 
rodzaje: rekombinowane i defektywne. Wektory rekombinowane uzyskuje się poprzez 
insercję genu terapeutycznego przy użyciu rekombinacji homologicznej, w miejsce 
delecji genu lub genów związanych z replikacją wirusa, natomiast namnażanie wirusa 
odbywa się w komórkach, które zawierają geny usunięte z wirusa. Wirusowe nośniki 
defektywne powstają poprzez umieszczenie w kapsydzie wirusowym plazmidu 
zawierającego gen terapeutyczny oraz jedynie te geny wirusowe, których funkcja 
związana jest ze spakowaniem materiału genetycznego do kapsydu. Wśród głównych 
wad wektorów wirusowych należy wymienić ograniczoną pojemność, a także 
możliwość wywołania reakcji immunologicznej. Wybór odpowiedniego nośnika 
w terapii genowej jest związany m. in. z wielkością genu terapeutycznego, ekspresją 
transgenu (stałą lub czasową), jak również rodzajem komórek, do których chcemy go 
dostarczyć. Do tej pory w terapii genowej wykorzystywano wektory wirusowe oparte 
m.in. na adenowirusach, gammaretrowirusach, wirusach związanych z adenowirusami, 
lentiwirusach oraz herpeswirusach. Każdy z tych nośników cechuje się zarówno 
pewnymi zaletami, jak i wadami [5, 10, 13-15]. Do zalet wektorów skonstruowanych 
na bazie adenowirusów należy szeroki zakres występowania w przyrodzie oraz 
występowanie w kilkudziesięciu serotypach u człowieka. Wirusy te charakteryzują się 
szerokim tropizmem komórkowym, transdukcją zarówno komórek proliferujących, jak 
i nieproliferujących, brakiem powiązania z onkogenicznością u ludzi, oraz stosunkowo 
dużą pojemnością do ok. 36 kb [15]. Genom adenowirusów nie ulega szybkiej 
rearanżacji, a wstawione geny są utrzymywane przez kolejne rundy replikacji 
wirusowej. Ich wadą natomiast jest immunogenność oraz krótki okres ekspresji 
w dzielących się komórkach [11, 17-19]. Wektory gammaretrowirusowe ulegają 
integracji do genomu gospodarza, co warunkuje stabilną ekspresję genu 
terapeutycznego, osiągają wysoki współczynnik transdukcji, a ich pojemność wynosi 
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do 8 kb. Zasadniczymi wadami są natomiast: immunogenność, ryzyko mutagenezy 
insercyjnej, trudności w osiągnięciu wysokiego miana, oraz fakt, iż transdukują tylko 
komórki proliferujące. Ograniczeniem jest również to, iż mogą być stosowane tylko 
w strategii ex vivo [11, 20]. Wśród wektorów retrowirusowych najbardziej popularne 
są wektory oparte na lentiwirusach, które mogą być pseudotypowane, tak by 
prezentować wybrany tropizm, dodatkowo są stosunkowo łatwo wytwarzane. [21-22]. 
Wektory herpeswirusowe, charakteryzują się natomiast dużą pakownością (do 30 kb), 
są łatwe w produkcji, wykazują szeroki tropizm komórkowy, osiągają wysokie miana. 
Ich wadą jest krótki czas trwania ekspresji transgenu, immunogenność, a także 
onkogenność [14, 20, 23].  

2. AAV – kluczowy wektor wirusowy  

Wektory oparte na wirusach towarzyszącym adenowirusom (ang. adeno-associated 
virus – AAV) uważane są obecnie za najbardziej obiecujący rodzaj wektorów, który 
umożliwia zastosowanie terapii genowej w określonych jednostkach chorobowych. 
Wirusy te należą do rodzaju Dependoparvovirus z rodziny Parvoviridae [24]. Badania 
przesiewowe serologiczne w populacji człowieka wskazują na powszechny kontakt 
z tymi wirusami [25]. AAV występują w postaci wielu różnych serotypów, obecnie 
poznano ich ponad 100, z czego dwanaście izolowanych od ssaków naczelnych 
charakteryzuje się wysokim stopniem podobieństwa w sekwencji aminokwasów 
budujących kapsyd [26], różniących się jednak powinowactwem do poszczególnych 
organów w żywym organizmie. Przykładowo powinowactwo do wątroby wykazują 
serotypy – 7, 8 i 9, zaś do nerek – 2 [27]. Serotypy 2, 3, 5 oraz 6 wyizolowano 
z ludzkich komórek, natomiast serotypy 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 otrzymano z komórek 
innych naczelnych [28-29].  

Na genom wirusów towarzyszących adenowirusom składa się liniowy 
jednoniciowy DNA (ssDNA) o wielkości ok. 4,7 kb, zaś sama cząstka wirusowa 
posiada tzw. ikozaedralną symetrię i liczy sobie około 20 nm [30-32]. Każdy koniec 
DNA wirusa ograniczony jest przez charakterystyczne odwrócone sekwencje 
powtórzeniowe tzw. ITR (internal terminal repeats) o wielkości ~145 nukleotydów 
[33], które tworzą struktury spinki do włosów w kształcie litery T. Pierwszych 125 
nukleotydów to sekwencja palindromiczna (powtórzeniowa), podczas gdy pozostałych 
20 zwanych sekwencją „D” nie posiada komplementarnych nukleotydów. W genomie 
wyróżnia się dwa geny: rep oraz cap kodujące odpowiednio cztery białka 
odpowiedzialne za replikację oraz trzy białka strukturalne tworzące kapsyd (Rysunek 
1) [28, 34]. Do pierwszej grupy białek należą: Rep 40, Rep 52, Rep 68 oraz Rep 78, 
a ich aktywność zależna jest od promotorów p5 oraz p19 [35]. Białka Rep 40 i Rep 52 
odpowiedzialne są za powstawanie oraz akumulację jednoniciowego genomu wirusa 
z dwuniciowych cząstek pośrednich powstających podczas replikacji, zaś pozostałe 
dwa białka replikacyjne łączą się z elementami zdolnymi do wiązania białek Rep (ang. 
Rep protein binding elements – RBE) oraz z terminalnymi miejscami rozdziału ITR 
(ang. terminal resolution site – TRS), aby uczestniczyć w procesie replikacji DNA 
[33]. Do drugiej grupy białek należą: VP1, VP2 i VP3, budujące kapsyd wirusowy 
w stosunku 1:1:10, oraz białko AAP, będące kluczowym czynnikiem 
odpowiedzialnym za aktywację procesu składania cząstki wirusowej [26, 33, 34]. Ich 
aktywność uzależniona jest od działania promotora p40 [35].  
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Rysunek 1. Schemat genomu AAV (zmodyfikowane z [30]) 

Wirusy AAV, aby uaktywnić się w komórce potrzebują obecności tzw. wirusa 

pomocniczego, którym może być zarówno adenowirus, jak i herpeswirus [36]. 

W przypadku nieobecności wirusa pomocniczego w komórce gospodarza wirusy AAV 

przechodzą w stan latencji, co oznacza, że ich materiał genetyczny zostaje przepisany 

na dwuniciowe DNA, a następnie genom wirusa zostaje wbudowany w genom 

gospodarza w ściśle określonym miejscu na chromosomie 19 [30, 36]. 

Niektóre cechy wirusów AAV niewątpliwie zwiększają ich potencjał jako 

wektorów do przenoszenia genów terapeutycznych, inne niestety powodują trudności 

i wymagają dodatkowych badań w celu usprawnienia technologii AAV. Zalety 

wektorów opartych na wirusach towarzyszącym adenowirusom są następujące [33]: 

 są otrzymywane z niepatogennego wirusa, a więc ich zastosowanie w terapii 

genowej jest bezpieczne, 

 wektory AAV nie integrują się do genomu gospodarza, zmniejszając ryzyko 

mutagenezy insercyjnej  

 mają szeroki zakres gospodarza oraz wykazują szeroki tropizm komórkowy, 

 są zdolne do funkcjonalnej transdukcji zarówno komórek dzielących, jak 

i niedzielących się, 

 w komórkach niedzielących się, przez dłuższy czas utrzymuje się wysoki stopień 

ekspresji transgenów.  

Niestety zastosowanie wektorów AAV wiąże się również z kilkoma problemami [33]: 

 ze względu na swoje niewielkie rozmiary umożliwiają przenoszenie genu małej 

wielkości (do ok. 4,4 kb), 

 początkowy etap procesu ekspresji genów jest dosyć powolny, choć możliwe jest 

jego przyspieszenie gdy zastosuje się samo-namnażający wektor zawierający 

dwuniciowy DNA, 

 wysoki stopień homologii pomiędzy różnymi serotypami prowadzi do krzyżowej 

reaktywności przeciwciał, 

 wektory AAV nie integrują się do genomu gospodarza co wiąże się z krótkim 

okresem ekspresji genów w komórkach dzielących się. 

Obecnie podejmowane są próby zwiększenia pojemności genomu AAV – bazujące 

na zdolności tych wirusów do tworzenia konkatamerów głowa-ogon, głowa-głowa lub 

ogon-ogon – dzięki rekombinacji w rejonie ITRs. Kaseta transgenowa jest dzielona 

między dwa wektory rAAV posiadające odpowiednio miejsca donorowe i akceptorowe 

przy składaniu genów (splicingu). Na skutek składania (splicingu) mRNA transkryptu, 

powstaje funkcjonalny produkt transgenu. Konstruuje się także tzw. samo-
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komplementarne wektory AAV (scAAV; self-complementary AAV), pozwalające 

ominąć ograniczenia związane z syntezą drugiej nici DNA. Skraca to tzw. okres 

uśpienia, który następuje przed ekspresją transgenu, dzięki czemu można potencjalnie 

zwiększyć tzw. biologiczną wydajność wektora [37].  

3. Ukierunkowana ewolucja – strategia tworzenia wektora idealnego  

Aktualnym wyzwaniem terapii genowej jest dążenie do skutecznego i bezpiecznego 

dostarczania materiału genetycznego do komórek docelowych. Cykl życiowy AAV 

jest procesem złożonym z kilku etapów obejmujących: przyłączanie do receptora na 

powierzchni komórki, wnikanie do jej wnętrza na drodze endocytozy, wędrówkę przez 

cytozol wewnątrz endosomu oraz wnikanie materiału genetycznego do jądra 

komórkowego. W zależności od tego, czy obecny jest wirus wspomagający replikację, 

AAV wchodzi bądź w cykl lityczny, czemu towarzyszy synteza białek wirusowych, 

replikacja oraz składanie cząstek potomnych, bądź w cykl lizogeniczny, gdzie AAV 

ulega integracji do chromosomu [28]. Na każdym z tych etapów, wirus może napotkać 

przeszkody uniemożliwiające dokończenie cyklu infekcji, co może obniżyć 

skuteczność wirusa oraz opartego na nim wektora.  

Pomimo wcześniejszych obiecujących rezultatów, wykorzystanie wektorów AAV 

w badaniach klinicznych jest ograniczone z wielu względów. Samo przedostanie się 

wektora do komórki nie gwarantuje sukcesu, ponieważ niezwykle istotna jest 

długotrwała i stabilna ekspresja wprowadzonych genów. Problem stanowi również 

uzyskanie wysokiego miana wirusa, co jest warunkiem pozwalającym na jego 

zastosowanie w terapii genowej. Dotychczas wyizolowano 12 podstawowych 

serotypów wirusa AAV od ludzi i innych ssaków naczelnych, wykazujących od 51 do 

99% podobieństwa na poziomie sekwencji aminokwasowej [26]. Najważniejszą 

różnicą między poszczególnymi serotypami AAV jest wydajność transdukcji 

określonych komórek [38]. Uważa się, że to właśnie kapsyd determinuje bardzo istotne 

cechy cząstki wirusowej, takie jak: przyłączanie do odpowiedniej komórki, wnikanie 

do jej wnętrza, pomyślną wędrówkę przez cytozol i uwalnianie genomu wirusowego 

[39]. Dlatego też zmiana kapsydu może mieć istotny wpływ zarówno na proces 

wnikania do komórki czyli na tzw. fizyczną transdukcję, jak i na kinetykę ekspresji 

transgenu, tzw. funkcjonalną transdukcję. Zmiana ta może wpływać również na 

tropizm wektora czy odpowiedź immunologiczną gospodarza, co w efekcie może 

prowadzić do usprawnienia transferu genów za pomocą wektorów AAV 

w określonych tkankach. Co istotne, zmiana kapsydu determinuje również wydajność 

produkcji wektorów na liniach komórkowych.  

W badaniach nad terapią genową wykorzystuje się głównie serotyp AAV2, jako 

jeden z najlepiej poznanych oraz jako ten serotyp, który cechuje się dosyć wydajną 

ekspresją przenoszonego genu [36]. Jednak z powodu pewnych jego ograniczeń, 

rzutujących na cały proces transferu genów, zespoły badawcze na całym świecie 

starają się stworzyć ulepszone wektory AAV, które łączą w sobie cechy kilku różnych 

serotypów. Co więcej, obecnie bardzo powszechne jest stosowanie różnych metod 

zwiększenia różnorodności wirusów AAV w celu uzyskania syntetycznego wirusa 

o jak najbardziej pożądanych cechach w aspekcie terapii genowej [30, 40]. 
Do produkcji syntetycznych wektorów opartych na wirusach AAV konieczne jest 

wykorzystanie wszystkich elementów składowych wektora. Tak więc, fragmenty ITR 
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niezbędne w procesach replikacji oraz składania cząstek wirusowych, muszą zostać 
dostarczone w formie „cis”, co umożliwia powstawanie rekombinowanych wektorów 
AAV, zachowujących tylko sekwencję ITR, natomiast produkty genów wirusowych  
– Rep oraz Cap, zostają dostarczone w formie „trans” [41].  

Przełomem w badaniach prowadzonych nad AAV było odkrycie, że genom AAV2 
może być pakowany do kapsydów AAV innych serotypów, jak również kapsydów 
modyfikowanych genetycznie. Odkrycie to pozwoliło na tworzenie chimerycznych 
wariantów wektorów AAV, które posiadają genom jednego serotypu, a kapsyd innego, 
bądź wariantów mozaikowych, których kapsyd stanowi swoiste połączenie 
fragmentów kapsydów pochodzących od różnych serotypów. Warianty zawierające 
kapsyd pochodzący z innego serotypu oznacza się jako AAVx/y, gdzie „x” oznacza 
wariant, od którego pochodzi genotyp, zaś „y” określa serotyp, od którego pochodzi 
gen cap [39]. 

Jednym ze sposobów tworzenia cząsteczek AAV o nowych, bardziej pożądanych 
właściwościach biologicznych jest ukierunkowana ewolucja, polegająca na tworzeniu 
bibliotek różnorodnych kapsydów, a następnie selekcja pożądanych cech (Rysunek 2) 
[42]. Składa się ona z trzech etapów, z których pierwszym krokiem jest tworzenie 
biblioteki genomowej, czyli zbioru fragmentów genów wirusa AAV pochodzących od 
różnych serotypów. Obecnie tworzone są biblioteki zarówno genów cap, jak i genów 
rep. Drugim krokiem jest selekcja wariantów AAV o najbardziej pożądanych 
właściwościach przy użyciu odpowiedniej presji selekcyjnej. Umożliwia to 
namnożenie i selekcję tylko wybranych wariantów z pożądanymi cechami. Selekcja ta 
może odbywać się zarówno w warunkach in vivo, jak i in vitro. Natomiast aby 
wybrany wariant miał największą szansę powodzenia w badaniach klinicznych, należy 
przeprowadzić selekcję w warunkach jak najbardziej przypominających organizm 
człowieka. W trzecim etapie, w wybrany kapsyd zostaje spakowany genom AAV 
zawierający pożądany transgen lub gen reporterowy. Na koniec testowana jest 
przydatność nowo powstałych wariantów wektorów do transdukcji w warunkach in 
vitro, a następnie in vivo. 

Techniki dywersyfikacji kapsydu mogą obejmować cały gen kodujący kapsyd, bądź 
też skupiać się na fragmentach DNA kodujących hiperzmienne rejony w obrębie pętli 
wyeksponowanych na powierzchni kapsydu. Do najważniejszych metod modyfikacji 
kapsydów należą: mutacje punktowe wprowadzane za pomocą reakcji PCR podatnej 
na błedy (error-prone PCR), tasowanie genowe (DNA shuffling, staggered extension 
PCR, overlap extension PCR). Inne metody obejmują insercje losowych bibliotek 
peptydów w obrębie kapsydu AAV (tzw. peptide display) [43] oraz optymalizację in 
silico w oparciu o specjalne algorytmy. 

metodą zwiększania różnorodności AAV jest mutageneza reszt aminokwasowych 
w kapsydzie wirusa, przeprowadzana w sposób losowy, czyli poprzez podatny na 
błędy PCR. Mieszanina reakcyjna jest zmodyfikowana w porównaniu do standardowej 
reakcji PCR w ten sposób, aby polimeraza DNA częściej popełniała błędy. Można to 
osiągnąć przez np. zwiększenie stężenie chlorku magnezu, co stabilizuje 
niekomplementarne parowanie zasad, wprowadzenie chlorku manganu, który 
zmniejsza zdolność zasad azotowych do specyficznego wiązania, dodanie analogów 
zasad takich jak dITP, 8 oxo-dGTP i dPTP, bądź dostarczenie w nieproporcjonalnej 
ilości poszczególnych deoksynukleotydów, co powoduje nierównomierne 
wprowadzanie zasad w syntetyzowaną nić [44]. 
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Rysunek 2. Tworzenie bibliotek kapsydów [1] Tasowanie genu cap i tworzenie biblioteki kapsydów [2] 

Selekcja wariantów AAV in vivo oraz in vitro [3] Upakowanie genomu AAV w najlepszy wariantu kapsydu 

i testowanie zdolności transdukcyjnych otrzymanego wektora (zmodyfikowano z [30]) 
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Najprostszą Alternatywną strategią jest tworzenie mozaikowych kapsydów, 

złożonych z macierzystych sekwencji różnych serotypów AAV, mogących łączyć 

najlepsze cechy serotypów macierzystych, a nawet wykazywać zupełnie nowe 

właściwości. W tym celu stosuje się techniki oparte na modyfikacji reakcji PCR (t.j. 

staggered PCR lub overlap extension PCR), bądź przez enzymatyczną fragmentację 

kapsydowego DNA. Enzym niespecyficznie trawiący DNA (DNazaI) przecina geny 

kodujące kapsydy różnych serotypów (AAV DNA shuffling) na mniejsze, częściowo 

pokrywające się fragmenty, które następnie łączy się w reakcji PCR (tzw. primerless 

PCR) w bibliotekę mozaikową w oparciu o homologię sekwencji macierzystych. Inny 

sposób zakłada wykorzystanie endonukleaz tnących gen kodujący kapsyd, a następnie 

zastosowanie ligazy DNA w celu połączenia przeciętych fragmentów. Z kolei w celu 

odzyskania sekwencji całego genu po tasowaniu, używa się starterów flankujących 

miejsca początku i końca pierwotnej sekwencji tasowanego genu. Wydajność procesu 

tasowania genowego jest determinowana przez wielkość tasowanego genu, 

podobieństwo sekwencji (jest to metoda efektywna dla sekwencji DNA wykazujących 

co najmniej 65% podobieństwa) oraz ilość zdarzeń rekombinacyjnych, które zaszły 

podczas reakcji [43]. 

Kolejną techniką, której celem jest wygenerowanie nowych wariantów AAV jest 

tzw. ekspozycja peptydów (peptide display). Najwcześniejsze udane próby zmiany 

tropizmu AAV polegały na wprowadzeniu krótkich peptydów do kapsydu AAV. 

Wstawiane peptydy były wyeksponowane na powierzchni kapsydów i warunkowały 

powinowactwo do nowego receptora specyficznego dla docelowego typu komórki. 

Jednoczesne zakłócenie natywnego tropizmu kapsydów może zwiększyć 

prawdopodobieństwo specyficznej interakcji z nowym receptorem docelowym. Oprócz 

znanych peptydów wiążących się z określonymi receptorami, można wykorzystać 

również insercje losowych peptydów. W obu przypadkach należy upewnić się, że 

insercja nie wpływa negatywnie na produkcję wektora, infekcyjność lub inne 

właściwości wymagane do przenoszenia genów [45].  

Innym podejściem do tworzenia bibliotek kapsydów jest optymalizacja całego 

procesu in silico. Metody tasowania genów prowadzić mogą do przypadkowego 

powstawania kodonów STOP, co jest istotnym czynnikiem ograniczającym 

zróżnicowanie bibliotek, ponieważ uniemożliwia powstanie wszystkich możliwych 

permutacji. Wraz z rozwojem technologii, zaczęto sięgać po coraz to bardziej 

zaawansowane narzędzia bioinformatyczne, aby jeszcze bardziej usprawnić proces 

tworzenia różnorodnych, funkcjonalnych bibliotek AAV które mogą pozwolić na 

szersze zastosowanie AAV w medycynie [46]. 

4. Aktualne trendy zastosowań AAV w badaniach klinicznych 

Jednym z głównych wyzwań terapii genowej przy pomocy rAAV jest odpowiedź 

immunologiczna gospodarza. Układ immunologiczny nie odróżnia rAAV 

(rekombinowanych AAV) od wtAAV (AAV dzikiego typu), co wiąże się z aktywacją 

mechanizmu odporności komórkowej opartej głównie na działaniu frakcji limfocytów 

T cytotoksycznych. Dodatkowo, z powodu powszechnej obecności wirusów AAV 

w populacji człowieka, humoralny układ immunologiczny większości potencjalnych 

pacjentów jest uzbrojony w poprzednio wytworzone przeciwciała przeciw AAV 

(seropozytywność populacji wobec AAV2/2 wynosi od 80 do 90%), co znacznie 
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komplikuje zastosowanie rAAV w terapii genowej i wymaga użycia środków 

blokujących układ immunologiczny. Odpowiedź komórkowa eliminuje 

stransdukowane komórki przy pomocy cytotoksycznych komórek T (tzw. odpowiedź 

CTL), podczas gdy odpowiedź humoralna skutkuje produkcją przeciwciał 

neutralizujących (Nab), które utrudniają ponowne podanie rAAV z powodu 

blokowania aktywności wektora [37]. Ostatnie badania kliniczne dotyczące hemofilii 

B nieoczekiwanie wykazały pojawianie się uszkodzeń wątroby wynikających 

z odpowiedzi CTL na hepatocyty stransdukowane AAV2/2. Wyniki te podkreślają 

niedoskonałość modeli przedklinicznych, ponieważ badania na myszach przy użyciu 

serotypów AAV2/7 i AAV2/8, nie potwierdziły aktywacji CTL [37]. Intensywność 

odpowiedzi układu immunologicznego zależy m.in. od organu docelowego, serotypu 

AAV, transgenu oraz drogi podania wirusa do organizmu ludzkiego, przy czym 

stwierdzono, że jest ona mniejsza w przypadku iniekcji [34]. 

Dotychczasowe badania kliniczne z użyciem rekombinowanych wektorów AAV 

były w dużym stopniu ograniczane przez odpowiedź immunologiczną gospodarza oraz 

niższy od oczekiwanego poziom ekspresji transgenu. Jak wykazano, AAV2/2 są 

preferencyjnie wiązane, bądź wychwytywane przez ludzkie hepatocyty, oraz są zdolne 

do wnikania do wnętrza komórki. Na tej podstawie wywnioskowano, że niski poziom 

ekspresji transgenu wynika prawdopodobnie z istnienia jak dotąd niepoznanego bloku 

wewnątrzkomórkowego, uniemożliwiającego dokończenie wędrówki przez cytozol. 

Zastosowano wiele różnych podejść mających na celu zmianę wirusowego kapsydu, 

a co za tym idzie, właściwości wektora tak, aby ulepszyć funkcjonalną transdukcję 

ludzkich tkanek. Ukierunkowana ewolucja umożliwia wybór najbardziej 

funkcjonalnych wektorów, ponieważ oparta jest na selekcji zależnej nie tylko od 

wnikania wirusa do wnętrza komórki, ale także jego replikacji [38]. 

Co więcej, ukierunkowana ewolucja AAV przeprowadzana w obecności ludzkich 

przeciwciał, pozwala na selekcje nowych wektorów AAV – potencjalnie 

nierozpoznawalnych przez układ immunologiczny. Podsumowując, do skutecznego 

wykorzystania AAV jako wektora do terapii genowej, wymagane jest głębsze 

zrozumienie interakcji AAV-gospodarz. 

Do dzisiaj zgłoszono i/lub przeprowadzono ponad 204 testy kliniczne [47] terapii 

opartej na AAV. Obecnie bada się wykorzystanie wirusów towarzyszących 

adenowirusom przenoszącym odpowiednie transgeny w terapiach wielu chorób, takich 

jak [26, 31, 48, 49]: 

 hemofilia typu B – gen terapeutyczny koduje czynnik IX układu krzepnięcia, 

 mukowiscydoza – gen kodujący transbłonowy regulator transportu jonów 

chlorkowych, 

 niedobór α-1-antytrypsyny – gen terapeutyczny koduje ten właśnie enzym, 

 dystrofia mięśniowa Duchenne’a – gen terapeutyczny koduje minidystrofinę, 

 choroba Battena – gen terapeutyczny może kodować lizosomalny enzym TPP1 

lub inny w zależności od odmiany choroby, 

 choroideremia – gen terapeutyczny umożliwia prawidłowy transport 

wewnątrzkomórkowy. 

Co więcej, w roku 2012 został zaaprobowany przez Europejską Agencję Leków, 

pierwszy lek oparty na AAV – Glybera, torując drogę dużej liczbie innych terapii, 
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będących obecnie w fazie badań przedklinicznych i klinicznych. Glybera to lek 

zawierający substancję czynną alipogenu typarwowek, który stosuje się w leczeniu 

dorosłych pacjentów z rozpoznaniem niedoboru lipazy lipoproteinowej, cierpiących 

z powodu ciężkich lub wielokrotnych napadów zapalenia trzustki [50]. 

Pierwotnym obszarem docelowym terapii genowej są choroby powodowane przez 

defekty jednogenowe, w których produkt danego genu ulega zmianie na dysfunkcyjny, 

bądź też w ogóle nie jest wytwarzany. 

Pierwszą z takich chorób była mukowiscydoza, której terapia oparta na AAV 

została dopuszczona do fazy I i II testów klinicznych [51-53]. Wektory były 

dostarczane bronchoskopowo lub drogą aerozolową, bezpośrednio do płuc lub do 

zatoki szczękowej. Skuteczność zastosowanej terapii nie była znacząca statystycznie, 

nie odnotowano natomiast skutków ubocznych takich jak toksyczność. Odpowiedź 

immunologiczna rozwinęła się na bardzo niskim poziomie, a przeciwciała wykryte 

w surowicy nie wpływały negatywnie na ponowne podanie wektora.  

Drugą jednostką chorobową, którą poddano terapii genowej z wykorzystaniem 

wektorów opartych na AAV, była hemofilia. Pierwotnie wysiłki koncentrowały się na 

zastąpieniu czynnika IX, ponieważ region kodujący i sekwencje regulatorowe można 

było łatwo zamknąć w wektorze AAV. Początkowe badania I fazy przeprowadzono 

przez wstrzyknięcie domięśniowe wektora AAV2/2 pacjentom z ciężką hemofilią B, 

które spowodowały niewielkie zmiany z klinicznego punktu widzenia [54]. Aby 

rozszerzyć te badania, kontynuowano fazę 1/2. Wektor rAAV2 przenoszący czynnik 

F.IX wprowadzano pacjentom przez tętnicę wątrobową. Uzyskane dane wykazały, że 

wlewy dożylne nie powodowały ostrej lub długotrwałej toksyczności. Terapeutyczny 

poziom F.IX uzyskano przy najwyższej badanej dawce wektora, który utrzymywał się 

przez około 8 tygodni. Dalsze badania wykazały, że stransdukowane hepatocyty były 

niszczone przez odpowiedź komórkową, skierowaną przeciwko antygenom kapsydu 

AAV. Powodowało to zarówno spadek F.IX, jak i przejściowe podwyższenie poziomu 

transaminaz [55].  

W badaniach klinicznych dotyczących terapii genowej reumatoidalnego zapalenia 

stawów przy użyciu wektorów AAV, wprowadzano inhibitor TNF. Ekspresja genu 

utrzymywała się przez dłuższy czas i zlokalizowana była głównie w stawach, gdzie 

wstrzykiwano wektor. Obiecujące wyniki uzyskano w badaniach przedklinicznych na 

modelu zwierzęcym, niestety w fazie I badań klinicznych, jeden z pacjentów ciężko 

zachorował następnego dnia po wstrzyknięciu wektora i po kilku dniach zmarł. Jak 

wykazało późniejsze dochodzenie, śmierć pacjenta nie miała związku z podaniem 

AAV, jednak FDA wstrzymała badania kliniczne [37]. 

Kolejne zatwierdzone badania kliniczne z użyciem wektorów AAV, dotyczyły 

chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera i Battena. 

Zostały opisane badania [56], w których kilku pacjentom z zaawansowaną chorobą 

Parkinsona do jądra niskowzgórzowego Luysa wstrzyknięto wektor AAV niosący 

transgen kodujący dekarboksylazę kwasu glutaminowego. Terapia była dobrze 

tolerowana, bez niepożądanych skutków ubocznych. Po ok. 3 miesiącach od iniekcji, 

aktywność motoryczna pacjentów uległa znacznej poprawie, nie odnotowano jednak 

żadnej zmiany w funkcjach poznawczych. Poprawa motoryki utrzymywała się przez 

ok. 1 rok.  
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Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych można wywnioskować, że 

terapia kliniczna oparta na wektorach AAV charakteryzuje się niewielką 

toksycznością, związaną głównie z reakcją zapalną obejmującą cytotoksyczne komórki 

T reagujące na białka kapsydu wirusa. Problem ten dotyczy głównie konieczności 

używania wysokich dawek wirusa, m.in. ze względu na przeważającą obecność 

cząsteczek pustych (kapsyd bez materiału genetycznego) lub dysfunkcyjnych 

w produkowanej zawiesinie wirusa. Sugeruje to, że bardziej aktywne wektory lub geny 

terapeutyczne, które pozwoliłyby na uzyskanie poprawy klinicznej przy mniejszych 

dawkach, stanowiłyby rozwiązanie problemu. Ostatnio opublikowano wyniki testów 

klinicznych sponsorowanych przez firmę farmaceutyczną Spark Therapeutics, fazy  

1-2a, podczas których pacjentom z hemofilią B wstrzykiwano wektor AAV  

(SPK-9001) z hiperaktywną wersją czynnika IX Padua (czynnik IX-R338L na kasecie 

ekspresyjnej po optymalizacji kodonu). Pozwoliło to na obniżenie dawki wektora przy 

zachowaniu wysokiego poziomu ekspresji czynnika IX oraz zminimalizowanie ryzyka 

odpowiedzi immunologicznej [57]. Kolejne badania obejmowały pacjentów 

dotkniętych hemofilią A, którym podano wektor AAV ze zmodyfikowanym kapsydem 

(AAV-Spark200), wykazującym zwiększony tropizm ku komórkom wątroby. Wektor 

zawierał kasetę kodującą wariant ludzkiego genu F8 (BDD). Również w tym 

przypadku zaprezentowane wyniki potwierdzają, że ulepszony wektor pozwolił na 

uzyskanie wystarczającego poziomu ekspresji (12%) przy niższej dawce [58].  

Opisano również alternatywne podejście pozwalające na znaczne obniżenie dawki 

wektora stosowanej w terapii genowej. Podczas przemieszczania się w kierunku jądra 

komórkowego, wirus może ulec ubikwitynacji, a następnie skierowaniu do proteosomu 

i degradacji, efektem czego jest mało wydajna produkcja. Ubikwitynacja wymaga 

fosforylacji reszty tyrozyny na powierzchni kapsydu wektora, a po zastąpieniu jej 

fenyloalaniną znacznie obniżono stężenie wirusa potrzebne do wydajnej ekspresji 

transgenu, zarówno w hodowli komórkowej, jak i w modelach zwierzęcych [59]. 

5. W poszukiwaniu najlepszego modelu klinicznego 

W celu przetestowania terapii genowej zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak 

i pod względem wydajności transferu genów, należy najpierw przeprowadzić szereg 

badań przedklinicznych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych modeli. Pomimo, 

tego że komórki w modelach in vitro mogą odzwierciedlać wszystkie etapy transdukcji 

oraz kinetykę ekspresji wprowadzanego transgenu, to nie uwzględniają szeregu 

parametrów, takich jak dynamika transportu wewnątrzustrojowego. Z kolei stosowanie 

modeli in vivo wiąże się z trudnościami spowodowanymi odmienną specyfiką zarówno 

układu odpornościowego, jak i genetyką organizmów wyższych, czy brakiem modelu 

odpowiedniego dla danej choroby. Z powodu braku modelu idealnie 

odzwierciedlającego organizm ludzki, obecnie stosuje się szereg innych rozwiązań, 

które przedstawione zostaną na przykładzie badań powiązanych z wykorzystaniem 

terapii genowej w schorzeniach wątroby (Tabela 1). 
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Tabela 1. Typy modeli in vitro i in vivo stosowane w terapii genowej schorzeń wątroby z wykorzystaniem 
wektorów AAV [60-67] 

Linie 
komórkowe 
pochodzenia 
wątrobowego 

Opis: linie pozyskiwane od pacjentów z rakiem wątrobokomórkowym (np. 
HepG2, HuH-7), hodowane jako standardowe jednowarstwowe kultury 
adherentne lub zawiesinowe; komórki HuH-7 zastosowano do otrzymania 
nowych wariantów wektorów AAV 

Zalety: możliwy długotrwały i stosunkowo prosty proces hodowli 
i selekcji wektorów 

Wady: brak wielu cech charakterystycznych dla komórek wątroby; 
aberracje chromosomowe i modyfikacje genetyczne; brak 
odzwierciedlenia czynników związanych z dostarczeniem transgenu 
i immunologią ustroju 

Pierwotne 
ludzkie 
hepatocyty 
(primary human 
hepatocytes, 
PHH) 

Opis: hepatocyty otrzymywane z bioptatu ludzkiej wątroby za pomocą 
techniki podwójnej perfuzji; stosowane jako konwencjonalne adherentne 
hodowle lub typu „sandwicz” z dodatkiem kolagenu; wykazują zmienność 
fenotypową i tracą cechy pierwotne 

Zalety: tożsamość gatunkowa i genetyczna 

Wady: krótkotrwały wzrost; brak odzwierciedlenia czynników związanych 
z dostarczeniem transgenu i immunologią ustroju; bardziej złożony proces 
pozyskiwania i hodowli 

iHep Opis: hepatocyty pozyskiwane z indukowanych komórek 
pluripotencjalnych (induced stem cells, iPSC) w odpowiednich warunkach 
(obecność kolagenu, witronektyny), posiadające markery dojrzałych 
hepatocytów: czynnik jądrowy HNF4α, α1-antytrypsynę (A1AT), receptor 
ASGPR, α-fetoproteinę (AFP); fenotyp przypomina cechy hepatocytów 
płodu lub noworodka; wiele genów ulega ekspresji w niższym stopniu 
w iHep niż w PHH 

Zalety: tożsamość gatunkowa i genetyczna; możliwość zastosowania 
terapii spersonalizowanej i autoprzeszczepów; łatwiejsze pozyskanie 
hepatocytów niosących określone wady genetyczne 

Wady: złożony proces pozyskiwania i hodowli; krótkotrwały wzrost; brak 
odzwierciedlenia czynników związanych z dostarczeniem transgenu 
i immunologią ustroju; problem z osiągnięciem fenotypu dojrzałych 
hepatocytów; ryzyko aberracji chromosomowych 

Organoidy Opis: struktury 3D pozyskane z pluripotencjalnych komórek 
macierzystych (indukowanych – iPSC, bądź embrionalnych – ESC) lub 
z pierwotnych tkanek, wykazujące zdolność do autoregeneracji, 
samoorganizacji oraz cechy funkcjonalności organu, który reprezentują; 
tworzone w odpowiednich warunkach fizycznych (np. obecność kolagenu, 
fibronektyny) i biochemicznych (modyfikacja szlaków wpływających na 
proliferację, dyferencjację i regenerację); stworzenie organoidu wątroby 
wymaga wykorzystania: hepatocytów i cholangiocytów w połączeniu 
z kilkoma typami komórek nienabłonkowych, jak komórki Kupffera czy 
komórki śródbłonkowe, całość tworzy podstawową jednostkę strukturalną 
wątroby (zrazik) 

Zalety: metoda in vitro imitująca warunki fizjologiczne w organizmie 
żywym; tożsamość gatunkowa i genetyczna; stabilność genetyczna 
i fenotypowa 

Wady: brak wystandaryzowanych protokołów; złożony proces 
powstawania 
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Humanizowane 

myszy 

Opis: modyfikowane myszy otrzymywane poprzez wprowadzenie do ich 

organizmu komórek lub tkanek pochodzenia ludzkiego; w badaniach 

z wykorzystaniem AAV przydatne są zwłaszcza myszy FAH-/-Rag2-/-IIrg-/- 

(FRG) repopulowane pierwotnymi ludzkimi hepatocytami; pozwala to na 

bardziej precyzyjne odzwierciedlenie procesu transdukcji u ludzi; 

dodatkowo dzięki repopulacji mysiej wątroby, możliwe jest wprowadzenie 

wirusa pomocniczego (adenowirusa), niezbędnego do namnażania AAV, 

toksycznego w stosunku do myszy, które nie zostały repopulowane 

pierwotnymi ludzkimi hepatocytami 

Zalety: tożsamość gatunkowa i genetyczna; duża przydatność w selekcji 

wariantów 

Wady: wysokie koszty pozyskania i prowadzenia hodowli; brak 

odzwierciedlenia wszystkich naturalnych warunków charakterystycznych 

dla organizmu człowieka, w tym odpowiedzi układu immunologicznego 

Ssaki 

naczelne (non-

human primates, 

NHP) 

Opis: model, który najlepiej odzwierciedla organizm ludzki; badania 

z wykorzystaniem różnych serotypów AAV przeprowadzone do tej pory 

na naczelnych są obiecujące i wykazują korzystną korelację z organizmem 

człowieka 

Zalety: najbardziej zbliżone ewolucyjnie do człowieka; możliwość wyboru 

różnych NHP (np. marmozety z rodzaju Uistiti) 

Wady: wysokie koszty infrastruktury do prowadzenia doświadczeń; 

ograniczenia prawne i etyczne; stosunkowo duże miana wektorów 

 

Ciągły rozwój badań w tworzeniu wektorów nowej generacji daje możliwość 

wykorzystania wektorów opartych na wirusach towarzyszących adenowirusom 

w chorobach uważanych do tej pory za nieuleczalne. Na całym świecie przeprowadza 

się coraz więcej prób klinicznych wykonując badania z zastosowaniem różnych 

nośników materiału genetycznego, które w przyszłości mogą skutkować 

wprowadzeniem na rynek nowych leków. Szczególnie duże nadzieje pokłada się 

w wektorach AAV, które znalazły zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Obecnie 

trwają prace nad ich ulepszeniem poprzez wykorzystanie zarówno metod biologii 

molekularnej, jak i metod bioinformatycznych, Aby terapia z ich udziałem była 

bezpieczna i skuteczna. 
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Wektory AAV – wiodąca technologia w terapii genowej 

Streszczenie 

Terapia genowa jest zaawansowaną metodą leczenia chorób o podłożu genetycznym. Ma ona na celu nie 

tylko zwalczanie objawów chorobowych, lecz przede wszystkim stanowi narzędzie do wyeliminowania 

przyczyny danej choroby poprzez dostarczenie genów terapeutycznych. Istotnym narzędziem stanowiącym 

podstawę terapii genowej są wektory, umożliwiające edycję genomu pacjenta. Obecnie, prace koncentrują 

się głównie na wykorzystaniu wektorów: retrowirusowych (lentiwirusy - LV), adenowirusowych (Ad) oraz 

na wirusach towarzyszących adenowirusom (AAV). W przypadku wirusów towarzyszących 

adenowirusom w badaniach nad terapią genową wykorzystuje się głównie serotyp AAV2, jako jeden 

z najlepiej poznanych oraz jako ten serotyp, który cechuje się dosyć wydajną ekspresją przenoszonego 

genu. Jednak z powodu pewnych jego ograniczeń, rzutujących na cały proces transferu genów, zespoły 

badawcze na całym świecie starają się stworzyć ulepszone wektory AAV, które łączą w sobie cechy kilku 

różnych serotypów. Przełomem w badaniach prowadzonych nad AAV było odkrycie, że genom AAV2 

może być pakowany do kapsydów AAV innych serotypów, jak również kapsydów modyfikowanych 

genetycznie. Jednym ze sposobów tworzenia cząsteczek AAV o nowych, bardziej pożądanych 

właściwościach biologicznych jest ukierunkowana ewolucja, polegająca na tworzeniu bibliotek 

różnorodnych kapsydów, a następnie selekcja wariantów o najbardziej pożądanych cechach. Uzyskanie 

ulepszonych wektorów może przyczynić się do przeprowadzenia skutecznej oraz bezpiecznej terapii, 

obejmującej szerszą grupę pacjentów. 

Słowa kluczowe: wektory AAV, terapia genowa, ukierunkowana ewolucja 

AAV vectors – the leading technology of gene therapy 

Abstract 

Gene therapy is an advanced method of genetic diseases treatment. It is not only used to eliminate the 

symptoms of the disease but primarily it aims to repair causes of the disease by delivering therapeutic 

genes. Vectors, which enable the edition of patient’s genome, are the significant tool of gene therapy. 

Currently, the group of the most commonly used vectors contains: retroviral vectors (lentiviruses – LV), 

adenoviral vectors (Ad) and vectors based on adeno-associated viruses (AAV). In the case of viruses that 

accompany adenoviruses, gene therapy research mainly uses the AAV2 serotype as one of the best known 

and as the serotype which is characterized by quite efficient expression of the transgene. However, because 

of some of its limitations that affect the entire gene transfer process, research teams around the world are 

trying to create improved AAV vectors that combine features of several different serotypes. 

A breakthrough in AAV research was the discovery that the AAV2 genome may be packaged into AAV 

capsids of other serotypes, as well as genetically modified capsids. Directed evolution is an approach to 

generate AAV molecules with novel capabilities. It consists of the creation of libraries of various capsids, 

and then selection of variants with the most desirable features. Obtaining improved vectors can contribute 

to effective and safe therapy involving a wider group of patients. 

Keywords: AAV vectors, gene therapy, directed evolution 
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Nowoczesne metody leczenia raka piersi 

1. Wstęp 

Dynamiczny rozwój onkologii, przyrost wiedzy, stały rozwój diagnostyki oraz 

nowych opcji terapeutycznych dotyczących raka piersi sprawia, że coraz częściej 

lekarze onkolodzy sięgają po nowoczesne metody raka piersi. Obecnie stosuje się 

coraz częściej wielodyscyplinarne leczenie skojarzone, które uwzględnia różne metody 

leczenia miejscowego – chirurgiczną i napromieniowanie oraz systemowego  

– chemioterapię, hormonoterapię, oraz terapię celowaną molekularnie. Wybór 

odpowiedniego leczenia w przypadku raka piersi zależy od kilku czynników: od 

stopnia klinicznego zaawansowana choroby, obecności przerzutów, określonego typu 

histologicznego, wyników badań molekularnych i wieku pacjentki.  

Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych metod leczenia raka piersi. Praca 

ma charakter przeglądowy, obejmujący analizę literatury. Rak sutka, potocznie zwany 

rakiem piersi, to najczęstszy nowotwór złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący się 

z tkanki nabłonkowej. Na świecie rak ten jest najczęściej występującym nowotworem 

złośliwym u kobiet. Wyróżnia się dwa typy histologiczne – nowotwory złośliwe sutka 

przedinwazyjne oraz inwazyjne nazywane inaczej naciekającymi. Wśród nowotworów 

złośliwych sutka przedinwazyjnych wyróżnia się raka przewodowego, który jest 

najczęstszym nieinwazyjnym nowotworem piersi, często mylnie rozpoznawanym, 

a także raka zrazikowego. Natomiast wśród nowotworów złośliwych sutka 

inwazyjnych zalicza się, raka przewodowego inwazyjnego, raka zrazikowego 

inwazyjnego, raka rdzeniastego, raka śluzowego, raka tubularnego (cewkowatego), 

raka z metaplazją, raka apokrynalnego oraz raka brodawkowatego.  

2. Przegląd nowoczesnych metod leczenia raka piersi 

Wśród najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów wyróżnia się terapię 

genową, leki biopodobne, zabieg PIPAC, czyli chemioterapię w aerozolu pod 

ciśnieniem, hipertermię, procedurę DIBH – polegającą na napromieniowaniu na 

głębokim wdechu, krioablację guzów nowotworowych, czyli wymrażanie raka, 

stosowanie noża gamma knife oraz radioterapię stereotaktyczną. Spośród 

nowoczesnych metody leczenia raka piersi najczęściej stosowanymi i uważanymi za 

najskuteczniejsze przy jednoczesnym zminimalizowaniu powikłań są protonoterapia, 

elektrochemioterapia oraz terapia celowana. 

2.1. Protonoterapia 

Radioterapia jest uznaną na całym świecie, skuteczną metodą leczenie raka piersi. 

Biorąc pod uwagę dobre efekty tej terapii i możliwość znacznego wydłużenia życia, 

naukowcy poszukiwali metody, która jak najbardziej ograniczałaby ryzyko rozwinięcia 

jatrogennych powikłań sercowych i płucnych. Przez lata zmieniały się i udoskonalały 

                                                                
1 Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
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techniki. Pierwsza propozycja wykorzystania protonów w terapii medycznej padła 

w 1946 roku przez Roberta R. Willsona [1]. Robert Willson był zaangażowany 

w projekt Harvard Cyclotron Laboratory (HCL). 

Od tamtego czasu terapia ta jest w centrum zainteresowania naukowców na całym 

świecie, którzy prześcigają się w udoskonalaniu tej metody. Niecałe 10 lat później, 

w 1954 roku w Berkeley Radiation Laboratory przeprowadzono pierwsze zabiegi, do 

których używano akceleratorów cząstek pierwotnie przeznaczonych do zupełnie 

innych celów – badań fizycznych. Następował bardzo szybki rozwój tej innowacyjnej, 

dającej wielkie nadzieje metody. Dzięki kooperacji HCL i Massachusetts General 

Hospital do 2002 roku, kiedy zamknięto cyklotron, terapią objętych zostało 9 116 

chorych [2]. 1989 rok przyniósł przełom, ponieważ otwarto pierwszy na świecie 

szpitalny ośrodek leczący pacjentów nowotworowych przy pomocy protonoterapii. 

Było nim Centrum Onkologii w Clatterbrige w Wielkiej Brytanii [3]. W 2015 r. około 

155 000 pacjentów na całym świecie było leczonych radioterapią cząsteczkową, ponad 

130 000 pacjentów z protonami. Obecnie istnieje ponad 50 placówek terapii 

protonowej leczących pacjentów [4]. 

Terapia protonowa jest jednym z rodzajów radioterapii, wykorzystującym 

promieniowanie jonizujące. Przy użyciu specjalnego akceleratora cząstek, 

wykwalifikowany personel medyczny skierowuje strumień protonów, czyli cząsteczek 

o wysokiej energii wprost w tkankę guza. Jest to metoda bardzo precyzyjna, ze 

względu na małą masę protonów, które nie ulegają rozpraszaniu na boki. Dzięki temu 

niemalże cała dawka promieniowania koncentruje się na określonym miejscu, ponadto 

ewentualne skutki uboczne ograniczone są do niewielkiej przestrzeni dookoła guza 

nowotworowego [5]. W zależności od głębokości położenia guza nowotworowego 

stosuje się wiązki protonów o energii od 70 do 250 MeV. Od odpowiedniego doboru 

dawki promieniowania, jego lokalizacji, zależy sukces terapii. Zaabsorbowana dawka 

zwiększa się bardzo stopniowo wraz z większą głębokością i niższą prędkością, nagle 

wzrasta do wartości szczytowej, gdy proton zostaje ostatecznie zatrzymany. Jest to 

znane jako szczyt Bragga. Zachowanie protonu można dokładnie określić, a wiązkę 

można skierować tak, aby szczyt Bragga następował dokładnie w obrębie guza. 

Natychmiast po tym wybuchu energii proton całkowicie zatrzymuje się, aby 

napromieniować. W związku z tym terapia protonowa umożliwia celowanie 

w nowotwory wewnątrz ciała, precyzyjne umiejscowienie dawki promieniowania 

i oszczędzanie zdrowych komórek pacjenta, oferując znacznie mniej inwazyjną 

alternatywę w leczeniu raka. Działanie protonów polega na niszczeniu DNA komórek 

nowotworowych, co upośledza ich zdolności podziałowe, lub doprowadza nawet do 

całkowitej śmierci. Liczne badania wykazały, że stosowanie protonoterapii znacznie 

zmniejsza ryzyko powikłań jatrogennych w obrębie serca i płuc a natężenie 

miejscowych powikłań w obrębie skóry jest na bardzo akceptowalnym poziomie [6]. 

Dane przedstawione na portalu Medycyna Praktyczna wskazują, że w 2012 roku 

odnotowano w Polsce 17 000 nowych zachorowań na raka piersi, z czego 140 spośród 

nich dotyczyło mężczyzn [7]. Niestety, zarejestrowano także 5600 zgonów z tego 

powodu. Według wielu statystyk, rak piersi to najczęściej rozpoznawany nowotwór 

złośliwy u kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie [8]. 
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Od wielu lat radioterapia jest jednym z głównych rodzajów terapii tego nowotworu, 

zwłaszcza szczególnie rozpowszechniona jest terapia fotonami [9]. Mimo swojej dużej 

skuteczności, niejednokrotnie była powodem ciężkich jatrogennych powikłań 

w obrębie narządów klatki piersiowej. Z tego właśnie powodu badacze pochylili się 

bardziej nad wykorzystaniem wiązki protonów w leczeniu raka piersi, ze względu na 

możliwość zminimalizowania powikłań i precyzyjność. Powstało wiele badań 

dotykających różnych aspektów tej terapii. W 2000 roku opublikowano pierwsze 

badania porównujące skuteczność fotonoterapii i protonoterapii, uwzględniając wyniki 

dozymetryczne. Wynikało z nich, że wiązka protonów zarówno lepiej pokrywa 

docelowe miejsce, jak również bardziej oszczędza okoliczne tkanki [10, 11]. 

Korzystając z tych doświadczeń, badacze postanowili jeszcze bardziej usprawnić 

proces radioterapii guzów nowotworowych piersi i zminimalizować ryzyko 

rozwinięcia się powikłań. W 2007 roku 20 pacjentów poddano badaniu mającemu za 

cel porównać dystrybucję dawek promieniowania podczas terapii protonami 

i promieniowaniem X. Ważny w tej pracy był aspekt dodatkowej ochrony jaką 

zastosowano u każdego z 20 pacjentów – skorupa z polichlorku winylu, ze specjalnymi 

piankami. Dziesięć planów leczenia z analizą histogramu dawki i objętości wykazało, 

że zastosowanie wiązek protonowych zapewniło znaczące zmniejszenie dawek do 

strony ipsilateralnej piersi i skóry, eliminując jednocześnie dawki do serca i tkanek 

płucnych [12]. Podobne badanie, dotyczące osób po częściowej mastektomii 

przeprowadzono w roku 2014. Obejmowało ono dokładnie 5 lat rezultatów u stu 

pacjentów. Wyniki kształtowały się następująco: wszyscy pacjenci ukończyli pełen 

cykl leczenia, przeżycie wolne od nawrotów raka w 97%, i całkowite przeżycie 

w wysokości 95%. Nie odnotowano przypadków ostrych reakcji skórnych stopnia 3 

i wyższego, a późne reakcje skórne obejmowały 7 przypadków telangiektazji stopnia 1 

[13]. Badacze nie spoczęli na laurach i tak, w 2016 w pracy zatytułowanej „Improving 

proton therapy by metal-containing nanoparticles: nanoscale insights” wskazano, że 

dodanie nanocząsteczek na bazie metalu jest obiecującą strategią nie tylko dla 

zwiększenia działania polegającego na zabijaniu komórek przez szybkie protony, ale 

także do poprawy ukierunkowania wiązki protonów na nowotwór [14]. Liczne badania 

wskazują, że nanocząstki skoniungowane ze specyficznymi ligandami zwiększają 

efektywność radioterapii, zarówno fotonowej, jak i protonowej [15]. Badacze 

w szczególności upatrują się sukcesu tej terapii w przypadku raka piersi, określając 

możliwość hipotetycznego użycia nanomolekuł do „theranostic” czyli terapii 

i diagnostyki w jednym. [14]. Niektóre badania wskazują, że zwiększenie efektów 

radiacji przez nanocząstki wynika z indukowanego jonami wybuchu elektronów, który 

w konsekwencji doprowadza do powstania reaktywnych form tlenu [16]. Bardzo 

ciekawe okazało się przeglądowe badanie opublikowane w roku 2007 w którym 

porównywano konwencjonalną terapię, radioterapię z modulacją intensywności terapię 

wiązką protonów na podstawie pomiarów i symulacji Monte Carlo, dotyczących 

rozkładu dawki poza polem, czyli rozkładu promieniowania w narządach, które w tej 

terapii nie były docelowe. Dane wyraźnie wskazywały, że w porównaniu z terapią 

konwencjonalną i IMRT, terapia wiązką protonów znacznie zmniejszała średnią dawkę 

promieniowania dla OAR, czyli organów zagrożonych (organs at risk). Bezpośrednio 

wynikało także, że terapia protonami zapewniała lepszy rozkład dawki w tkankach, co 
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pozwoliło badaczom postawić hipotezę, że może ona znacznie poprawić kontrolę 

nowotworów u osób już chorych, ale także zwiększyć długoterminowo jakość życia 

osób, które nowotwór przeżyły [17].  

 Zawsze istnieje korelacja pomiędzy leczeniem a ryzykiem poważnych powikłań. 

Dawka względnie bezpieczna dla zdrowych narządów ogranicza dawkę, którą można 

podać do nowotworu. Onkolodzy i specjaliści radioterapii nieustannie dążą do 

znalezienia optymalnej równowagi pomiędzy wystarczająco wysoką dawką, aby 

zapobiec nawrotom raka i wystarczająco niską dawką, aby uniknąć uszkodzenia 

zdrowych narządów [18]. Terapia wiązka protonowa oferuje opcję uzyskania tej 

równowagi. Niestety mimo swojej wielkiej skuteczności w leczeniu zarówno raka 

piersi, jak i wielu innych nowotworów, zwłaszcza pediatrycznych, terapia ta jest 

bardzo droga. Obecnie najczęściej wykorzystuje się podejście 3D w skład którego 

wchodzi: modulacja zakresu, rozpraszanie wiązki protonów w osiach x i y, oraz 

kształtowanie wiązki bocznej. Badacze wskazują, że w przyszłości dominującym 

sposobem dostarczania protonów stanie się skanowanie tak zwanym „ołówkiem 

magnetycznym”. Jest to metoda, w której punkt wiązki protonowej jest przesuwany za 

pomocą skanowania magnetycznego podczas, gdy intensywność wiązki jest 

dostosowywana, dając ostatecznie pożądany rozkład dawki planowanego leczenia 

klatka po klatce (każda klatka odpowiada konkretnej energii). Oczekuje się, że 

skanowanie wiązką ołówkiem magnetycznym stanie się dominującym sposobem 

dostarczania protonów w przyszłości, co obniży rozproszenie neutronów związane 

z pasywnie rozproszonymi liniami wiązki, zmniejszy zapotrzebowanie na drogie 

urządzenia kształtujące wiązkę i pozwoli na radioterapię protonową modulowaną 

intensywnością. Plany leczenia protonami są bardziej wrażliwe na zmiany wielkości 

guza i normalnych zmian tkanek w trakcie leczenia niż plany fotonów i oczekuje się, 

że adaptacyjna radioterapia będzie coraz ważniejsza dla terapii protonowej [19]. O ile 

imponujące wyniki leczenia odnotowano w przypadku protonów, ich koszt jest wyższy 

niż w przypadku fotonowego IMRT. Dlatego badacze sugerują, że najlepiej 

zastosować terapie kombinowane. Szacuje się, że w przyszłości użyteczność terapii 

protonowej zostanie wzmocniona przez rozwój technologiczny, który obniży jego 

koszt. Kombinacje protonów 3D z fotonami IMRT mogą oferować lepsze plany 

leczenia po niższych kosztach niż czyste plany protonowe [20]. 

2.2. Elektrochemioterapia 

Elektrochemioterapia (ECT) jest obecnie stosowana w leczeniu nieoperacyjnych 

guzów powierzchniowych o różnych histotypach poprzez połączenie chemioterapii 

cytotoksycznej i miejscowego stosowania impulsów elektrycznych. Terapia ta znajduje 

zastosowanie zarówno w leczeniu pierwotnych nowotworów skóry (raki i czerniaki), 

jak i przerzutów innych nowotworów powstających w skórze/tkance podskórnej. 

Celem leczenia jest uzyskanie miejscowej kontroli nad guzami, które istotnie wpływają 

na jakość życia chorego pogarszając ją lub zagrażają powikłaniami miejscowymi 

(zakażenia, krwawienia, ograniczenie funkcji kończyny). Z założenia jest to leczenie 

paliatywne, które w takich sytuacjach poprawia komfort życia pacjentów. 

W wybranych przypadkach możliwe jest uzyskanie długotrwałej kontroli miejscowej 

(np. u chorych na zaawansowane, nieresekcyjne lub kwalifikujące się do rozległego 
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zabiegu okaleczającego nowotwory skóry głowy i szyi, ECT może doprowadzić do 

wyleczenia chorego) [21]. 

Podstawą tej techniki jest efekt elektroporacji – zjawisko polegające na czasowej 

destabilizacji błon komórkowych wywołanej przez miejscowe zastosowanie pola 

elektrycznego. Doprowadza to do powstania w plazmolemmie mikroporów, o średnicy 

kilku nanometrów. Przez powstałe mikropory do wnętrza komórki nowotworowej 

przedostaje się większa ilość chemioterapeutyków, co skutecznie podnosi efektywne 

stężenie działających leków. Dwoma najczęściej stosowanymi są: bleomycyna 

podawana dożylnie lub do guza oraz cisplatyna podawana wyłącznie miejscowo do guza. 

Stosowane dawki podawane na 10 do 28 minut przed zabiegiem elektroporacji to: 

• dla bleomycyny: dożylnie 15 j./m
2
 lub doguzowo 0,25-1 j./cm

3
 guza, 

• dla cisplatyny: doguzowo 0,5-2 mg/cm
3
 guza [22]. 

Jest to metoda bezpieczna, gdyż nie wywiera wpływu na tkanki niepoddane 

działaniu impulsów elektrycznych. Dla zwiększenia maksymalnego efektu 

terapeutycznego zabiegi ETC można powtarzać w różnych odstępach czasu. Ze 

względu na możliwość wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości (bolesne skurcze 

mięśni) związanych z zabiegiem przeprowadzany jest on zwykle w krótkotrwałym 

znieczuleniu ogólnym, choć podejmowano próby wykonania ETC w znieczuleniu 

miejscowym.  

Dotychczasowe doniesienia o zastosowaniu ETC dotyczą zarówno nowotworów 

piersi (w szczególności ich przerzutów do powłok) jak i innych typów nowotworów 

i przerzutów do skóry i tkani podskórnej. Wyniki poszczególnych badań są dość 

obiecujące, jednak nie zmienia to faktu, iż terapia ta jest głównie stosowana, jako 

leczenie poprawiające komfort życiowy pacjentów z zaawansowanym procesem 

nowotworowym. 

Przeprowadzono metaanalizę wyników badań dotyczących leczenia wznów 

miejscowych/przerzutów raka piersi w skórze. W badaniu tym uwzględniono dane 49 

chorych, u których ECT poddano 397 ognisk chorobowych. Korzyść kliniczną po ECT 

uzyskano w około 90% przypadków; odsetki odpowiedzi całkowitych wyniosły 

łącznie 59%, a częściowych 30% [23]. Ostatnio opublikowane wyniki badania II fazy 

w grupie chorych ze wznowami miejscowymi raka piersi wykazały 3-letni odsetek 

kontroli miejscowej zmian poddanych ECT wynoszący 81% [24], jednak u 66% 

chorych doszło do powstawania nowych zmian, z których część poddano powtórnym 

zabiegom ECT.  

Skuteczność terapii potwierdza również retrospektywna analiza, w której oceniano 

wyniki pacjentów poddanych ECT ze zmniejszonymi dawkami bleomycyny (7.500, 

10.000 lub 13.500 IU / m2, zamiast standardowej dawki 15.000 IU/m
2
). Oceniono 57 

pacjentów ze 147 ogniskami nowotworowymi (czerniak – 38,6%, rak płaskonabłon-

kowy – 22,8%, rak podstawnokomórkowy – 17,5%, rak piersi – 7%, mięsak 

Kaposiego – 7%, inne histotypy – 7,1%. Całkowita odpowiedź na nowotwór (CR) po 

60 dniach wynosiła 70,1% (częściowa, 16,3%), CR przypadająca na pacjenta wynosił 

57,9% (częściowa, 21,1%) [25]. 

W kolejnym badaniu, leczeniu i obserwacji przez okres trzech lat z 46-krotnym 

zastosowaniem ECT dla miejscowej kontroli guza poddano trzydziestu trzech 

pacjentów z miejscowo przerzutowym rakiem piersi, jako uzupełnienie ustalonej 
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terapii ogólnoustrojowej. Piętnastu pacjentów otrzymało terapię neoadiuwantową 

w ramach leczenia pierwszego rzutu, ale nadal miało zaawansowaną postać guza. 

Niektórzy pacjenci otrzymywali kilkukrotnie aplikacje ECT. Obiektywną odpowiedź 

guza obserwowano u 90% leczonych pacjentów [26]. 

W retrospektywnym badaniu oceniono cechy kliniczne, odpowiedź na leczenie 

i działania niepożądane u 56 pacjentów leczonych elektrochemioterapią. Średni wiek 

pacjentów (14 mężczyzn, 42 kobiety) wynosił 69,3 lat. Włączono 20 pacjentów 

z przerzutami skórnymi zaawansowanego czerniaka, 13 pacjentów z przerzutami raka 

piersi, 15 pacjentów z pierwotnym rakiem płaskonabłonkowym skóry lub przerzutami 

skórnymi innych typów raka i 8 pacjentów ze skórnym chłoniakiem lub mięsakiem. 

Ogólny odsetek odpowiedzi wynosił 44,6% (pełna odpowiedź 10,7%, 33,9% 

odpowiedź częściowa). 31 z 56 (55,4%) pacjentów nie odpowiedziało (w 12,5% brak 

poprawy klinicznej, 42,9%, progresja guza). Pacjenci z czerniakiem i skórnym 

chłoniakiem lub mięsakiem zareagowali znacząco lepiej niż chorzy na raka [27]. 

 Niektórzy badacze donoszą o dłuższej remisji po zastosowaniu ECT w porównaniu 

do tej uzyskiwanej w przebiegu klasycznego leczenia systemowego. W badaniach 

przeprowadzonych przez Campana i wsp., którzy do oceny, jakości życia po 

przebytych zabiegach elektrochemioterapii użyli 8-punktowego kwestionariusza, 

większość pacjentów pozytywnie oceniła efekty leczenia donosząc o mniejszych 

dolegliwościach miejscowych i poprawie aktywności życiowej.  

W stosunkowo młodej metodzie, jaką jest elektrochemioterapia upatruje się 

w przyszłości szansy na zastosowanie w innych nowotworach nie tylko ogranicza-

jących się do powłok ciała, ale również tych dostępnych za pomocą endoskopii, 

laparoskopii, fiberoskopii czy konwencjonalnej chirurgii.  

2.3. Terapia celowana 

Obecnie podstawową metodą terapii osób z nowotworami rozsianymi jest 

tradycyjna chemioterapia systemowa z wykorzystaniem leków cytostatycznych, 

których działanie polega na indukcji apoptozy, jak również na zahamowaniu mitozy 

przez zaburzanie cyklu komórkowego. Leki te, nie działają wybiórczo, uszkadzając 

również zdrowe komórki, takie jak: mielocyty, komórki nabłonkowe czy też 

gametocyty. Niewielka selektywność oraz wąski współczynnik leczniczy są powodem 

ich dużej toksyczności, która prowadzi do uciążliwych i niebezpiecznych objawów 

niepożądanych. Do skutków niepożądanych stosowania leków cytostatycznych należą 

m.in.: mielotoksyczność, kardiotoksyczność, pneumotoksyczność, neurotoksyczność, 

oraz nudności, wymioty i utrata włosów. Stanowi to znaczące ograniczenie 

zastosowanie chemioterapii i przyczynia się jej niezadowalającej skuteczności [28].  

Postępy medycyny, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu biologii 

molekularnej oraz genetyki nowotworów, pozwoliły odkryć nowe kierunki 

poszukiwań skuteczniejszych metod farmakoterapeutycznych. Wykorzystującą one 

rozwój wiedzy związanej z transmisją sygnałów w komórce [29]. Komunikacja 

między i wewnątrzkomórkowa stanowi podstawę regulacji mechanizmów odpowie-

dzialnych za fundamentalne funkcje życiowe, a patologiczny wzrost lub spadek 

aktywności niektórych cząsteczek biorących udział w tych procesach leży u podłoża 

inicjacji, promocji i progresji nowotworowej [30]. Dlatego molekularnymi punktami 

uchwytu nowych leków przeciwnowotworowych stały się przede wszystkim te białka 
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przekaźnikowe, które uległy nadekspresji w wyniku mutacji bądź amplifikacji genu oraz 

takie, których interakcja z lekiem powoduje zakłócenia w transmisji sygnałów 

przekazywanych przez cząsteczki właściwe dla procesu nowotworzenia [31]. Możliwość 

kontrolowania aktywności odpowiednich białek przekaźnikowych oraz normalizacji 

wymienionych zaburzeń za pomocą swoistych inhibitorów stanowi ideę terapii 

celowanej molekularnie. Umożliwia ona zatem współczesnej medycynie wpływ na 

przebieg onkogenezy oraz skuteczną terapię określonych chorób nowotworowych [32]. 

Terapia celowana molekularnie stanowi więc istotny postęp w zakresie 

indywidualizacji terapii przeciwnowotworowej. Zgodnie z założeniami tej idei, dobór 

właściwej strategii leczenia zależy od predyspozycji genetycznych pacjenta, które 

determinują obecność swoistego celu molekularnego, charakterystycznego dla danego 

leku. Przy doborze terapii brane są pod uwagę również dodatkowe czynniki takie jak; 

płeć, wiek, rasa [33] oraz histologia guza, których ogólna ocena stanowi podstawę 

klasyfikacji pacjentów onkologicznych do konkretnego procesu leczenia. Określenie 

jednak jednoznacznych kryteriów kwalifikacji chorych do leczenia celowanego jest 

nadal bardzo problematyczne i wciąż stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnych 

nauk medycyny [34]. 

Rak piersi jest heterogenną chorobą obejmującą wiele podgrup z różnymi 

sygnaturami molekularnymi, prognozami i reakcjami na terapie [35]. Z punktu 

widzenia klinicznego możemy podzielić nowotwór piersi na trzy główne podtypy: 

guzy z ekspresją receptorów estrogenowych lub receptorów progesteronowych  

– inaczej nowotwory dodatnie pod względem receptorów hormonalnych, ERBB2 

amplifikowany (zamplifikowany HER2) i pozostałą grupę powszechnie określaną jako 

potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) z powodu braku ekspresji ER i PR i normalnej lub 

ujemnej ekspresji HER2. W ostatnich latach opis dobrze zdefiniowanych 

molekularnych podtypów raka piersi, wraz z identyfikacją napędzających zmian 

genetycznych i ścieżek sygnałowych, doprowadził do klinicznego rozwoju szeregu 

skutecznych molekularnych środków celowanych [36]. 

Najlepiej widać to w podgrupie nowotworów piersi z amplifikacją HER2, 

w których coraz większa liczba substancji czynnych zmienia naturalną historię tej 

niezwykle agresywnej choroby [37]. Receptor estrogenu (ER) i receptor 2 ludzkiego 

naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) są dobrze ugruntowanymi celami 

terapeutycznymi i były głównym celem opracowywania leków do leczenia raka piersi. 

Szereg hormonalnych środków terapeutycznych zostało zatwierdzonych do leczenia 

choroby ER +, w tym tamoksyfenu, inhibitorów aromatazy (AI) i fulwestrantu. Do 

środków skierowanych przeciwko HER2 należą, m.in. trastuzumab, lapatynib, 

pertuzumab i trastuzumab emtansine. Jednak te środki są nieskuteczne w przypadku 

potrójnie negatywnych raków piersi (TNBC) [38]. Profilowanie molekularne 

jednoznacznie pokazuje, że TNBC reprezentuje heterogenną podgrupę nowotworów 

piersi i że wybór leczenia celowanego powinien być uzależniony od anomalii 

określonych komórkowych szlaków sygnalizacyjnych. Liczne badania oraz próby 

kliniczne wskazują, że skutecznymi w leczeniu TNBC mogą okazać się takie środki, 

jak: inhibitory polimerazy poli (ADP-rybozy), inhibitory szlaków sygnalizacyjnych 

EGFR [39], Hedgehog, Wnt/β-katenina, inhibitory angiogenezy, inhibitory kinaz 

tyrozynowych i serynowo-treoninowych oraz niesteroidowe antyandrogeny [40].  
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Identyfikacja i walidacja terapii celowanej u pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem 

piersi (TNBC) jest obecnie jedną z najpilniejszych potrzeb w zakresie leczenia raka 

sutka. Jedną z kluczowych przyczyn niepowodzenia w opracowaniu nowej terapii dla 

tej podgrupy pacjentów z rakiem sutka była trudność w zidentyfikowaniu wysoce 

rozpowszechnionej molekularnej zmiany w tych nowotworach. Ostatnio jednak 

okazało się, że gen p53 jest zmutowany w około 80% podstawowego/TNBC, co 

zwiększa możliwość, że celowanie w zmutowany produkt białkowy p53 może być 

nowym podejściem do leczenia tej postaci raka piersi [41, 42]. 

Aktualne opcje leczenia raka piersi idą więc w kierunku nietoksycznych, silnie 

ukierunkowanych terapii, które można dostosować do guza konkretnego pacjenta. 

Obecnie dostępne są celowane opcje terapeutyczne dla niemal wszystkich podtypów 

raka piersi, wykorzystujące różne czynniki rakotwórcze w obrębie poszczególnych 

guzów. Dalszy rozwój, a także powodzenie takowej farmakoterapii będzie zależało 

w dużej mierze od ścisłej współpracy naukowców laboratoryjnych i badaczy 

klinicystów. Rozwój oporności na terapie jest ciągłym wyzwaniem naukowym. 

Nieustannym celem dalszych badań to wybór najlepszego leku lub kombinacji leków, 

w najwłaściwiej dobranym czasie dla określonego pacjenta [43]. Rozwój kliniczny 

terapii celowanych będzie wymagał zmiany z obecnych dużych, randomizowanych 

badań w niewyselekcjonowanych populacjach pacjentów do mniejszych badań 

w grupach z molekularnie zdefiniowanym typem nowotworu. Ponadto kombina-

toryczne podejścia, które działają na wtórne mutacje lub szlaki wyrównawcze 

w opornych nowotworach, mogą znacząco poprawić działanie środków celowanych 

stosowanych samodzielnie [36]. 

3. Podsumowanie 

Wśród czynników, które mają decydujący wpływ na różnice w czasie przeżycia 

chorych na raka piersi najczęściej wymienia się czas rozpoznania choroby, status 

społeczno ekonomiczny pacjentów oraz dobór terapii. Obok standardowych metod 

leczenia takich jak radioterapia, chemioterapia, terapia hormonalna i mastektomia 

coraz większe nadzieje wiąże się z nowoczesnymi metodami leczenia. Do metod tych 

należą protonoterapia, elektrochemioterapia oraz terapia celowana.  

Protonoterapia to rodzaj radioterapii, podczas której wykorzystuje się wiązkę 

protonów, czyli dodatnio naładowanych cząstek, które przenikają przez skórę do guza. 

Natomiast terapia protonowa jest najnowocześniejszą metodą leczenia nowotworów 

złośliwych, która odznacza się wyjątkową skutecznością. Dodatkowo ryzyko 

wystąpienia powikłań po protonoterapii jest bardzo małe, dzięki czemu chory szybko 

wraca do zdrowia. Terapia protonowa wykorzystuje dawkę 230 MeV promieniowania 

protonowego w celu zniszczenia złośliwych zmian nowotworowych. To znacznie 

wyższa dawka niż w standardowej radioterapii. W czasie naświetlania protony 

formowane są do bardzo wąskiej wiązki i przenoszone, za pomocą obrazowania 3D, 

dokładnie do nowotworu złośliwego. Następnie protony uszkadzają DNA komórki 

nowotworowej, przez co niemożliwy jest dalszy podział komórek nowotworowych, 

a nawet następuje ich śmierć.  
Elektrochemioterapia polega na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, 

która występuje pod wpływem zastosowanego pola magnetycznego. W ten sposób 
udaje się podnieść efektywność stężenia podawanej pacjentowi chemioterapii, dzięki 
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czemu znacząco wzrasta efekt cytotoksyczny stosowanych u chorego leków. 
Elektrochemioterapia jest metodą bezpieczną i pozbawioną negatywnych skutków 
ubocznych, ponieważ nie wywiera wpływu na zdrowe tkanki, które nie zostają 
poddane oddziaływaniu impulsów elektrycznych. Zaletą ECT jest możliwość 
stosowania zabiegu w obrębie pól poddanych wcześniej radioterapii. Zabieg 
elektrochemioterapii przeprowadza się najczęściej w krótkotrwałym znieczuleniu 
ogólnym w przedziale 10-28 minut od podania pacjentowi chemioterapeutyku. 
Elektrochemioterapia wiąże się też z podaniem miejscowo prądu elektrycznego 
o wysokim napięciu, czemu towarzyszą skurcze mięśni, w związku z tym stosuje się 
znieczulenie ogólne. Sam zabieg tolerowany jest bardzo dobrze i nie jest obciążający 
dla chorego. W razie potrzeby elektrochemioterapię można powtarzać, zwykle po kilku 
tygodniach, po ocenie skuteczności zabiegu wykonanego u danego pacjenta.  

Terapia celowana, inaczej zwana personalizowaną, stanowi nową i obiecującą 
formę terapii onkologicznej, z którą wiąże się współcześnie szczególne nadzieje 
w zakresie poprawy skuteczności leczenia przeciwnowotworowego oraz wydłużenia 
długości całkowitego przeżycia u pacjentów z rozpoznaniem procesu rozrostowego 
raka. Terapie celowane można prowadzić za pomocą nowoczesnych leków 
oddziałujących na konkretny element komórki nowotworowej. Mogą być stosowane 
jednocześnie z chemioterapią, hormonoterapią i radioterapią nasilając ich działanie. 
W leczeniu uzupełniającym oraz paliatywnym stosuje się trasteuzumab czyli 
herceptyne, przeciwciało monoklonalne wiążące się swoiście z receptorem dla 
nabłonkowego czynnika wzrostu (HER2) i powodujące jego unieczynnienie. Podaje 
się go dożylnie – samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią. Mają niewiele 
działań niepożądanych i skutków ubocznych. Główną wadą nowoczesnych leków są 
ich zawrotne ceny. Terapie celowane są bardzo obiecujące. Skuteczność leczenia oraz 
przeżycia pacjentek zależy od wczesnej diagnozy, a tym samym od właściwej 
profilaktyki i świadomości kobiet. 
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Nowoczesne metody leczenia raka piersi  

Streszczenie 
Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych metod leczenia raka piersi. Rak sutka to nowotwór 
złośliwy gruczołu sutkowego wywodzący się z tkanki nabłonkowej. Jest on też najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Wśród nowoczesnych metod leczenia raka piersi wyróżnia 
się: protonoterapię, elektrochemioterapię oraz terapię celowaną. Protonoterapia inaczej zwana terapią 
protonową, jest to rodzaj radioterapii, podczas której wykorzystuje się wiązkę protonów, które przenikają 
przez skórę do guza. Terapia protonowa jest najnowocześniejszą metodą leczenia nowotworów złośliwych, 
która odznacza się wyjątkową skutecznością. Drugą nowoczesną metodą leczenia jest elektro-
chemioterapia. Polega ona na krótkookresowej destabilizacji błon komórkowych, która występuje pod 
wpływem zastosowanego pola magnetycznego. Sam zabieg tolerowany jest bardzo dobrze i nie jest 
obciążający dla chorego. Kolejną metodą jest terapia celowana molekularnie. Wiąże się z nią współcześnie 
szczególne nadzieje w zakresie poprawy skuteczności leczenia antynowotworowego oraz wydłużenia 
długości życia pacjentów. 
Nowoczesne metody są bardzo obiecujące w leczeniu raka sutka. Ryzyko wystąpienia powikłań po 
protonoterapii jest bardzo małe, chory szybko wraca do zdrowia. W elektrochemioterapii udaje się 
podnieść efektywność stężenia podawanej pacjentowi chemioterapii, znacząco wzrasta efekt 
cytotoksyczny stosowanych u chorego leków. Jest to metoda bezpieczna i pozbawiona negatywnych 
skutków ubocznych, nie wywiera wpływu na zdrowe tkanki, które nie zostają poddane oddziaływaniu 
impulsów elektrycznych. Terapie celowane można prowadzić za pomocą nowoczesnych leków 
oddziałujących na konkretny element komórki nowotworowej. Główną wadą nowoczesnych leków są ich 
zawrotne ceny. 
W skuteczności leczenia ciągle bardzo ważna okazuje się wczesna diagnoza. Im wcześniej wykryta 
i zdiagnozowana jest choroba, tym większe szanse ma pacjentka na wyleczenie. 
Słowa kluczowe: rak piersi, rak sutka, nowoczesne metody leczenia 

Modern methods of breast cancer treatment 

Abstract 
The aim of the study is to present modern methods of breast cancer treatment. Breast cancer is a malignant 
tumor of the mammary gland derived from epithelial tissue. It is also the most common malignant tumor 
among women in the world. Modern methods of treating breast cancer include: proton therapy, 
electrochemistry and targeted therapy.Proton therapy, is a type of radiation therapy that uses a proton beam 
to penetrate the skin to the tumor. Proton therapy is the most modern method of treating malignant tumors, 
which is unique in its effectiveness. The second modern method of treatment is electrochemistry. It 
depends on the short-term destabilization of cell membranes, which occurs under the influence of applied 
magnetic field. The procedure itself is tolerated very well and is not stressful for the patient. Another 
method is molecular targeting. It is associated with particular hope in improving the effectiveness of 
antineoplastic treatment and prolonging the life expectancy of patients. 
Modern methods are very promising in the treatment of breast cancer. The risk of complications after 
proton therapy is very small, the patient quickly returns to health. Electrochemistry improves the 
effectiveness of the chemotherapy given to the patient, significantly enhancing the cytotoxic effect of the 
drug. This is a safe method and without negative side effects, it does not affect healthy tissue that is not 
subjected to electrical impulses. Targeted therapies can be performed with modern drugs that interact with 
a specific element of the cancer cell. The main disadvantage of modern medicines is their extremely high 
prices. In the effectiveness of treatment an early diagnosis is still very important. The earlier the disease is 
diagnosed, the better chance the patient has to cure. 
Keywords: breast cancer, breast cancer, modern treatment methods 
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Długotrwałe leczenie zaawansowanej choroby 

nowotworowej – spojrzenie wieloaspektowe 

1. Wprowadzenie 

Choroby nowotworowe stanowią jeden z istotnych problemów współczesnej 

medycyny. Każdego roku notujemy w Polsce 140,5 tysięcy nowych zachorowań, 

z czego około 70 tysięcy u mężczyzn i 70,5 tysiąca wśród kobiet
 
[1]. Zachorowania na 

nowotwory złośliwe nie występują z równą częstością w populacji osób dorosłych, do 

ponad 60% zachorowań dochodzi po 60 roku życia [2].  

Wraz z rozwojem nowych terapii leczenie onkologiczne stało się spersonalizowane, 

a przez to coraz bardziej skuteczne. Leki dopasowywane są indywidualnie dla 

poszczególnych chorych ze względu na obecność określonych czynników 

predykcyjnych. 

Wzrastająca efektywność terapii ma znaczenie szczególnie dla chorych, u których 

rozpoznanie choroby nowotworowej stawiane jest w zaawansowanych stadiach, przy 

obecności przerzutów odległych. Prowadzone wówczas leczenie paliatywne 

(chemioterapia, radioterapia, metody chirurgiczne) ma na celu wydłużenie życia, 

poprawę jego jakości i komfortu oraz złagodzenie uciążliwych objawów, bez 

możliwości całkowitego wyleczenia. 

Wzrastająca skuteczność prowadzonego leczenia stawia przed współczesną 

onkologią wyzwanie opracowania komplementarnej, wielospecjalistycznej opieki 

i programów wsparcia psychospołecznego dla nowej grupy pacjentów, którymi są 

chorzy uzyskujący dobrą kontrolę objawów i długotrwałą odpowiedź na leczenie 

paliatywne.  

W niniejszej pracy przedstawiono opis historii choroby pacjentki, u której 

w wyniku prowadzonego leczenia paliatywnego uzyskano długotrwałą stabilizację 

procesu nowotworowego pomimo zaawansowanego stadium tłuszczakomięsaka 

przestrzeni zaotrzewnowej. W opracowaniu poruszono aspekty kliniczne oraz 

psychospołeczne leczenia onkologicznego oraz jego wpływ na funkcjonowanie 

chorych. 

2. Tło kliniczne  

Mięsaki tkanek miękkich należą do nowotworów rzadkich, stanowią około 1% 

wszystkich nowotworów. W około 75% przypadków rozwijają się w obrębie kończyn, 

jamie otrzewnowej lub w okolicy zaotrzewnowej [3]. Tłuszczakomięsaki należą do 

najczęstszych mięsaków tkanek miękkich. Guzy umiejscowione w przestrzeni 

zaotrzewnowej mogą osiągać duże rozmiary, co wiąże się z istotnie gorszym 

rokowaniem. Radykalne leczenie chirurgiczne jest podstawową metodą leczenia 

mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej.  

                                                                
1 anna.kornas@doctoral.uj.edu.pl, Oddział Onkologii Klinicznej z pododdziałem Chemioterapii Szpitala 

Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie. 
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Przerzuty mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej do odległych narządów występują 

stosunkowo rzadko. Najczęstszą przyczynę zgonów stanowią wznowy miejscowe. 

Jednak tylko u połowy chorych podczas powtórnego zabiegu operacyjnego można 

wykonać radykalne wycięcie nawrotu mięsaka, pozostali chorzy leczeni są wyłącznie 

paliatywnie [4]. 

W ramach leczenia paliatywnego stosujemy klasyczne chemioterapeutyki  

– doxorubicynę, dakarbazynę, ifosfamid, przy niepowodzeniu leczenia pierwszej linii  

– gemcytabinę z docetakselem. Stosunkowo nowym lekiem, stosowanym w drugiej 

i kolejnych liniach leczenia jest trabektedyna [5]. Lek dostępny jest dla pacjentów 

w Polsce w ramach programu lekowego NFZ. Trabektedyna jest alkaloidem 

uzyskanym pierwotnie z osłonicy Ectinascidia turbinata. Leczenie prowadzone jest do 

progresji procesu nowotworowego.  

Objawy uboczne występują u ponad 90% pacjentów leczonych trabektedyną. Do 

najczęściej występujących działań niepożądanych należą: neutropenia i trombo-

cytopenia, przemijające zwiększenie aktywności AspAT, AlAT oraz stężenia 

bilirubiny, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego takie jak: nudności, wymioty, 

biegunki, zaparcia i stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej [6]. 

Rzadkim, ale poważnym powikłaniem leczenia jest rabdomioliza mogąca 

prowadzić do zgonu pacjenta [7]. 

2.1. Studium przypadku  

W lipcu 2005 roku, 29-letnia wówczas chora zgłosiła się do Poradni Chirurgii 

Onkologicznej z powodu powiększania obwodu brzucha oraz nieprawidłowego 

wyniku badania ultrasonograficznego wykonanego w ramach opieki lekarza 

rodzinnego. Stan ogólny chorej był dobry, pacjentka nie zgłaszała dolegliwości. 

W badaniu fizykalnym jamy brzusznej palpacyjnie wyczuwalny był wyraźny guz 

zlokalizowany w śródbrzuszu i podbrzuszu po stronie lewej. W wykonanej tomografii 

komputerowej jamy brzusznej zobrazowano guz z dużą komponentą tkanki 

tłuszczowej o wymiarach 14x15x26 cm, naciekający nerkę lewą, penetrując w głąb jej 

miąższu do miedniczki nerkowej, guz naciekał śledzionę i naczynia śledzionowe oraz 

modelował pętle jelita cienkiego, aorta brzuszna w odcinku dolnym otoczona była 

przez tłuszczową frakcję guza.  

W lipcu 2005 roku pacjentka zakwalifikowana została do operacji usunięcia guza 

wraz z nerką lewą. W wyniku badania histopatologicznego postawiono rozpoznanie 

nowotworu zbudowanego z utkania dobrze zróżnicowanego tłuszczakomięsaka 

z ogniskami odróżnicowania /dedifferentiated liposarcoma/. Po zabiegu pacjentka nie 

została zakwalifikowana do leczenia uzupełniającego. Pozostawała pod kontrolą 

ośrodka onkologicznego. 

W listopadzie 2012 roku stwierdzono wznowę procesu rozrostowego pod postacią 

dwóch guzów: pod przeponą o średnicy 12 cm naciekający żołądek, ogon trzustki 

i przeponę oraz drugi w krezce esicy, średnicy 15 cm naciekający naczynia i esicę. 

Podjęto próbę chirurgicznej resekcji zmian. Guz spod przepony usunięto niecałkowicie 

wraz ze śledzioną i niewielkim odcinkiem ogona trzustki. Pozostawiono fragment 

otaczający naczynia krezkowe górne i przełyk. Drugi, niżej umiejscowiony guz 

pozostawiono w całości ze względu na naciekanie krezki i esicy przy braku 

możliwości radykalnej resekcji. Wynik badania histo-patologicznego fragmentu guza 
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okolicy podprzeponowej potwierdził wznowę odróżnicowanego tłuszczakomięsaka. 

Chora zakwalifikowana została do chemioterapii paliatywnej w oparciu o dokso-

rubicynę z dakarbazyną. Od lutego do lipca 2013 roku otrzymała sześć cykli leczenia 

z efektem progresji procesu nowotworowego. Tolerancja chemioterapii była dobra, nie 

występowały istotne działania niepożądane. Okresowo obserwowano podwyższenie 

wartości parametrów wydolności wątroby w stopniu toksyczności G2 wg WHO. Chora 

zakwalifikowana została do chemioterapii II rzutu w oparciu o docetaxel 

z gemcytabiną. Leczenie otrzymywała od sierpnia do listopada 2013 roku. W czasie 

terapii obserwowano małopłytkowości w stopniu G3 wg skali toksyczności WHO. Po 

sześciu cyklach leczenia uzyskano stabilizację choroby. Pacjentka pozostawała 

w regularnych kontrolach onkologicznych. Efekt stabilizacji utrzymywał się do lipca 

2015 roku. Wówczas w badaniu tomografii komputerowej stwierdzono dalszą 

progresję choroby pod postacią powiększenia wymiarów wznowy w przestrzeni 

zaotrzewnowej po stronie lewej, poniżej lewej kopuły przepony oraz w krezce jelita 

cienkiego. 

W sierpniu 2015 roku rozpoczęto chemioterapię III rzutu w oparciu o trabektedynę 

– chora leczenie kontynuuje do chwili obecnej, dotychczas otrzymała 31 cykli terapii. 

Początkowo obserwowano regresję zmian nowotworowych, aktualnie utrzymuje się 

stabilizacja. Tolerancja prowadzonego leczenia była dość dobra: bezpośrednio po 

chemioterapii występowały nudności i wymioty w stopniu G2 wg WHO, 

małopłytkowość G1, okresowo dolegliwości bólowe jamy brzusznej wymagające 

leczenia niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym oraz słabym opioidem.  

W wyniku prowadzonego leczenia uzyskano wieloletnie przeżycie mimo obecności 

zaawansowanych zmian nowotworowych. Chemioterapia nie spowodowała istotnych 

deficytów somatycznych. Długotrwałe leczenie, konieczność regularnych hospitalizacji 

przyczyniły się natomiast do pogorszenia jakości życia w aspekcie psychospołecznym. 

Pacjentka okresowo doświadczała zaburzeń snu i koncentracji, poczucia chronicznego 

zmęczenia, obniżenia nastroju i anhedonii. Dodatkowo dominowały objawy lęku 

i drażliwości. Chora regularnie korzysta ze wsparcia psychologicznego oraz 

psychiatrycznego. Początkowo leczona była z powodu zaburzeń adaptacyjnych, 

aktualnie, u chorej zdiagnozowano depresję oraz włączono leczenie przeciwdepresyjne 

i anksjolityczne.  

Ze względu na zaawansowanie choroby oraz konieczność prowadzenia cyklicznej 

terapii pacjentka nie była w stanie pełnić funkcji zawodowych. Okresowo korzystała 

z pomocy pracowników socjalnych. Chora otrzymywała stałe wsparcie emocjonalne 

oraz socjalne od najbliższej rodziny. Jednocześnie, szczególnie w początkowym etapie 

leczenia paliatywnego, doświadczała rodzaju naznaczenia jako śmiertelnie chorej, 

przez małą, zamkniętą społeczność, wśród której mieszkała. Chora zaczęła się 

alienować, nie uczestniczyła aktywnie w życiu lokalnym.  

Dzięki wielospecjalistycznej opiece, stosowanemu leczeniu wspomagającemu oraz 

postępowaniu niefarmakologicznemu uzyskano dobrą kontrolę objawów 

towarzyszących chemioterapii oraz stabilizację nastroju. Pacjentka stopniowo 

przystosowywała się do sytuacji choroby i konieczności długotrwałego leczenia. 

Akceptacja tego stanu poprawiła codzienne funkcjonowanie również w aspekcie 

psychospołecznym.  
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2.2. Problemy kliniczne chorych w czasie leczenia systemowego 

W czasie leczenia choroby nowotworowej pacjent boryka się nie tylko z objawami, 

jakie występują przy danym typie nowotworu. Również prowadzona terapia niesie ze 

sobą ryzyko wystąpienia określonych działań niepożądanych. Bezpośrednio po 

chemioterapii pacjenci skarżą się na nudności, wymioty, brak apetytu. Dodatkowo 

mogą wystąpić inne zaburzenia ze strony układu pokarmowego: biegunki, zaparcia, 

dolegliwości bólowe. Częstym powikłaniem leczenia systemowego jest przejściowa 

lub trwała supresja szpiku kostnego i związane z nią zaburzenia funkcjonowania 

wszystkich elementów układu krwiotwórczego prowadzące do niedokrwistości, 

granulocytopenii czy małopłytkowości. Chemioterapia może również zaburzać 

funkcjonowanie wątroby lub nerek.  

Do najczęstszych objawów zaawansowanej choroby nowotworowej należy ból, 

który dotyczy około 65% pacjentów w tym stadium. Dolegliwości bólowe 

spowodowane są progresją rozmiarów guza pierwotnego lub zmian przerzutowych, 

wyniszczeniem oraz skutkami przebytego leczenia chirurgicznego czy radiotera-

peutycznego. Podstawą skutecznej terapii przeciwbólowej jest prawidłowa ocena 

charakteru dolegliwości: typu, natężenia, czynników nasilających. Obecnie, przyjmuje 

się, że przy terapii bólu zgodnie z zaleceniami WHO efekt analgetyczny uzyskuje  

80-95% pacjentów [8]. Warto wspomnieć o koncepcji bólu totalnego, zaproponowanej 

przez Cicely Saunders, założycielki ruchu hospicyjnego w Wielkiej Brytanii, 

obejmującej ból fizyczny, socjalny, psychiczny i duchowy [9]. 

Drugim stanem, istotnie ograniczającym funkcjonowanie chorych w zaawanso-

wanym stadium nowotworu, jest zespół przewlekłego zmęczenia. Towarzyszy on od 

32 do 90% pacjentów [10]. Etiologicznie i patofizjologicznie może być związany 

z występowaniem wyniszczenia nowotworowego (cachexia) [11], niedokrwistości, 

bólu i zaburzeń snu czy depresji. 

Pacjenci określają zmęczenie jako wyczerpanie, osłabienie, całkowity brak energii, 

niemożność koncentracji i skupienia uwagi, niemoc, brak motywacji, bezsenność lub 

przewlekłe uczucie senności [12].  

Ze względu na subiektywny charakter dolegliwości zespół ten jest często 

bagatelizowany przez osoby opiekujące się chorym. 

Farmakoterapia ma ograniczone znaczenie w leczeniu zmęczenia towarzyszącego 

nowotworom, kluczowymi elementami postępowania są odpowiednie odżywienie, 

aktywność fizyczna, relaksacja, modyfikacja stylu życia oraz wsparcie psycho-

logiczne [13]. 

2.3. Zaburzenia psychiczne chorych w czasie leczenia systemowego 

Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają od chorego 

przystosowania do nowej, zagrażającej życiu sytuacji. Przystosowanie jako proces 

charakteryzuje się dynamiką oraz zmianami w poznawczym i emocjonalnym 

funkcjonowaniu chorego. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w grupie 

pacjentów z chorobą nowotworową stanowi istotny problem kliniczny, występujący 

z różnym nasileniem w zależności od stadium i zaawansowania oraz rodzaju terapii 

[14-16]. Na początkowych etapach diagnozy i leczenia dominują zaburzenia lękowe 

[17]. Pacjenci w trakcie długotrwałej chemioterapii wykazują większe nasilenie 
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objawów depresyjnych niż chorzy, którzy rozpoczynają leczenie [18,19]. Częstość 

występowania depresji w przebiegu choroby nowotworowej oceniana była w licznych 

badaniach. Wyniki mieszczą się w szerokim przedziale: 8-50% [20-24]. Wpływ na tak 

duże różnice w szacowaniu rozpowszechnienia depresji wśród pacjentów onkolo-

gicznych mają m.in. stosowanie odmiennych metod badawczych, nieuwzględnianie 

rodzaju nowotworu, fazy jego rozwoju i czasu diagnozy. Pacjenci prezentujący objawy 

depresyjne mają mniejszą motywację do wypełniania zaleceń oraz systematycznej 

kontroli.  

Pomimo, iż problemy psychiczne są szeroko rozpowszechnione wśród pacjentów 

onkologicznych jedynie 20% z nich zostaje prawidłowo rozpoznanych i leczonych  

[25, 26].  

2.4. Problemy społeczne chorych w czasie leczenia systemowego 

Choroba nowotworowa zmusza pacjentów i ich rodziny do całkowitej reorganizacji 

dotychczasowego funkcjonowania. Ograniczenie aktywności i zaangażowania 

w codzienne życie może zaburzać przystosowanie psychospołeczne do choroby 

i prowadzonego leczenia. Chorzy nie są w stanie pełnić dotychczasowych ról i zadań 

społecznych w takim zakresie jak przed zachorowaniem [27]. Utrudnione lub 

niemożliwe staje się kontynuowanie zadań zawodowych, wskutek czego może zostać 

zachwiany status materialny chorego i jego rodziny.  

Z problemami społecznymi dotykającymi chorych onkologicznych nieodłącznie 

związane jest zagadnienie stygmatyzacji. 

Pomimo szerokiego dostępu do informacji o przyczynach, diagnostyce i leczeniu 

chorób nowotworowych, prowadzonych licznie kampanii medialnych czy akcji 

profilaktycznych choroby te nadal stanowią naznaczenie dla osób nimi dotkniętych. 

Stygmatyzacja dotyczy wszystkich chorych, u których zdiagnozowano nowotwór 

niezależnie od typu, stopnia zaawansowania i rokowania. Schorzenia onkologiczne 

kojarzone są jako stany nierozerwalnie związane z bólem oraz ciężkim 

wyniszczającym leczeniem, które w konsekwencji prowadzi do śmierci. 

Izolacja społeczna w skrajnych przypadkach może wyzwalać poczucie wstydu 

i zamykać chorych przed aktywnym funkcjonowaniem w społeczności [28]. 

Chociaż stygmatyzacja związana z rakiem obecnie jest bardziej subtelna niż 

w przeszłości, konieczne są nieustanne działania w ramach programów edukacji 

onkologicznej.  

3. Wnioski 

Przedstawiony w niniejszym rozdziale przypadek chorej obrazuje złożoność 

problematyki onkologicznej i wielowymiarowość trudności, z jakimi mierzą się 

pacjenci, ich rodziny oraz personel medyczny. 

Objawy towarzyszące chorobie nowotworowej i prowadzonemu leczeniu wynikają 

z dysfunkcji zarówno somatycznych jak i psychospołecznych. Zaburzenia dotyczące 

jednego z aspektów choroby wpływają i nasilają negatywne efekty pozostałych.  

Nowe schematy leczenia onkologicznego, wprowadzanie nowych substancji 

cytotoksycznych oraz coraz skuteczniejsze leczenie wspomagające zwiększają 

efektywność terapii, istotnie wydłużając życie chorych w zaawansowanych stadiach 

rozwoju nowotworu. Definicja zdrowia zaproponowana przez Światową Organizację 
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Zdrowia, mówiąca o zdrowiu jako dobrostanie fizycznym, umysłowym i społecznym 

wskazuje szerokospektralny kierunek działań, jakie winny być podjęte, aby 

wypracować program opieki nad chorymi. Komplementarna opieka obejmująca 

wszystkie wymienione aspekty może zapewnić chorym poprawę jakości życia 

i stabilne funkcjonowanie pomimo zaawansowanej choroby nowotworowej. Aktywne 

radzenie sobie z chorobą nowotworową może wpłynąć na poprawę rokowania 

i odpowiedzi na leczenie. Dzięki opiece wielu specjalistów możliwe jest pozytywne 

przewartościowanie, odnajdywanie korzyści i przystosowanie do choroby i leczenia.  
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Długotrwałe leczenie zaawansowanej choroby nowotworowej  
– spojrzenie wieloaspektowe 

Streszczenie 
Choroby nowotworowe stanowią jeden z istotnych problemów współczesnej medycyny. Wraz z rozwojem 
nowych terapii leczenie onkologiczne stało się spersonalizowane, a przez to coraz bardziej skuteczne. 
Wzrasta liczba chorych, u których udaje się uzyskać długotrwałą odpowiedź na leczenie paliatywne. 
Pacjenci ci borykają się nie tylko z somatycznymi objawami choroby czy konsekwencjami obciążającego 
leczenia systemowego. Wskutek długotrwałych terapii narażeni są również na wystąpienie zaburzeń 
psychicznych: głównie pod postacią zaburzeń adaptacyjnych, lęku i depresji oraz zaburzeń 
w funkcjonowaniu społecznym. Komplementarna opieka obejmująca wszystkie wymienione aspekty może 
zapewnić chorym poprawę jakości życia i stabilne funkcjonowanie pomimo zaawansowanej choroby 
nowotworowej. 
Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, leczenie paliatywne, zespół wielodyscyplinarny 

Long-term treatment of advanced cancer – multi-aspect approach 

Abstract 
Cancer diseases are one of the major problems of modern medicine. With the development of new 
therapies, oncological treatment has become personalized and therefore more and more effective. The 
number of patients who have a long-term response to palliative treatment is increasing. These patients are 
struggling not only with somatic symptoms of the disease or with the consequences of aggravating 
systemic treatment. As a result of long-term therapies, they are also exposed to mental disorders: mainly in 
the form of adaptive disorders, anxiety and depression, and disorders in social functioning. Complementary 
care covering all of these aspects can provide patients with improved quality of life and stable functioning 
despite advanced cancer. 
Keywords: neoplasm, palliative treatment, multidisciplinary team. 
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Joga – jako uzupełnienie kompleksowej fizjoterapii  

po operacyjnym leczeniu raka piersi 

1. Wstęp  

Zachorowalność na nowotwór piersi wykazuje stałą tendencję wzrostową [1]. Rak 

gruczołu piersiowego, jest drugim co do częstości występowania nowotworem 

złośliwym powodującym śmierć kobiet na całym świecie [2]. Obecnie na świecie żyje 

ponad 3 miliony osób, które wygrały z chorobą lecz nadal grono z nich boryka się 

z następstwami leczenia oraz negatywnym wpływem procesu chorobowego na ich 

organizm. Jak możemy przeczytać w literaturze ponad 80 % z nich cierpi z powodu 

CRF - zmęczenia związanego z chorobą nowotworową [3].  

Najpowszechniejszą, szeroko stosowaną metodą leczenia tej śmiertelnej choroby 

jest odjęcie piersi wraz z otaczającymi węzłami chłonnymi podczas zabiegu 

mastektomii. Leczenie niesie za sobą konsekwencje w postaci deficytów ruchowych, 

zastojów chłonki oraz znacznych dolegliwości bólowych, które wpływają w dużej 

mierze na codzienne funkcjonowanie pacjentek oraz ich samodzielność życiową. 

Zabieg ten ma także niekorzystny wpływ na psychikę pacjentek oraz ich poczucie 

własnej wartości [1, 4, 5].  

Jako element uzupełniający konwencjonalną, kompleksową terapię osób po 

mastektomii, w której skład zwyczajowo zalicza się ćwiczenia rozciągające oraz 

wzmacniające siłę mięśniową, drenaż limfatyczny wspomagany bandażowaniem 

w przypadku zastojów płynu limfatycznego [1, 4], coraz powszechniej na świecie 

praktykuje się niekonwencjonalne metody jakimi jest włączenie do cyklu 

terapeutycznego elementów jogi. Praktyki jogi rozwijane są od tysięcy lat przez 

wschodnich praktyków, za główny cel biorą sobie dbanie o całokształt zdrowia 

człowieka, zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym, moralnym jak i duchowym 

[6]. Z prowadzonych w tym temacie badań wynika, pozytywny wpływj aktywności na 

stan zdrowia i ogólne samopoczucie pacjentek po zabiegu odjęcia piersi. Trening 

oparty na ściśle wybranych pozycjach – asanach, kształtuje ciało, zapewnia komfort 

psychiczny oraz pomaga pogodzić się z nową sytuacją powstałą po zabiegu [2, 7, 8]. 

Zalety jakie niesie regularne uprawianie ćwiczeń, czynią jogę idealnym elementem 

uzupełniającym usprawnianie kobiet po leczeniu nowotworu piersi.  
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2. Następstwa leczenia operacyjnego 

2.1. Fizyczne następstwa leczenia operacyjnego 

Do negatywnych rezultatów leczenia nowotworu piersi zaliczamy nie tylko skutki 

związane z przebytym zabiegiem ale także następstwa mające swoje podłoże 

w leczeniu uzupełniającym, głównie chemio- i radioterapii.  

Wyliczyć wśród nich możemy powikłania wczesne jakimi są [4, 9]: 

 Krwiaki 

Występujące u 10% operowanych pacjentów, w większości przypadków 

związane są jedynie z niewielkim zasinieniem tkanek wokół operowanej okolicy, 

czego przyczyną jest proces wchłaniania krwiaka. Zdarzają się jednak pacjenci 

z krwiakami szybko powstającymi, o dużej objętości. Niezbędne w takich 

sytuacjach jest chirurgiczne zaopatrzenie częstym płukaniem rany oraz powtórne 

jej zaszycie. Podczas rehabilitacji, szczególnie w jej pierwszym szpitalnym 

okresie, pamiętać wtedy należy o dużej bolesności tych miejsc.  

 Zakażenia rany pooperacyjnej  

Odnotowane u blisko 30% pacjentów, mają jednoznacznie negatywny wpływ na 

dalszą hospitalizację operowanych. Przede wszystkim znacznie wydłużają okres 

pobytu w szpitalu oraz opóźniają wprowadzenie kolejnych etapów leczenia tj. 

terapii uzupełniającej w postaci chemio- lub radioterapii. Co więcej ich 

wystąpienie negatywnie wpływa na efekt kosmetyczny zabiegu. W większości 

przypadków dochodzi do zakażeń gronkowcami z flory skóry pacjenta a do 

czynników do tego usposabiających należą: starszy wiek, otyłość oraz cukrzyca.  

W zależności od rozległości zmiany zapalnej pacjentowi podaje się doustnie lub 

dożylnie antybiotyki zwalczające zakażenie.  

 Torbiele chłonne przesiękowe  

Mogą powstać w każdej zamkniętej przestrzeni, w obrębie naruszonej interwencją 

chirurgiczną okolicy piersi oraz dołu pachowego Przyczynia się do tego, przede 

wszystkim bogate unaczynienie chłonne tych obszarów. Konsekwencjami 

wytworzenia się torbieli mogą być upośledzenie gojenia rany, tendencja do 

zakażeń oraz martwica płatów skórnych. Standardową procedurą stosowaną by im 

zapobiec jest pozostawienie drenu odprowadzającego gromadzący się płyn. 

 Skutki związane z długotrwałym przebywaniem w pozycji leżącej 

Usunięcie nowotworu piersi jak każda operacja niesie za sobą ryzyko wystąpienia 

powikłań pooperacyjnych. Na zagrożenie płynące z zabiegu chirurgicznego ma 

oczywiście wpływ wiele czynników, między innymi: kondycja ogólna pacjenta, 

jego wiek czy choroby współtowarzyszące. Najpowszechniejszymi powikłaniami 

przy interwencjach chirurgicznych są komplikacje ze strony układu krążeniowo  

– oddechowego. Pozycja leżąca negatywnie wpływa na stan ogólny organizmu. 

Prowadzi do zaniku mięśni, zmniejszenia wydolności oddechowej oraz sprzyja 

powstawaniu zakrzepów. Z tego powodu pierwsza doba po zabiegu jest 

momentem inicjującym usprawnianie fizjoterapeutyczne prowadzące do jak 

najszybszej pionizacji. Rozpocząć należy je od ćwiczeń krążeniowo- 

oddechowych, poprawiających wydolność tych układów.  
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Kolejnym ważnym aspektem, który znacząco wypływa na usprawnianie pacjentki 

po przebytej mastektomii są powikłania późne [1, 4, 9, 10]: 

 Ograniczenia ruchomości kończyny operowanej na skutek gojenia się rany 

pooperacyjnej 

Wybrana chirurgicznie metoda operacyjna oraz sam zabieg określa rozległość 

powstałej rany pooperacyjnej. Jednakże bez względu na jej rozmiar, gojeniu 

towarzyszy znaczna bolesność oraz wykazywana przez pacjentów instynktowna 

ochrona miejsc naruszonych interwencją chirurgiczną. Pacjenci po zabiegu 

mastektomii maja tendencję do ograniczania jakichkolwiek ruchów w zakresie 

klatki piersiowej. Unikają oni także zmiany pozycji kończyny górnej, szczególnie 

po stronie operowanej oraz ruchów obręczą barkową. Prowadzić może to, do 

często obserwowanych ograniczeń w kompleksie barkowo-łopatkowym oraz 

przykurczy w okolicy barkowo-pachowej. Przyjmowanie pozycji obronnej, 

poprzez utrzymywanie kończyny górnej w nadmiernym przywiedzeniu do klatki 

piersiowej, nie tylko wpływa znacząco na ograniczenie zakresu ruchomości klatki 

piersiowej, a co za tym idzie następstwo możliwych problemów oddechowych, 

ale także negatywnie wpływa na proces gojenia się samej rany pooperacyjnej 

prowadząc do omawianych niżej zrostów. Powstałe wskutek gojenia rany 

pooperacyjnej oraz towarzyszącej zabiegowi terapii uzupełniającej, mogą 

negatywnie wpłynąć na komfort życia pacjenta po amputacji. Odczuwana 

bolesność spowodowana napięciem układu powięziowo- mięśniowego prowadzi 

do ograniczania ruchomości oraz aktywności w obrębie strony operowanej. 

Późniejszą konsekwencją oszczędzania kończyny może być osłabienie siły 

mięśniowej kończyny. W tym miejscu warto także wspomnieć o osobniczych 

skłonnościach, które zaburzyć mogą proces gojenia rany. U części pacjentów 

spotkać się możemy z tendencją do bliznowacenia przerostowego lub tworzenia 

się bliznowców. Takie nieprawidłowe gojenie tkanek, które nie poddają się 

aktywizacji znacznie wydłuża proces powrotu do funkcjonalnej ruchomości 

w stawie.  

 Obrzęki limfatyczne spowodowane wycięciem węzłów chłonnych w okolicy 

pachowej 

Konsekwencją utraty węzłów chłonnych w okolicy pachowej mogą być problemy 

z krążeniem chłonki, a co za tym idzie pacjenci po zabiegu mastektomii często 

narażeni są na wystąpienie obrzęku limfatycznego – w ich tkance podskórnej 

w wyniku resekcji węzłów gromadzi się chłonka [29]. Należy także podkreślić 

negatywny wpływ leczenia uzupełniającego na ten proces. Radioterapia nie tylko 

zwiększa prawdopodobieństwo tworzenia się zwłóknień ale także może 

powodować trudności w wytworzeniu się krążenia obocznego limfy. Stąd 

niezbędnym elementem terapii pacjentów po amputacji jest postępowanie 

antyobrzękowe, do którego zaliczamy miedzy innymi masaż limfatyczny, 

właściwie dobrane ćwiczenia oraz edukacja pacjenta.  

 Zaburzenia symetrii spowodowane zmianami ciężaru w zakresie klatki piersiowej 

po amputacji jednostronnej  

Zasadniczą częścią pracy z osobami, które przeszły zabieg mastektomii są 

ćwiczenia z zakresu reedukacji postawy. Potrzeba ta związana jest kolejnym 
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następstwem radykalnej interwencji chirurgicznej jakim jest zmiana masy ciała, 

w wyniku odjęcia piersi. Szczególnie pacjentki o dużym biuście borykają się po 

operacji z problemami związanymi z zaburzoną symetrią, w jej następstwie są one 

narażone na asymetrie w przyjmowanej po zabiegu postawie. Obserwowanymi 

nieprawidłowościami mogą być nierówności w wysokości barków, odstawanie 

łopatki czy skrzywienia kręgosłupa. Szczególnym przypadkiem są zaburzenia 

postawy u kobiet po obustronnej mastektomii, u których dochodzić może do 

pogłębianie kifozy piersiowej spowodowanej próbą osłonięcia operowanej klatki 

piersiowej poprzez nadmierne przygarbienie. Konsekwencją takiej tendencyjnej 

pozycji są częste bóle pleców okolicy szyjnej oraz piersiowej, na które uskarżają 

się pacjentki.  

 Deficyty ruchowe związane z odjęciem mięśnia piersiowego większego lub 

mniejszego  

Do usunięcia któregoś z mięśni piersiowych w wyniku leczenia nowotworu piersi 

dochodzi obecnie coraz rzadziej. Warto jednak pamiętać, że ta wyjątkowo 

radykalna interwencja niesie za sobą poważne konsekwencje i znacząco wpływa 

zarówno na przebieg rehabilitacji jak i komfort pacjenta. W jej następstwie może 

dochodzić do znacznego zwiększenia pola operacyjnego oraz trudności 

z wykonywaniem ruchów, za które odpowiedzialny jest usunięty mięsień.  

2.2. Psychiczne następstwa leczenia operacyjnego 

W związku z operacją odjęcia piersi, tak jak w wyniku większości interwencji 

chirurgicznych pacjenci narażeni są na naturalny lęk związany z zabiegiem oraz jego 

możliwymi komplikacjami. I tak głównymi aspektami przysparzającymi pacjentom 

obaw i narażającymi na stres związany z leczeniem jest strach przed śmiercią, co 

bezpośrednio powiązane jest z lękiem przed osieroceniem potomstwa. Kolejnym 

aspektem jest niepewność w sprawie przyszłej kondycji psychoruchowej – strach przed 

niepełnosprawnością oraz komfortem przyszłej jakości życia. Czynnikiem, o który 

szczególnie troszczą się pacjenci jest także obawa przed utratą pracy, co wiąże się 

z problemami ekonomicznymi. Chorych martwi stosunek pracodawców do ich 

dolegliwości oraz aspekt finansowy dalszego życia i leczenia [4]. 

Co więcej zabieg ten oprócz wyżej wymienionych następstw niesie za sobą także 

szczególnie istotne konsekwencje związane z obniżeniem samooceny, w tym lęki 

przed utratą atrakcyjności fizycznej. Dla wielu pacjentek bezpośrednio wiąże się to 

także z obawą przed utratą partnera życiowego i rozpadem rodziny. Dla zilustrowania 

tego problemu psychologicznego badacze stworzyli termin „kompleksu połowy 

kobiety”, z którym często spotykamy się u pacjentek po utracie piersi. Spowodowany 

jest on w dużej mierze stosunkiem społeczeństwa oraz współczesnej kultury do roli 

kobiecych piersi. Utrata piersi nadal oznacza dla pacjentek utratę urody. Jest ona 

czynnikiem stygmatyzujący kobietę do końca życia ze względu na symboliczne 

znaczenie piersi [5]. Poczytywane są zarówno w historii jak i współcześnie, jako silny 

bodziec erotyczny i symbol kobiecości oraz macierzyństwa będący dowodem 

atrakcyjności seksualnej. W dobie powszechnego kultu walorów cielesnych presja 

wywierana, szczególnie na młode kobiety w obszarze ich cielesnej atrakcyjności, stała 

się jeszcze większa. Istotny do zaznaczenia wydaje się wniosek, który wysnuć można 

z badań nad motywami rekonstrukcji w tej grupie pacjentów. Obniżenie samooceny, 
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z którym borykają się osoby po amputacji, może nie tylko wpłynąć na relacje 

z partnerem ale także na komfort życia społecznego kobiety. Odzyskanie poczucia 

własnej wartości oraz swoboda w doborze stroju znacząco poprawia dobrostan 

psychiczny pozbawionej piersi kobiety [5, 11]. 

Wymienione wyżej kwestie z zakresu psychiki poddać należy kompleksowej 

rehabilitacji psychologicznej, będącej jednym z priorytetowych elementów terapii 

pacjentów po mastektomii. Celem powyższego działania jest nie tylko poprawa 

komfortu psychicznego leczonych lecz także pozytywny wpływ na rehabilitację 

ruchową związany z akceptacją nowej sytuacji oraz motywacją do pracy w celu 

zmniejszenia powikłań pooperacyjnych [4]. Zaznaczyć należy, że znajomość 

problemów natury psychologicznej z jakimi borykają się pacjenci jest kluczowa dla 

personelu medycznego sprawującego opiekę nad leczonymi, gdyż pomaga lepiej 

zrozumieć ich potrzeby oraz pozwala przygotować się na możliwą , obserwowaną 

u pacjentek podejrzliwość i nieufność w stosunku do pracowników służby zdrowia. 

Tłumaczy także niezwykłą wrażliwość i często nieadekwatnie wyolbrzymione reakcje 

na zachowanie otoczenia i problemy dnia codziennego [1]. 

3. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pozytywnego wpływu jogi jako 

elementu uzupełniającego, standardową terapię pacjentek po operacyjnym leczeniu 

raka piersi.  

4. Joga po operacyjnym leczeniu raka piersi 

Praktyka uprawiania jogi, współcześnie coraz powszechniejsza w społeczeństwie 

europejskim, swój początek bierze z filozofii ludów Dalekiego Wschodu. Na jej 

system składają się praktyki oraz całokształt mądrości przekazywanej przez joginów, 

na przestrzeni 4000 tysięcy lat [2]. Ogromna większość nakazów, na których opiera się 

jej ideologia jest zbiorem norm regulujących harmonijne współżycie między ludźmi, 

sposobów kształtowania silnej woli i samokontroli oraz przepisów higieny [6].  

Ten prastary system filozoficzny pochodzący z Indii, jest jedną z niewielu ideologii, 

które traktują człowieka jako nierozerwalną całość psychofizyczną i wspiera go 

w nieustannym dążeniu do doskonałości. Według joginów równowagę wewnętrzną 

potrzebną do harmonijnego rozwoju jednostki, zapewni tylko połączenie ćwiczeń nad 

siłą woli wraz praktykami mającymi na celu utrzymanie poprawę kondycji fizycznej 

organizmu [6].  

Mimo tego, że współcześnie jogę uprawiają ludzie na całym świecie, bez względu 

na wyznawaną wiarę, niezależnie od narodowości, rasy czy wieku aby zrozumieć 

pietyzm z jakim została ona opracowana nie jesteśmy w stanie odseparować się od jej 

początków i pierwotnego znaczenia. Słowo joga w sanskrycie oznaczające dyscyplinę, 

jarzmo ale także połączenie. przybliża nas do pełniejszego zrozumienia tego 

światopoglądu. Lecz aby zrozumieć dogłębnie te prastarą dziedzinę należy zapoznać 

się z założeniami filozofii hinduskiej, która w całej swej mądrości ogromny nacisk 

kładzie na nieustanne doskonalenie się świata w całej jego różnorodności. Finalnym 

efektem tej przemiany, końcowym etapem wyzwalający z kręgu cyklicznych narodzin 

i śmierci, jest połączenie się wszelakich form życia z pierwotną praenergią – całkowite 

wyzwolenie, nazywane stanem nirwany. Człowiek, uważany za istotę stojącą najwyżej 
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w hierarchii rozwoju, ma za zadanie aktywnie włączyć się w ten proces wyzwolenia 

świata, poprzez ciągłe samodoskonalenie [6].  

Wyróżniono ośmiostopniową ścieżkę mająca przybliżyć adeptów praktykujących 

jogę, do tego celu [7]:  

 jama – szereg uniwersalnych zasad moralnych, przestrzegający przed 

negatywnymi zrachowaniami;  

 nijama – oczyszczenie poprzez doskonalenie samodyscypliny;  

 asany – wykorzystywane pozycje ciała; 

 pranajama – kontrola oddechu; 

 pratjahara – wyzwolenie umysłu spod władzy zmysłów; 

 dharana – koncentracja; 

 dhjana – medytacja; 

 amadhi – stan zjednoczenia z obiektem kontemplacji.  

W niniejszej pracy uwaga skupiona zostanie w szczególności na korzyściach 

płynących z praktykowania odpowiednio dobranych asan, czyniących organizm 

zdrowym i mocnym oraz na pranajamie, która stanowi naukę kontroli oddechu [17]. 

4.1. Ogóle zasady praktykowania jogi 

Często pomijanym i lekceważonym elementem dbałości o całokształt zdrowa 

jednostki jest właśnie troska o prawidłową kondycję fizyczną i psychiczną organizmu, 

utrzymanie sprawności aparatu ruchu oraz wysokiej wydolności układu oddechowego. 

Współcześnie, zestaw ćwiczeń zalecanych przez joginów jest szansą na wyrwanie się 

z narzucanego przez cywilizację, stale przyspieszającego trybu życia i możliwością 

pracy nad dobrostanem fizycznym organizmu [6] oraz co udowadnia szereg 

przeprowadzonych badań, których prezentacja jest celem niniejszej pracy, stanowi on 

także idealny element uzupełniający kompleksową terapię kobiet po mastektomii, 

pozwalając na szybszy powrót do dobrostanu psycho-fizycznego [6, 7].  

Systematyczny, najlepiej codzienny trening może stać się idealną metodą na 

wyciszenie niespokojnego umysłu oraz pracy nad zdrowiem fizycznym, jeśli ćwiczący 

przestrzega ustalonych przez joginów zasad [6, 17]:  

 Po pierwsze, warto zaznaczyć, że ćwiczenia mogą uprawiać regularnie osoby 

w każdym wieku, posiadające nawet obniżoną kondycję fizyczną. Kluczowa 

kwestią jednak jest dobór asan do ogólnej sprawności; 

 Nie wskazane jest praktykowanie jogi codziennie dłużej niż godzinę (mowa tu 

jedynie o asanach, nie o ćwiczeniach oddechowych), jednak jednorazowy trening 

trwać nie powinien krócej niż 10 minut;  

 Jeżeli wykonywana asana sprawia ból podczas treningu, należy zastąpić ją inną 

lub zmodyfikować by była łatwiejsza; 

 Każda lekcja poprzedzona i zakończona powinna być praktykami relaksacyjnymi.  

 Podczas wykonywania ćwiczeń ważna jest świadomość ruchu oraz skupienie 

uwagi na pracujących partiach ciała;  

 Nie należy przystępować do treningu zaraz po posiłku lub bezpośrednio przed 

snem.  

Asany czyli pozycje przyjmowane w jodze traktowane być mogą jako ćwiczenia 

gimnastyczne lub też uzupełnienie innej formy treningu fizycznego. Jogowie 
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opracowali 84 podstawowych postaw, lecz mogą być one modyfikowane na tysiące 

różnych wariantów, w zależności od wybranej odmiany tej prastarej gimnastyki. 

Większość z nich nazwy swe zaczerpnęła od zwierząt, których celowość ruchu oraz 

szybkość regeneracji stanowiła inspirację dla twórców. Praktyki jogi w założeniu mają 

dawać maksimum efektu w minimalnym czasie [6].  

Pozycje te traktowane są jako ćwiczenia mięśniowe, głównie o charakterze siłowym 

oraz rozciągającym. Ich wielką zaletą jest jednoczasowe angażowanie wielu grup mięśni, 

a w szczególności tych stabilizujących tułów. W dużej mierze wpływają one także na 

zwiększenie ruchomości w stawach. Regularna praktyka nie tylko wpływa na rozwój 

tkanki mięśniowej ale także ma zbawienny wpływ na układ krwionośny, stymulując do 

rytmicznych zmian ukrwienia poszczególnych narządów. Nie należy także zapominać 

o ćwiczeniach o charakterze rozluźniającym mięśnie, którymi zakończony jest 

prawidłowo dobrany trening. Sprzyjają one nie tylko pozbyciu się negatywnych napięć 

ale także zapewniają ogólne lepsze samopoczucie [6].  

4.2. Specyfika treningu po operacyjnym leczeniu raka piersi 

Zajęcia prowadzone wśród grupy kobiet po mastektomii odbywają się wedle 

określonego, rekomendowanego tym pacjentkom schematu w pozycjach specjalnie 

modyfikowanych do ich potrzeb, podkreślając aktywność tylko w zakresach 

bezbolesnych [7].  

Terapia poprzez praktykę jogi kładzie nacisk przede wszystkim na [7, 14]: 

 powolne ruchy w stabilizowanych asanach,  

 wyzbycie się negatywnych napięć,  

 efektywne ćwiczenia oddechowe, 

 zwiększenie świadomości ruchu oraz kontroli nad własnym ciałem, 

 budowanie siły mięśniowej, poprawę balansu ciała oraz rozciągnięcie struktur 

miękkich.  

W toku terapii pozycje u tych pacjentek mogą podlegać modyfikacji w celu 

podniesienia trudności wykonywanych elementów. Cześć z ćwiczących z czasem jest 

w stanie uczestniczyć w zajęciach, które nie są prowadzone specjalnie dla osób z ich 

dolegliwościami [7, 14].  

Zalecany trening jogi dla pacjentek po zabiegu mastektomii powinien składać z się 

z niniejszych części [7]:  

1. 10 minut – ćwiczenia oddechowe. 

2. 50 minut – czas przeznaczony na wykonanie 6-10 zmodyfikowanych asan 

w zakresach bezbolesnych, przeplatanych ćwiczeniami rozciągającymi całe ciało 

oraz poszczególne partie mięśniowe. 

3. 15 minut – pozycje relaksacyjne. 

4.3. Ćwiczenia oddechowe 

Elementem kluczowym i podstawowym w praktyce jogi jest świadomy oddech  

– prana, uważany za koncentracje wszelkiej życiowej energii. Od nauczenia się 

prawidłowego, rytmicznego wykonywania oddechu, powinny rozpoczynać się lekcje 

jogi [6, 19].  

Wyróżnia się aż 4 fazy świadomego oddychania prajanamicznego, co odróżnia tę 

technikę od normalnego używanego w życiu codziennym oddechu [6]:  
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 faza wdechu, 

 zatrzymanie powietrza w płucach,  

 faza wydechu,  

 bezdech, będący pauzą pomiędzy następnym cyklem oddechowym.  

Umiejętność koncentracji na każdej z poszczególnych powyższych składowych 

oraz świadoma regulacja czasu ich trwania stanowi cel wszystkich praktykowanych 

ćwiczeń oddechowych. Szczególnie istotne jest zachowanie podobnej proporcji czasu 

trwania pomiędzy fazą pierwszą a trzecią. W początkowym stadium nauki, fazy trwać 

powinny około 8 do 10 sekund, w zależności od możliwości praktykującego. Z czasem 

należy je nieznacznie wydłużać. W trakcie systematycznego praktykowania także czas 

zatrzymania oddechu po pełnym wdechu powinien stopniowo wzrastać [16].  

Pamiętać także należy, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy oddychając wyłącznie 

przez nos. Prawidłowo wykonany pełen oddech powinien być praktycznie 

niesłyszalny. Zadbać należy o jego spokojne oraz rytmiczne tempo [17].  

Cała grupa tych praktyk ma szczególne znaczenie w rehabilitacji kobiet po 

przebytej mastektomii ze względu na swoje działanie. Trening taki nie tylko zwiększa 

wentylację płuc pacjentki ale także wpływa na siłę mięśni oddechowych. Oddziałuje 

tym samym na ruchomość klatki piersiowej przyczyniając się do prawidłowego jej 

kształtowania oraz korekcji wadliwie przyjmowanej postawy [20].  

Co więcej oddech wpływa na inne fizyczne następstwa operacji usunięcia piersi. 

Przeciwdziała i rozciąga powstałe podczas gojenia zrosty oraz oddziałuje korzystnie na 

możliwy obrzęk limfatyczny. Wytworzone podczas wdechu ujemne ciśnienie 

w płucach zasysa chłonkę z kończyn. Specjalnym typem oddychania wpływającym na 

pracę naczyń chłonnych i żylnych w obrębie kończyn górnych oraz zmniejszającym 

ciśnienie w klatce piersiowej jest oddychania torem żebrowym. Natomiast oddychanie 

torem przeponowym wraz z ćwiczeniami mięśni brzucha wspomaga ruch chłonki 

z brzusznej części przewodu piersiowego w kierunku kaudalnym [20].  

Nie należy także pomijać relaksacyjnych korzyści tych ćwiczeń, które koją nerwy 

oraz pooprawiają ogólne psychiczne samopoczucie kobiet. Szczególnie pomocne są 

w tym techniki głębokiego oddychania działające kojąco na system nerwowy [19]. 

Jednakże trening jogi nie powinien kończyć się jedynie na ćwiczeniach oddechowych, 

gdyż mogą one doprowadzić do hiperwentylacji organizmu, która powodować może 

zawroty oraz bóle głowy [20]. Jednorazowa praktyka technik związanych z oddechem 

przekraczać nie powinna 10-15 minut [17].  

Pierwszymi ćwiczeniami wprowadzanymi na początku treningu jogi powinien być 

oddech torem brzusznym oraz żebrowym. Zazwyczaj zalecaną pozycją dla tych nauk 

jest pozycja stojąca albo wygodny siad, podczas którego pamiętać należy o utrzymaniu 

prostej pozycji pleców. Z czasem techniki te łączy się w pełen płynny oddech 

polegający na uwypukleniu części brzusznej oraz uniesieniu klatki wraz z obojczykami 

w czasie jednego wdechu. Po przyswojeniu sobie tych technik, adepci mogą zacząć 

ćwiczyć techniki dołączające do oddechu ruchy kończynami górnymi. Wariant ten 

pomaga początkującym przyswoić sobie poszczególne fazy oddechowe [6].  

Z czasem kontrola oddechu staje się czynnością bardzo prostą i może być 

z powodzeniem wprowadzona jako nawyk życiowy w codziennych sytuacjach, 

szczególnie tych stresogennych [19].  
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 ODDECH BRZUSZNY – DOLNY 

Polega na rytmicznych skurczach przepony w celu obniżenia jej i zwiększanie 

tym samym objętości klatki piersiowej. Jego ważnym elementem jest rozluźnienie 

mięśni brzucha i uwypuklenie go podczas wdechu. Pacjentki początkowo mogą 

wykonywać te ćwiczenia przed lustrem lub przykładając dłonie do brzucha. 

Pamiętać należy o oczyszczającym pełnym, silnym wydechu poprzedzającym 

pierwsze ćwiczenie [20]. 

 ODDECH TOREM ŻEBROWYM – GÓRNYM 

Oparty na zwiększeniu przednio – tylnego wymiaru klatki piersiowej, 

wypchnięciu rękojeści mostka oraz wznosie pierwszej pary żeber wraz 

z obojczykiem ku górze. Wykonywany być może dla ułatwienia poprzez 

nakierowanie powietrza w kierunku ułożonych pod obojczykami dłoni [20]. 

 ODDECH PEŁNY Z DOŁĄCZENIEM RUCHÓW KOŃCZYNAMI GÓRNYMI 

Stanowi istotę oddychania prajanamicznego, do której dążą wyżej wymienione 

ćwiczenia. Polega na świadomym przechodzeniu przez poszczególne fazy 

oddechu – uwypukleniu części brzusznej oraz unoszeniu klatki piersiowej 

w czasie jednej sekwencji, co stanowi połączenie toru brzusznego z torem górno-

żebrowym. Dołączenie ruchów kończynami górny akcentuje poszczególne fazy 

oddechu, ułatwiając pacjentkom płynne ich zespolenie oraz dodatkowo wpływa 

na ruchomość obręczy barkowej [17]. 

4.4. Asany zalecane po zabiegu mastektomii 

Asany praktykowane przez kobiety po mastektomii to zmodyfikowane do ich 

potrzeb oraz możliwości, klasyczne pozycje, które znaleźć możemy w podręcznikach 

dla poczatkujących. Jednakże ze względu na możliwą początkową trudność oraz brak 

pewności co do poprawności wykonywanych ćwiczeń zaleca się je wykonywać po 

opieką doświadczonego instruktora. Pamiętać należy o nie forsowaniu strony 

operowanej oraz aktywności tylko w zakresach bezbolesnych. Warto wspomnieć, że 

aktywność tę odradza się kobietom, które cierpią z powodu problemów związanych 

z niestabilnością kręgosłupa oraz stawów. Jak na razie jest to jedyne wspomniane 

w piśmiennictwie przeciwwskazanie do podjęcia prezentowanej formy ruchu [8, 14]. 

Biorąc pod uwagę ogólne przeciwwskazania do ćwiczeń jakim jest unikanie 

ćwiczeń podporowych, ze względu na możliwe przeciążenie kończyn górnych, na 

których opiera się w podporach cały ciężar ciała, zaleca się kobietom po mastektomii 

między innymi następujące pozycje [3, 4, 14, 15, 20]:  

 POZYCJA DRZEWA (Rysunek 1) 

To jedno z prostszych ćwiczeń z zakresu pozycji podstawowych jogi, polecane 

wszystkim początkującym. Kluczem do jego poprawnego wykonania jest osiągniecie 

wewnętrznej równowagi. 

Jego celem jest przede wszystkim skupienie umysłu oraz wzmocnienie 

stabilizujących mięśni głębokich, ze względu na równoważny charakter wykonywanej 

aktywności.  
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Rysunek 1. Pozycja Drzewa. Pacjentka układa jedną ze stóp wysoko na wewnętrznej stronie uda, następnie 

łączy dłonie na klatce piersiowej i wykonuje wznos dłoni wysoko ku górze z równoczesnym rozciąganiem 

kręgosłupa ,opracowanie własne na podstawie [19] 

 TRÓJKĄT (Rysunek 2) 

To pozycja, która w głównej mierze skupia się na bocznym rozciąganiu kręgosłupa. 

Wzmacnia ona także między innymi mięsnie klatki piersiowej oraz brzucha oraz 

zapewnia elastyczność stawów biodrowych i mięśni nóg. 

 

Rysunek 2. Pozycja Trójkąt. Pacjentka w pozycji stojącej, ze ściągniętymi łopatkami oraz wyprostowanymi 

kończynami górnymi w stawach łokciowych, skręca stopę do 90o, podczas wydechu wykonuje skłon boczny 

tułowia starając się dotknąć dłonią kostki bocznej i w końcowej fazie wykonuje przenos przeciwnej dłoni za 

głowę, utrzymując pozycję przez 15 s opracowanie własne na podstawie [19] 

 ŁUK W POZYCJI STOJĄCEJ (Rysunek 3) 

Jedna z trudniejszych pozycji klasycznych dla początkujących. Wymaga nie tylko 

siły, wytrzymałości ale także gibkości. Powoduje rozszerzenie klatki piersiowej oraz 
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płuc, aktywne rozciągnięcie mięśni nóg oraz wzmocnienie dolnej części pleców. 

Zalecane jest jak najdłuższe utrzymywanie pozycji końcowej, lecz podczas pierwszych 

zajęć możemy być to trudne, dlatego czas trwania poszczególnych elementów 

powinien zależeć od możliwości ćwiczącego. 

 RYBA (Rysunek 4) 

To asana w znacznej mierze zwiększająca pojemność płuc i rozciągająca klatkę 

piersiową. Ponadto jej zaletą jest wzmacnianie mięśni nóg oraz brzucha.  

 

Rysunek 3. Pozycja Łuk. Pacjentka stoi prosto z piętą przyciągniętą do pośladka, następnie unosi przeciwną 

kończynę górną ku górze i podczas wydechu następuje wyrzucenie kończyny dolnej wysoko w górę, 

opracowanie własne na podstawie [19] 

 

Rysunek 4. Pozycja Ryba. Pacjentka w pierwszej fazie podczas wdechu unosi klatkę piersiową i opiera ciemię 

o podłoże, następnie łączy dłonie na klatce piersiowej pamiętając o swobodnym oddechu, w końcowej fazie 

razem z wdechem wykonuje wznos kończyny dolnej wysoko ku górze, utrzymując pozycję przez 10 s, 

opracowanie własne na podstawie [19] 
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 WIELBŁĄD (Rysunek 5)  

Pozycja intensywnie rozciągająca kręgosłup oraz zwiększająca pojemność płuc 

poprzez rozszerzenie klatki piersiowej. Ponadto wzmacnia siłę i wytrzymałość mięśni 

placów.  

Niezwykle interesujący i warty nadmieniania jest jednak fakt praktykowania asan 

obciążających kończynę operowaną w niektórych zagranicznych badaniach 

dotyczących wpływu jogi na organizm kobiety po operacji mastektomii. Możemy 

w nich znaleźć miedzy innymi pozycję kobry polegającą na podporze na kończynach 

górnych w pozycji leżenia przodem oraz sekwencję wojownika czy powitania słońca, 

w których jednym z przejściowych elementów jest właśnie praca wymagająca siły 

obręczy barkowej, gdyż na niej w dużej mierze opiera się cały ciężar ciała ćwiczącej. 

W wyżej przytoczonym piśmiennictwie autorzy nie odnotowali negatywnego wpływu 

tych pozycji na stan ogólny pacjentki [3, 14, 15].  

Możliwe więc jest praktykowanie takich pozycji przy odpowiednim przygotowaniu 

oraz zindywidualizowaniu treningu.  

 

Rysunek 5. Pozycja Wielbłąd. Pacjentka przyjmuje pozycję klęku prostego z rękami splecionym na plecach, 

podczas głębokiego wdechu opuszcza ręce wypychając stawy biodrowe do przodu, utrzymując pozycję przez 

30 s. W końcowej fazie podczas wydechu opuszcza ręce i siada na piętach i opuszcza głowę na podłoże, 

opracowanie własne na podstawie [19] 

5. Dyskusja 

Wprowadzenie jogi jako elementu uzupełniającego terapię kobiet po przebytej 
mastektomii jest praktyką stosowaną od niedawna. Zarówno sam pomysł jaki i badania 
prowadzone nad korzyściami tej metody odbywają się głównie w krajach zachodnich. 
Jednakże podobne praktyki czerpiące wiedzę najprawdopodobniej z zagranicznych 
badań próbowano poczynić także w Polsce. Brak jeszcze polskojęzycznych opracowań 
tego tematu, lecz Panie, które wygrały z choroba nowotworową, mogą aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach jogi organizowanych na przestrzeni całego kraju, głównie 
przez towarzystwa Amazonek. Kobiety po mastektomii powinny być informowane 
oraz zachęcane do skorzystania z możliwości uczestnictwa w takich zajęciach, ze 
względu na szereg opisanych poniżej korzyści [2, 3, 13-16]. 

Joga, jak już wcześniej zostało wspomniane wpływa korzystnie na całokształt 
zdrowia psycho-fizycznego ale także odnotowano jej oddziaływanie na dolegliwości 
zwiane z przebytym leczeniem wśród pacjentów nowotworowych. Wedle kilkunastu 
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przeprowadzonych nad tym zagadnieniem badań, zauważa się znaczącą poprawę 
ogólnej jakości życia tych pacjentów Co wiąże się zapewne z rozlicznymi zaletami 
praktykowania jogi, wśród których możemy wyliczyć: pozytywny wpływ na kondycje 
ogólną, poprawę nastroju, mniejszą reaktywność na sytuacje stresogenne, spadek 
drażliwości, odczuwanego negatywnego napięcia oraz mniejszą ilość myśli 
depresyjnych, co wiąże się z poprawą ogólnego samopoczucia tych pacjentek. Oprócz 
tego w kwestionariuszach wypełnianych pod koniec cyklu zajęć ćwiczące zgłaszały 
większe zasoby energii oraz motywacji, co znacznie redukuje przykre odczucia 
określane ogólnie jako „Przewlekłe Zmęczenie” spowodowane chorobą nowotworową 
(CRF ) [2, 3, 7, 14]. 

Piśmiennictwo poświęcone temu zagadnieniu zaznacza także oddziaływanie lekcji 
na ustąpienie lub redukcję problemów gastrycznych oraz nudności będących efektem 
leczenia uzupełniającego oraz zmniejszenie problemów ze snem, z którymi boryka się 
część leczonych pacjentek [2, 7, 8, 14].  

Kobiety biorące udział regularnie w zajęciach wykazują także większą wiarę 
w możliwości pokonania negatywnych skutków choroby oraz cechują się większą 
pewnością siebie w kwestii swojego wyglądu i poczucia kobiecości. Ma to związek ze 
zwiększeniem świadomości własnego ciała, która oddziałuje na szybszą akceptację 
zmian które zaszły podczas leczenia [2, 14, 15]. 

Powyższe korzyści płynące z zajęć jogi wpływają także na redukcję dolegliwości 
związanych z menopauzą, do których zaliczyć możemy między innymi uderzenia 
gorąca. Są one szczególnie dokuczliwe wśród kobiet leczonych lekami hormonalnymi. 
Poprawę te tłumaczy się pozytywnym wpływem jogi zarówno na układ endokrynny, 
jak i na psychiczne aspekty jakimi są zaburzony wizerunek swojej osoby oraz niższe 
poczucie własnej wartości [15].  

Także kondycja fizyczna osób biorących udział w zajęciach jogi wzrosła, co 
wymiernej pokazują kwestionariusze, w których możemy przeczytać miedzy innymi, 
że Panie te są w stanie pokonać bez zmęczenia dłuższe dystanse, są bardziej 
rozciągnięte oraz wykazują lepsze rezultaty w testach wysiłkowych. Co bardzo ważne 
dla tej grupy pacjentów, dla większości zajęcia stanowiące terapię stały się bodźcem 
do prowadzania bardziej aktywnego trybu życia [7, 8].  

Ciekawą kwestią godną nadmieniania, jest także pozytywny wpływ jogi na 
problemy poznawcze zgłaszane przez pacjentki, które przeszły leczenie nowotworu. 
Wśród grupy praktykującej te pochodzące z Indii ćwiczenia odnotowuje się poprawę 
pamięci, mniejsze problemy z koncentracją oraz mniejsze odczuwalne rozproszenie 
myśli. Szczególnie ważny wpływ na te dolegliwości mają ćwiczenia oddechowe, 
oparte na skupieniu umysłu na chwili teraźniejszej. Co ważne redukcja tych objawów 
związana jest z intensywnością oraz regularnością odbywanego kursu jogi [8].  

Niewiele jest badań porównujących działanie terapeutyczne jogi z innymi 
alternatywnymi aktywnościami fizycznymi, jednakże wśród tych nielicznych możemy 
przeczytać o większych korzyściach odnoszonych z ćwiczeń wśród kobiet 
przydzielonych do grup uprawiających jogę. Według jednej z prac opublikowanych 
przez Supportive Care in Cancer w 2016 roku, opisującej badania porównujące wpływ 
praktykowania jogi oraz ćwiczeń rozciągających, wykazano brak znaczących różnic 
jeżeli chodzi o fizyczne aspekty ćwiczeń, w obu grupach odnotowano poprawę 
kondycji ogólnej kobiet, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę zakresu 
ruchomości [3,18] oraz redukcję obrzęku. Jednak znacząca w tym badaniu okazuje się 
poprawa jakości życia psychicznego, którą zaobserwowały u siebie panie regularnie 
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praktykujące jogę, podczas gdy takiej zależności nie wykazały ankiety w grupie 
praktykującej ćwiczenia rozciągające. Co więcej w grupie trenującej ćwiczenia 
rozciągające odnotowano większą inwazyjność ćwiczeń, co wiązało się 
z dolegliwościami bólowymi wywołanymi przez przeciążenia. Jednoznacznie 
widoczna jest korzyść jogi w tym porównaniu, jako praktyki dużo bezpieczniejszej 
i adresowanej do większej grupy pacjentek, nawet tych które wcześniej nie były 
szczególnie aktywne fizycznie. Izolowane asany, ćwiczone tylko w zakresach 
bezbolesnych oraz koncentracja na poprawności prowadzonego ruchu wydają się być 
kluczem do bezpieczeństwa zarówno na zajęciach jak i rekomendowanych adeptom 
ćwiczeń we własnym, domowym zakresie [3, 14, 15].  

Warto podkreślić także, że grupowe zajęcia jogi, podobnie jak inne aktywności, 
stanowią motywację dla pacjentów by wyjść z domu i aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym, do którego ciężko wrócić po tak bolesnym i wyczerpującym przejściu 
jakim jest walka z nowotworem. Fakt, że współćwiczący posiadają podobne 
doświadczenia, nie tylko redukuje stres związany z podjęciem aktywności fizycznej po 
przebytej ciężkiej chorobie ale zapewnia możliwość wzajemnej pomocy psychicznej 
i solidarności osób dotkniętych podobnymi problemami [3, 7].  

6. Podsumowanie 

Rak gruczołu piersiowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem 
złośliwym. Obecnie na świecie żyje ponad 3 miliony osób, które wygrały walkę 
z chorobą lecz nadal grono z nich boryka się z następstwami jej leczenia. 

Jako element uzupełniający konwencjonalną, kompleksową terapię osób po 
mastektomii coraz powszechniej na świecie praktykuje się niekonwencjonalne metody 
jakimi są włączenie do cyklu terapeutycznego elementów jogi. 

Rozliczne zagraniczne badania prowadzone w tym kierunku udowadniają, że ta 
daleko wschodnia praktyka uprawiana regularnie przez kobiety, które wygrały walkę 
z nowotworem, może stanowić korzystne rozwiązanie zwalczające następstwa tak 
radykalnego zabiegu jakim jest odjęcie piersi. Wartym podkreślenia jest fakt, że joga 
nie tylko pozytywnie wpływa na fizyczną kondycję pań po operacji [7, 8] ale co 
ważniejsze poprawia także ich komfort psychiczny, ze względu na swoje holistyczne 
spojrzenie na człowieka jako całość psycho-fizyczną. Niebagatelną rolę ma tu 
ideologia stanowiąca podstawę tej Indyjskiej filozofii życia, która za priorytet bierze 
sobie harmonijne współżycie jednostki i jej stałe doskonalenia [6].  

Ćwiczące jogę odnotowują znaczną poprawę kondycji fizycznej, wzrost ogólnej 
jakości życia oraz poprawę samopoczucia, co przemawia jednoznacznie za pomysłem 
propagowania takiej formy aktywności wśród pacjentek po zabiegu odjęcia piersi [2, 3, 
7, 11-16]. 

Zaprezentowane w pracy zalety regularnego praktykowania jogi przez kobiety po 
zabiegu mastektomii czynią z niej idealną formę, nie tylko aktywności w ramach 
dbałości o kondycję fizyczną, ale także przemawiają za pomysłem włączenia 
elementów jogi do regularnej terapii kobiet, które wygrały walkę z rakiem. Stanowią 
ciekawą alternatywę urozmaicającą standardową terapię, dbając o całokształt 
dobrostanu zdrowotnego kobiety.  

Dostępna literatura udowadnia także deficyt polskiego piśmiennictwa w tej 
tematyce. Przyczyniać się to pośrednio może do braku wiedzy wśród kobiet po 
mastektomii, o alternatywach z jakich skorzystać mogą w walce z negatywnymi 
skutkami inwazyjnego leczenia.  
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Joga – jako uzupełnienie kompleksowej fizjoterapii po operacyjnym leczeniu  
raka piersi 

Streszczenie 
Wstęp: Rak gruczołu piersiowego, jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym 
powodującym śmierć kobiet na całym świecie. Obecnie na świecie żyje ponad 3 miliony osób, które 
wygrały z chorobą lecz nadal grono z nich boryka się z negatywnym wpływem procesu chorobowego na 
ich organizm. Najpowszechniejszą, szeroko stosowaną metodą walki z tą chorobą jest odjęcie piersi wraz 
z  otaczającymi węzłami chłonnymi podczas zabiegu mastektomii wsparte leczeniem uzupełniającym. 
Taka terapia jednak niesie za sobą konsekwencje w postaci deficytów ruchowych, zastojów chłonki oraz 
znacznej bolesności naruszonych struktur.  
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Jako element uzupełniający kompleksową terapię osób po mastektomii, coraz powszechniej na świecie 
praktykuje się niekonwencjonalne metody jakimi jest włączenie do cyklu terapeutycznego elementów jogi.  
Uzasadnienie tematu pacy Z prowadzonych w tym temacie badań wynika, pozytywny wpływ tej 
aktywności na stan zdrowia i ogólne samopoczucie pacjentek po zabiegu odjęcia piersi. Trening oparty 
na ściśle wybranych pozycjach – asanach, kształtuje ciało, zapewnia komfort psychiczny oraz pomaga 
pogodzić się z nową sytuacją powstałą po zabiegu. Zalety jakie niesie regularne uprawianie ćwiczeń, 
czynią jogę idealną formą, nie tylko aktywności w ramach dbałości o kondycję fizyczną, ale także 
przemawiają za pomysłem włączenia elementów jogi do regularnej fizjoterapii kobiet. 
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pozytywnego wpływu jogi jako elementu 
uzupełniającego, standardową terapię pacjentek po operacyjnym leczeniu raka piersi. 
Metoda badawcza Przegląd literatury naukowej 
Wnioski: Zaprezentowane w pracy zalety regularnego praktykowania jogi przez kobiety po zabiegu 
mastektomii czynią z niej idealną formę, nie tylko aktywności w ramach dbałości o kondycję fizyczna, ale 
także przemawiają za pomysłem włączenia elementów jogi do regularnej terapii kobiet, które wygrały 
walkę z rakiem. Stanowią one ciekawą alternatywę urozmaicającą standardową terapię, dbając 
o całokształt dobrostanu zdrowotnego kobiety.  
Szczególnie istotną rolę przypisać można ich pozytywnemu wpływowi na psychikę operowanej. Stanowić 
mogą one formę terapii pomagającej w zaakceptowaniu zmienionego wyglądu własnego ciała. Co więcej 
zapewniają one komfort pacjentkom ze względu na swoje uspokajające właściwości. W dzisiejszych 
czasach, gdy tempo życia stale wzrasta pozwalają wyciszyć się, zrelaksować i znaleźć chwilę czasu 
przeznaczonego tylko i wyłącznie dla siebie.  
Słowa kluczowe: joga, nowotwór, rak piersi, mastektomia, leczenie uzupełniające, deficyty ruchowe, 
obrzęk limfatyczny, asana, alternatywne metody,  

Yoga – as a supplement to comprehensive physiotherapy after surgical treatment 
of breast cancer 

Abstract 
Introduction: Breast cancer has been recognized as a second cause of cancer-related deaths of women 
worldwide. Nowadays, 3 million cancer survivors live and deal with the negative effects of therapeutic 
methods. Breast amputation with a routine lymphadenectomy is the most common way to treat this fatal 
disease, frequently complete with chemotherapy, radiation or hormone therapy. Such radical treatments 
cause many damaging implications such as movement constraint, lymphedema and significant soreness of 
operational area. These difficulties influence women’s daily activity and their self-reliance. It also affects 
the psyche as it influences the patient’s confidence and self- esteem.  
In an addition to the conventional therapy for the patient after breast amputation, which include stretching 
and muscle strength building exercises, lymphatic drainage support with compression therapy, more often 
physiotherapists include alternative way of treatment such as elements of yoga practices. 
Ground for the subject of: The research dedicated to this topic proves many benefits of regular yoga 
practice in group of breast cancer survivors. First of all, it improves women’s overall quality of life and 
general heath perception. Moreover, the therapy based on strictly chosen assans, influences the mood of the 
patient and helps dealing with the new, cumbersome condition after surgery.  
Benefits coming from practicing yoga favour the idea of including yoga practices in the conventional 
therapy for patients after mastectomy. It brings on a new, interesting alternative for women with regard for 
their general health. 
Purpose: The purpose of this paper is to present the positive effect of yoga as a complementary element, 
the standard treatment for patients after surgical treatment of breast cancer. 
Research method Scientific literature review  
Conclusions: The benefits of regular yoga practice after mastectomy make it an ideal form not only for 
physical fitness, but also for the idea of incorporating yoga elements into the regular treatment of women 
who have won the fight against cancer. They are an interesting alternative to a variety of standard 
treatments, taking care of the overall well-being of a woman. Particularly important role can be attributed 
to their positive influence on the psyche of the operative. They can be a form of therapy that helps you to 
accept a changed appearance of your body. They also provide comfort to patients due to their calming 
properties. Nowadays, when the pace of life is constantly increasing, you can calm down, relax, and find 
a moment of your time just for yourself. 
Keywords: yoga, breast cancer, mastectomy, cancer survivor, movement constrain, lymphedema, asans, 
complementary treatment, alternative method, conventional therapy 
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Medycyna spersonalizowana w terapii nowotworów 

1. Wstęp 

Starzenie się społeczeństwa i coraz większa zapadalność na choroby przewlekłe, 

wiąże się ze zwiększonym popytem na produkty i technologie związane z opieką 

zdrowotną. Jedną z coraz popularniejszych gałęzi medycyny staje się medycyna 

spersonalizowana (PM) (ang. Personalized Medicine, Personalized Healthcare). Jest 

to, tzw. „leczenie na miarę”, gdzie uwzględnia się indywidualność zarówno pacjenta, 

jak i jego choroby. Stosowanie takiego dopasowanego leczenia może przyczyniać się 

do poprawy skuteczności terapii, jak i minimalizacji ryzyka wystąpienia efektów 

ubocznych [1, 2]. Obecnie rozwój spersonalizowanej opieki zdrowotnej jest często 

utrudniony. Wiąże się to z niską świadomością wśród pracowników służby zdrowia 

oraz brakiem doświadczenia w tym temacie. Dodatkowo wśród pacjentów popyt oraz 

świadomość również są niskie, chociaż zaczyna się to powoli zmieniać, co 

zaobserwować można na przykładzie Holandii, gdzie świadomość społeczeństwa 

rośnie, a rynek jest coraz lepiej przygotowany na wprowadzenie przeciw-

nowotworowych leków spersonalizowanych. W latach 2000-2012 na rynek 

holenderski weszły dwa takie leki. Jako pierwszy Herceptin® – lek stosowany 

w leczeniu raka piersi. Natomiast jako drugi – Tarceva® – stosowany w leczeniu raka 

płuc. To co można było zauważyć to fakt, że początkowo spersonalizowane leki 

służyły małym populacjom pacjentów, refundowanie leku było utrudnione ze względu 

na jego wysokie ceny. Przy wprowadzeniu drugiego leku na rynek te problemy były 

mniej nasilone, ze względu na to, że rynek po pierwszym doświadczeniu był gotowy 

i lepiej przygotowany na wprowadzenie kolejnego leku tego typu [3]. Problemem 

również jest utrudniony dostęp do leków eksperymentalnych. W celu wspierania 

rozwoju medycyny spersonalizowanej powstało EAPM (ang. European Alliance for 

Personalised Medicine), które zrzesza specjalistów z całej Europy. W ramach 

działalności organizowane są kongresy naukowe poświęcone tej tematyce, konferencje 

polityczne organizowane we współpracy z Radą Unii Europejskiej, oraz szkoły letnie 

dla pracowników służby zdrowia [4]. 

Medycyna spersonalizowana jest szczególnie obiecująca w dziedzinie onkologii. 

Komórki nowotworowe charakteryzuje duża heterogenność pod względem morfologii, 

fenotypu, zdolności proliferacyjnych, potencjału różnicowania oraz odporności na 

zastosowaną terapię [5]. Wiele mutacji genetycznych jest obecnych w nowotworach, 

które powodują niekontrolowany wzrost komórek. Nowotwór może powstać na drodze 
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nagromadzenia się mutacji, co sprawia, że każdy jest unikalny. Poznanie, w jaki 

sposób kombinacje tych mutacji przyczyniają się do powstawania i rozwoju raka 

prowadzi do zrozumienia, dlaczego ważne jest powstawanie nowych 

spersonalizowanych leków przeciwnowotworowych. Stosowane obecnie środki 

terapeutyczne zawodzą w wielu przypadkach różnych rodzajów nowotworów, co 

wiąże się z tym, że np. nie działają na nowotworowe komórki macierzyste (CSCs, ang. 

cancer stem cells). Terapia jest stosunkowo skuteczna wobec proliferujących lub 

zróżnicowanych komórek guza, natomiast z reguły jest nieefektywna wobec komórek 

odpowiedzialnych za rozwój i progresję nowotworu [6]. 

2. Medycyna spersonalizowana w onkologii 

Podjęto wiele prób indywidualizacji terapii przeciwnowotworowej, m. in. za 

pomocą testów opartych na ekspozycji komórek na leki. Nie mają one obecnie 

zastosowania w praktyce klinicznej, ale były źródłem badań do opracowania nowych 

leków. Na rynku dostępnych jest wiele testów dotyczących śmierci komórkowej, które 

umożliwiają obserwację apoptozy i innych mechanizmów śmierci komórkowej. 

Szeroko stosowane są testy przeżycia komórek. Przykładami takiego testu są: 

neutralny czerwony test absorpcji, test MTT, test ATP-TCA. Test ATP-TCA 

wykorzystuje fragmenty guza ze świeżego wycinka lub biopsji uzyskanych 

bezpośrednio z sali operacyjnej. Fragmenty są mielone i inkubowane przez noc ze 

stosunkowo łagodnym podłożem na bazie kolagenazy, w wyniku czego powstaje 

zawiesina pojedynczych komórek i małych grudek, które mogą być wymyte, 

policzone, a następnie wysiane z łatwością przy 20 000 komórek na dołek w 96 

dołkowej płycie polipropylenowej. Dodaje się leki i płytki inkubuje przez sześć dni 

w temperaturze 37°C w inkubatorze CO2 o wysokiej wilgotności. Na koniec tego czasu 

komórki są ekstrahowane i mierzona jest zawartość ATP przez lucyferynę-lucyferazę 

[7]. W przypadku większości tych testów uzyskane wyniki wyrażone są jako 

procentowe hamowanie w stosunku do najsilniejszego stężenia leku. Wadą takich 

testów jest fakt, że określenie stężenia na które eksponuje się nowotwór, różni się od 

stężenia leku we krwi. Innym rodzajem testu jest prowadzenie pierwotnej hodowli 

komórkowej. Jednym z głównych problemów w hodowli pierwotnej jest wymóg 

użycia dużej liczby świeżych komórek nowotworowych, które należy uzyskać 

z próbek chirurgicznych. Ze względu na postępy w badaniach przesiewowych i terapii 

neoadjuwantowej wiele nowotworów ma obecnie niewystarczającą wielkość, aby 

umożliwić pobranie znacznych ilości tkanki do badań. Do uzyskania danych 

o wrażliwości tkanki możliwe jest stosowanie testów molekularnych. DNA lub RNA 

mogą być wyizolowane nawet z bloków parafinowych utrwalonych w formalinie. 

Sekwencjonowanie docelowych genów można wykorzystać do zdefiniowania genetyki 

poszczególnych nowotworów [8]. Najwcześniejsze badania genomów raka 

wykorzystywały technologię, jako pierwszą opracowaną przez Fredericka Sangera, 

która używana jest do dzisiaj [9]. Składała się ona z sekwencjonowania opartego na 

kapilarach i każdy ekson musiał być mozolnie amplifikowany i sekwencjonowany 

indywidualnie w czasochłonnym i kosztownym procesie. Zmiany liczby kopii zostały 

wykryte przy użyciu macierzy opartych na sondach i przegrupowania chromosomów 

nie mogły być systematycznie identyfikowane. Wraz z nadejściem masowo 

równoległego sekwencjonowania wszystko się zmieniło – proces ten obejmował 



 

Paula Chechła, Iga Hołyńska-Iwan 

 

230 

generowanie i wychwytywanie milionów cząsteczek DNA z próbki na powierzchni, 

a następnie sekwencjonowanie ich jednocześnie. Postępy te przekształciły naszą 

zdolność do sekwencjonowania egzomów i genomów w coraz większej liczbie 

i zaczęły definiować unikalny repertuar zdarzeń mutacyjnych, które stanowią podstawę 

każdego rodzaju nowotworu. Te same technologie umożliwiły także po raz pierwszy 

analizę transkryptomów i epigenomów na dużą skalę [10]. Do oceny ekspresji i funkcji 

białek można wykorzystać zarówno Western blot, jak i metody immunocytochemiczne 

[7]. Ustalanie dawek leku powinno odbywać się w oparciu o testy genetyczne, które 

mogą pomóc ocenić, jak dany pacjent metabolizuje leki i w związku z tym, czy 

optymalna będzie u niego wyższa, czy niższa dawka, albo czy lek w ogóle zadziała. 

Zależy to miedzy innymi od uwarunkowanych genetycznie aktywności enzymów 

wątrobowych. Polimorfizm genów związany jest z farmakokinetyką, czyli wszystkimi 

procesami, jakim lek podlega w organizmie od chwili jego wchłaniania z miejsca 

podania, poprzez dystrybucję z krwi do tkanek, metabolizm, który dla wielu leków 

zachodzi przede wszystkim w wątrobie z udziałem izoenzymów cytochromu P450, aż 

do eliminacji z organizmu, która może się odbywać przez wydalanie nerkowe, czyli 

z moczem, oraz pozanerkowe, np. z żółcią, potem lub wydychanym powietrzem. 

Zarówno wchłanianie leku z przewodu pokarmowego, jak i dystrybucja do tkanek 

może się odbywać z udziałem transporterów błonowych. Stosunkowo najlepiej 

poznanym transporterem jest P-glikoproteina, białko kodowane przez gen oporności 

wielolekowej (multidrug resistance – MDR1), mające zdolność aktywnego transportu 

na zewnątrz komórek wielu ksenobiotyków, takich jak leki przeciwnowotworowe.  

P-glikoproteina jest obecna w wielu narządach, zwłaszcza związanych z eliminacją 

leku z organizmu, a także barierach fizjologicznych (np. krew-mózg, krew-łożysko), 

ale szczególnie dużej ekspresji transporter ten ulega w komórkach nowotworowych, 

gdzie odpowiada za zjawisko oporności na terapeutyczne stężenia stosowanych 

chemioterapeutyków [11-13].  

Standardowe związki stosowane w chemioterapii posiadają zdolność do 

eliminowania szybko dzielących się komórek. Niestety oprócz komórek 

nowotworowych, eliminują one szybko dzielące się komórki organizmu, przez co 

obserwujemy efekty uboczne chemioterapii, takie jak wypadanie włosów, czy 

obniżenie odporności. Ważnym zadaniem dla medycyny jest znalezienie takich 

związków, które niszczyłyby komórki nowotworowe, jednocześnie nie będąc 

toksyczne dla organizmu pacjenta. W badaniach nad nowymi terapiami istotne jest 

wykrycie zmian genetycznych odpowiedzialnych za rozwój nowotworu, co umożliwia 

wykorzystanie w terapii konkretnego czynnika uszkadzającego DNA [14, 15]. 

Syntetyczna letalność jest zjawiskiem, które budzi coraz większe zainteresowanie 

naukowców, jako potencjalna metoda terapii nowotworów. Jest to jednoczesne 

zaburzenie funkcji dwóch lub więcej genów, prowadzące do śmierci komórki lub 

całego organizmu. Produkt jednego z tych genów jest istotny w procesie przeżycia 

komórki. Gdy ulega uszkodzeniu, jego funkcja zastępowana jest przez drugi gen na 

drodze alternatywnej. W związku z tym przeżycie takiej komórki jest warunkowane 

tym czy drugi gen zastąpi funkcję pierwszego. Badania syntetycznej letalności 

w komórkach ludzkich skupiają się obecnie przede wszystkim na możliwości 
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wykorzystania tego procesu w celach terapeutycznych. Być może niedługo możliwe 

stanie się spersonalizowanie terapii dla konkretnego profilu choroby, a obecnie 

wiadomo, że niestabilność komórek nowotworowych jest zarówno ich mocną 

stroną, jak i potencjalną szansą uzyskania przez naukowców skutecznych, celowanych 

terapii przeciwnowotworowych. Przez liczne mutacje powstające w komórkach 

nowotworowych, powstaje wiele nierozróżnianych jeszcze do końca typów 

nowotworów. Ta zmienność dostarcza jednak również możliwości dokładnego 

nakierowania terapii przeciwnowotworowej na jak najbardziej wybiórcze, celowane 

działanie, wywołujące jak najmniej działań niepożądanych [16, 17]. 

Radioterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia 

przeciwnowotworowego. Standardowo radioterapia stosowna była w takiej samej 

dawce u pacjentów z tym samym stadium raka. Aby poprawić jej skuteczność istotne 

jest uwzględnienie różnic występujących między pacjentami i ich chorobami [18]. 

Personalizacja takiego sposobu leczenia może prowadzić do polepszenia efektów 

terapeutycznych i zmniejszenia toksyczności. Rozwój radioterapii o modulowanej 

intensywności umożliwia dostarczenie wysokich dawek promieniowania do guza, 

jednocześnie narażając otaczające narządy na dawki niższe [19]. Do technik 

radioterapii o dużej precyzji należą: brachyterapia, radioterapia śródoperacyjna, 

stereotaktyczna radiochirurgia. Metody ustalania dawki promieniowania dla danego 

pacjenta nadal nie są jasno określone. Trwają badania mające na celu wyjaśnienie 

przyczyny, dlaczego u jednych pacjentów z danym nowotworem następuje wyleczenie, 

a u innych stosowanie radioterapii kończy się niepowodzeniem. Jedną 

z zaproponowanych metod identyfikacji wrażliwości guza na radioterapię jest 

wskaźnik wrażliwości na promieniowanie, jest to molekularny wskaźnik 

przeżywalności komórek w 2 Gy, klasyczna komórkowa miara wrażliwości 

wewnętrznej na promieniowanie [20, 21]. Przydatną dziedziną do monitorowania 

zmian przed i w trakcie leczenia jest radiomika. Polega ona na przetwarzaniu 

obrazowania do mierzalnych danych. Obrazowanie dostarcza informacji 3D 

o wszystkich guzach i ich otoczeniu przed i w trakcie terapii. Najczęściej stosowane 

metody obrazowania to: rezonans magnetyczny (MRI, ang. magnetic resonance 

imaging), tomografia komputerowa (CT, ang. computed tomography) i pozytonowa 

tomografia emisyjna (PET, ang. positron emission tomography). Nawet nowotwory, 

które są podobne klinicznie, radiologicznie lub patologicznie, różnią się 

heterogenicznością [22]. Dostosowanie dawki promieniowania wewnątrz guza jest 

bardzo ważną potrzebą medyczną. Kierowanie na różne regiony, które mają zmienną 

promieniowrażliwość takiej samej dawki promieniowania, nie pozwala na 

zoptymalizowanie powrotu do zdrowia każdego pacjenta. Rola radiomiki 

w dostarczaniu informacji prognostycznych wymaga walidacji u dużej liczby 

pacjentów z takimi samymi badaniami [20]. 

3. Podsumowanie 

Medycyna spersonalizowana ma coraz większe znaczenie w onkologii, powstaje 

coraz więcej badań o tej tematyce. Taki sposób leczenia jest korzystny zarówno dla 

pacjentów, jak i dla społeczeństwa. Odpowiednie dobranie metody leczenia skutkuje 

minimalizacją działań niepożądanych, a co za tym idzie, powoduje zwiększenie 

oszczędności państwa, ponieważ skraca czas leczenia oraz wyklucza bezzasadne 
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stosowanie drogich leków. Rozwój farmakogenetyki wpływa na polepszenie 

dopasowania leku do potrzeb pacjenta. Dodatkowo, koszty badań genetycznych stale 

maleją, a te stają się coraz bardziej popularne. Nowoczesna genomika i medycyna 

spersonalizowana wymagają współdziałania interdyscyplinarnych zespołów fachow-

ców, ludzi z wieloletnim doświadczeniem: biologów molekularnych, specjalistów od 

genomiki, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją genetyka, lekarzy genetyków 

i bioinformatyków.  
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Medycyna spersonalizowana w terapii nowotworów 

Streszczenie 

Pacjenci z różnymi schorzeniami często reagują inaczej na leczenie. Optymalne rezultaty można 

uzyskiwać przez podanie innej niż standardowa dawki leku, co wynika z indywidualnych uwarunkowań 

pacjenta. Medycyna spersonalizowana jest dziedziną nauki, która stale się rozwija, dając coraz więcej 

możliwości. Można termin ten krótko zdefiniować, jako „leczenie na miarę”. Jest to odpowiednie 

postępowanie, które uwzględnia indywidualność pacjenta. Medycyna spersonalizowana znajduje 

zastosowanie w leczeniu pacjentów onkologicznych, ale nie tylko, ponieważ stosowana może być również 

w leczeniu chorób serca, choroby Alzheimera, cukrzycy. Duże znaczenie ma tu odpowiednia diagnostyka 

na poziomie molekularnym, dzięki której możliwe jest podejmowanie decyzji terapeutycznych – wybór 

odpowiednich leków i sposobu leczenia. Celem pracy jest podsumowanie zastosowania medycyny 

spersonalizowanej w leczeniu nowotworów. Najnowsze technologie umożliwiają wczesną diagnostykę 

o wysokiej specyficzności, ocenę zaawansowania choroby oraz określenie możliwości powodzenia 

terapeutycznego. Zastosowanie leczenia spersonalizowanego umożliwia zminimalizowanie ryzyka 

wystąpienia efektów niepożądanych po przyjęciu leku, skrócenie czasu leczenia oraz zwiększenie szansy 

na przedłużenie życia lub wyleczenie pacjenta. Pomimo wysokich kosztów, związanych z wykonaniem 

badań genetycznych (które na przestrzeni lat stają się coraz tańsze) należy zauważyć, że odpowiednio 

dobrana terapia skutkuje zmniejszeniem kosztów związanych z leczeniem pacjenta. 

Słowa kluczowe: nowotwór, medycyna spersonalizowana, genetyka, farmakologia 

Personalized medicine in cancer therapy 

Abstract 

Patients with various medical conditions often react differently to treatment. Optimal results can be 

obtained by administering a different than standard dose of medicine, which results from the individual 

circumstances of the patient. Personalized medicine is a field of science that is constantly developing, 

giving more and more opportunities. This term can be shortly defined as „tailor-made treatment”. This is 

an appropriate procedure that takes into account the individuality of the patient. Personalized medicine is 

used in the treatment of cancer patients, but not only because it can also be used to treat heart disease, 

Alzheimer's disease, and diabetes. The proper diagnostics at the molecular level is of great importance, 

thanks to which it is possible to make therapeutic decisions – the selection of the right drugs and the 

method of treatment. The aim of the work is to summarize the use of personalized medicine in the 

treatment of cancer. The latest technologies allow early diagnostics with high specificity, assessment of 

disease advancement, and determination of therapeutic success. The use of personalized treatment makes it 

possible to minimize the risk of side effects after taking the drug, shorten the treatment time and increase 

the chance of prolonging life or curing the patient. Despite the high costs associated with performing 

genetic tests (which have become cheaper over the years), it should be noted that properly selected therapy 

results in a reduction of costs associated with the treatment of the patient. 

Key words: cancer, personalized medicine, genetics, pharmacology 
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Nowotworowe komórki macierzyste 

1. Prawidłowe komórki macierzyste 

Komórkami macierzystymi (SCs, ang. stem cells) nazywa się grupę komórek, które 

posiadają zdolność do odnawiania swojej populacji oraz różnicowania się w bardziej 

wyspecjalizowane komórki organizmu. Definicja ta jest dosyć ogólna, ponieważ pula 

komórek macierzystych jest heterogenna i obejmuje komórki: totipotencjalne, 

pluripotencjalne, multipotencjalne i ukierunkowane tkankowo komórki macierzyste 

[1]. Główną cechą komórek macierzystych jest zdolność do nieograniczononej liczby 

podziałów komórkowych. Podział ten może zachodzić w dwojaki sposób: symetryczny 

i asymetryczny (Rys.1). Podczas podziału symetrycznego komórka macierzysta może 

obrać dwa kierunki, dając początek dwóm komórkom SCs, posiadającym zdolność do 

nieograniczonej liczby podziałów, zwiększając tym samym ich pulę w organizmie lub 

dwóm bardziej swoistym tkankowo komórkom prekursorowym. Natomiast podczas 

podziału asymetrycznego powstaje komórka macierzysta i komórka progenitorowa lub 

dwie nieidentyczne komórki różnicujące się [2].  

 

Rysunek 1. Schemat różnicowania się komórek macierzystych: podział symetryczny i asymetryczny.  

KM- komórka macierzysta, KP- komórka progenitorowa. Podczas podziału symetrycznego komórki 

macierzystej powstają 2 potomne KM lub 2 KP. Podział asymetryczny komórek macierzystych generuje KM 

i KP lub 2 nieidentyczne KP [opracowanie własne]  
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1.1. Podział komórek macierzystych ze względu na ich zdolność 

różnicowania się w bardziej wyspecjalizowane komórki 

Komórki macierzyste są najbardziej prymitywnymi komórkami w żywym 

organizmie, obecnymi na każdym etapie jego rozwoju, poczynając od okresu 

embrionalnego a kończąc na okresie dorosłości. Głównym zadaniem komórek 

macierzystych jest różnicowanie się w dojrzałe komórki tworzące tkanki i narządy, co 

zapewnia utrzymanie homeostazy [3]. Zdolność do różnicowania się w kierunku 

bardziej wyspecjalizowanych tkankowo komórek jest główną cechą, umożliwiającą 

podział komórek macierzystych. Według powyższego kryterium wyróżnia się 

komórki: totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne, oligopotencjalne 

i unipotencjalne. Największy potencjał do różnicowania się wykazują komórki 

totipotencjalne. Z każdej takiej komórki, pod wpływem odpowiednich czynników 

różnicujących (m.in.: czynnika wzrostu fibroblastów czynnika wzrostu śródbłonka 

naczyniowego, czynnika wzrostu nabłonka, czynnika wzrostu nerwów) może 

wykształcić się cały organizm [4]. Komórki o charakterze pluripotencjalnym nadal 

wykazują duże predyspozycje do różnicowania się i mogą wygenerować dowolną 

komórkę ustroju w obrębie trzech listków zarodkowych: mezodermy, ektodermy oraz 

endodermy. Wraz z kolejnymi podziałami SCs tracą swoją pluripotencję, różnicując 

się w bardziej ukierunkowane tkankowo komórki dające początek poszczególnym 

liniom rozwojowym, stając się komórkami multipotencjanymi. Każda komórka 

multipotentna może generować komórki w obrębie danego listka zarodkowego. Dalsza 

specjalizacja komórek multipotencjalnych prowadzi do powstania ukierunkowanych 

tkankowo komórek macierzystych, dających początek komórkom tylko jednego typu, 

uczestnicząc tym samym w regeneracji tkanek lub narządów [5, 6].  

1.2. Podział komórek macierzystych ze względu na ich pochodzenie 

Z uwagi na pochodzenie komórek macierzystych wyróżnia się komórki: 

embrionalne (ESCs, ang. embrional stem cells) oraz komórki somatyczne (SSCs, ang. 

somatic stem cells). Embrionalne komórki jak sama nazwa wskazuje izolowane są 

z węzła zarodkowego blastocysty czterodniowego zarodka [2]. Ich cechą charak-

terystyczną jest zdolność do nieograniczonej liczby podziałów, prowadzących do 

samoodnowy swojej populacji. Komórki wyizolowane z embrionów w warunkach in 

vitro różnicują się do trzech listków zarodkowych (ektodermy, mezodermy, 

endodermy). Dodatkowo ESCs wykazują dużą klonogenność, dzięki czemu 

pojedyncza komórka generuje kolonię identycznych genetycznie komórek potomnych, 

posiadających cechy komórki matczynej [5, 7, 8]. Wraz z rozwojem zarodka 

stopniowo zmniejsza się omnipotencja komórek embrionalnych, przez co są w stanie 

różnicować się jedynie do komórek specyficznych dla danej tkanki. Po sukcesywnej 

organogenezie pozostaje pewna część komórek wykazujących multi-, bi- lub 

unipotencję. Zlokalizowane są one w niszach narządowych i stanowią grupę 

somatycznych komórek macierzystych. Takie komórki różnią się pomiędzy sobą 

morfologią, która uwarunkowana jest lokalizacją tkankową [2, 9]. W zależności od 

pochodzenia i późniejszego przeznaczenia tkankowego komórek wyróżnia się SSCs: 

mezenchymatyczne, hemocytopoezy, śródbłonka, komórki nerwowe wywodzące się 

z grzebienia nerwowego i cewy nerwowej, nabłonka jelita, gruczołu krokowego, 
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wątroby i innych narządów. Dorosłe komórki macierzyste posiadają cechy 

charakterystyczne dla typowych SCs, zatem są nieśmiertelne i posiadają wysoki 

potencjał różnicowania, dzięki czemu pełnią swoją funkcję regeneracyjną przez cały 

okres życia organizmu. Każda somatyczna komórka macierzysta ulega podziałowi 

asymetrycznemu, podczas którego połowa komórek potomnych różnicuje się 

w wyspecjalizowane komórki, a druga połowa odbudowuje pulę komórek 

macierzystych [10]. 

1.3. Markery komórek macierzystych 

Pod pojęciem markera komórek macierzystych rozumie się każdą substancję, która 

jest specyficznie wyrażana przez SCs. Markerem mogą być zatem wyspecjalizowane 

białka powierzchniowe, czynniki transkrypcyjne, wewnątrzkomórkowe ścieżki 

sygnalizacyjne oraz enzymy. Białka powierzchniowe stanowią najczęściej i najchętniej 

wykorzystywane markery komórek macierzystych, ponieważ rozpoznanie ich, nie 

prowadzi do zniszczenia błony komórkowej [11]. System antygenu różnicowania 

komórkowego (CD, ang. cluster of differentiation) jest najpopularniejszym sposobem 

rozpoznania komórki na podstawie cząsteczek znajdujących się na jej błonie 

komórkowej. Typowymi CD dla ludzkich komórek macierzystych są: CD9+, CD24+, 

CD29+, CD31+, CD34+, CD44+, CD90+, CD105+, CD117+, CD133+, CD135+, 

CD326+ [2, 11, 12]. Czynniki transkrypcyjne zaangażowane są w regulację ekspresji 

genów, niekiedy aktywne są tylko w określonych komórkach, co może czynić z nich 

specyficzne markery. Do czynników transkrypcyjnych charakterystycznych dla 

komórek macierzystych należą: Oct-4, Nanog oraz Sox2. Przy czym dwa pierwsze 

odgrywają kluczową rolę w regulacji proliferacji i różnicowania komórek 

pluripotencjalnych, natomiast Sox2 reguluje namnażanie zarówno komórek pluri- jak 

również multi- i unipotentnych [13, 14, 15]. Z kolei pluritentny charakter i zdolność do 

samoodnowy populacji komórek macierzystych zagwarantowana jest aktywnością 

wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych, takich jak: Wnt-β-katenina, TGF-β 

(transformujący czynnik wzrostu β, ang. transforming growth factor beta) i BMP 

(białka morfogenetyczne kości, ang. bone morphogenetic proteins), zatem aktywność 

tych ścieżek sygnalizacyjnych może pomóc w rozpoznaniu SCs [11]. 

2. Nowotworowe komórki macierzyste 

Coraz większe zainteresowanie wzbudza hipoteza o istnieniu jeszcze jednej grupy 
SCs, mianowicie nowotworowych komórek macierzystych (CSCs, ang. Cancer stem 
cells). Przypuszczalnie ta niedawno zidentyfikowana grupa komórek nowotworowych 
może być odpowiedzialna za inicjację choroby nowotworowej [16]. Komórki rakowe 
tworzą heterogenną populację o różnych właściwościach biologicznych, a tylko 
nieliczne z nich posiadają zdolność do podtrzymania procesu karcinogenezy [17]. 
Komórki tego typu wykazują zdolność do samoodnowy, nieograniczony potencjał 
proliferacyjny, dzięki czemu napędzają ekspansję złośliwych komórek w organizmie 
oraz mogą rozwinąć się w dowolną komórkę ogólnej populacji guza [18]. Wszystkie 
wyżej wymienione cechy sprawiają, że CSCs przypominają prawidłowe SCs, 
a uderzające podobieństwo pomiędzy nimi pozwoliło badaczom zaliczyć je do grona 
komórek macierzystych [19]. CSCs ulegają podziałowi asymetrycznemu, przez co 
tworzą różne populacje komórek nowotworowych. Jedna z populacji zachowuje 
właściwości samoodnawiające charakterystyczne dla CSCs, druga natomiast stanowi 
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komórki nowotworowe posiadające zdolność różnicowania, lecz nie inicjujące wzrostu 
guza. Istnieje wiele teorii dotyczących powstania nowotworowych komórek macie-
rzystych. Przypuszcza się, że mogą się one wywodzić z genetycznie uszkodzonych 
komórek macierzystych, dzięki czemu posiadają zdolność do samoodnowy de novo 
[18]. Inna hipoteza mówi, że CSCs mogą powstawać z somatycznych komórek 
macierzystych, których różnicowanie zatrzymało się na etapie komórek 
progenitorowych, a pod wpływem mutacji i licznych nieprawidłowych modyfikacji 
epigenetycznych uległy transformacji w komórki rakowe [18]. Istnienie nowotwo-
rowych komórek macierzystych zostało udowodnione po raz pierwszy w ostrej 
białaczce szpikowej (AML, ang. acute myeloid leukemia). Populację CSCs wykryto 
również w guzach litych piersi, mózgu, trzustki, prostaty oraz jelita grubego [20]. 

2.1. Powstawanie nowotworowych komórek macierzystych 

Prawidłowe komórki macierzyste pełnią rolę swoistego systemu naprawczego 
organizmu. W warunkach fizjologicznych znajdują się w niszy, która utrzymuje je 
w spoczynku, zachowując kontrolę pomiędzy proliferacją i różnicowaniem SCs [21]. 
Nisza jest fizycznym miejscem kotwiczącym komórki macierzyste. Generuje czynniki 
zewnętrzne, które kontrolują komórki macierzyste, m.in.: ich liczbę oraz proliferację 
[22]. Zaburzenie funkcjonowania niszy może powodować utratę kontroli nad dalszym 
losem komórek macierzystych. Zdarza się, iż mutacje onkogenne komórek niszy lub 
samych komórek macierzystych powodują niekontrolowaną proliferację SCs. Komórki 
macierzyste z nagromadzonymi mutacjami onkogennymi mogą opuszczać własną 
niszę i zasiedlać inne środowisko, co może sprzyjać tworzeniu się przerzutów 
nowotworowych. Ponadto zmiany genetyczne w prawidłowych komórkach SCs 
prowadzą do uniezależnienia ich od własnej niszy. Istnieją dowody, że w wyniku 
nieprawidłowego różnicowania się komórek progenitorowych, mogą one odzyskać 
zdolność do samoodnowy swojej populacji, zapoczątkowując w ten sposób proces 
karcinogenezy [21]. Głównymi czynnikami regulującymi czynność komórek 
macierzystych są: szlak Wnt, białka BMP, FGF (czynnik wzrostu fibroblastów, ang. 
fibroblast growth factor) oraz Notch. Jeżeli dojdzie do zaburzenia ich aktywności, 
komórki macierzyste mogą ulec zezłośliwieniu, przemieniając się komórki 
nowotworowe.  

2.2. Metody izolacji nowotworowych komórek macierzystych 

Wyodrębnienie nowotworowych komórek macierzystych z heterogennej populacji 
komórek rakowych jest procesem trudnym, niemniej jednak niezbędnym do 
prawidłowego wytypowania tych komórek oraz poznania ich biologii. Metody izolacji 
CSCs można podzielić na in vitro oraz in vivo [21]. Do najpopularniejszych metod in 
vitro zalicza się: wyodrębnienie populacji pobocznej (komórki te nie wykazują 
akumulacji barwników fluorescencyjnych, ponadto posiadają wysoką ekspresję białek 
odpowiadających za oporność lekową), podział komórek z wykorzystaniem cytometrii 
przepływowej (czynnikiem różnicującym jest fluorescencja i załamanie światła) oraz 
klonowanie pojedynczej komórki [3, 13, 22]. Z kolei metody in vivo opierają się na 
wykorzystaniu modelu zwierzęcego. Najpopularniejszym modelem do badań nad 
nowotworowymi komórkami macierzystymi jest model mysi, z użyciem zwierząt 
o obniżonej odporności (myszy NOD/SCID). Istotą metody in vivo jest sprawdzenie 
właściwości klonogennych badanych komórek i zdolność inicjacji i rozwoju guza [2].  
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3. Znaczenie nowotworowych komórek macierzystych 

Obecnie złotym standardem leczenia chorób onkologicznych jest resekcja 

chirurgiczna, chemio- i radioterapia. Istotą zastosowanego leczenia jest zniszczenie jak 

największej liczby komórek nowotworowych, zarówno tych zróżnicowanych jak 

również populacji rakowych komórek macierzystych [21]. Niestety konwencjonalne 

metody bardzo często unieszkodliwiają jedynie zróżnicowane komórki rakowe, nie 

zwalczają natomiast komórek odpowiedzialnych za inicjację i wzrost guza. W wielu 

nowotworowych komórkach macierzystych odnotowuje się wysoką ekspresję 

transporterów ABC (ang. ATP-Binding Cassette Transporters), która warunkuje 

powstanie lekooporności. Zastosowana więc cytotoksyczna chemioterapia nie jest 

skuteczna, a utrzymujące się w organizmie nawet w niewielkiej ilości CSCs mogą 

przyczynić się do nawrotu choroby nowotworowej [10]. Z tego względu niezbędna jest 

identyfikacja nowotworowych komórek macierzystych oraz opracowanie skutecznej, 

celowanej metody leczenia przeciwko konkretnym CSCs. 

3.1. Nowotworowe komórki macierzyste w ostrej białaczce szpikowej 

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest nowotworem złośliwym układu 

krwiotwórczego, wywodzącym się z komórek progenitorowych hemopoezy (HSCs, 

ang. hemapoietic stem cells). Cechą charakterystyczną AML jest nagromadzenie się 

dużej ilości komórek, które utraciły zdolność różnicowania w prawidłowe granulocyty 

lub monocyty. Interesujący jest fakt, że tylko niewielki odsetek komórek blastycznych 

AML ma nieograniczoną zdolność proliferacyjną i potencjał do samoodnowy swojej 

populacji [23]. Ta informacja wykazała istnienie funkcjonalnej heterogenności 

w obrębie komórek AML i potwierdziła teorię o istnieniu nowotworowych komórek 

macierzystych, odpowiedzialnych za inicjację i rozwój choroby. W obrazie 

mikroskopowym komórki białaczkowe wydają się być identyczne pod względem 

morfologicznym, jednak na podstawie antygenów różnicowania komórkowego udało 

się wyodrębnić wśród nich dwie populacje: CD34
+
CD38

-
 i CD34

+
CD38

+
 [24]. W celu 

identyfikacji tzw. białaczkowych komórek macierzystych (LSC, ang. leukemic stem 

cells) Dick i wsp. posortowali komórki według antygenów powierzchniowych 

i wszczepili je myszom NOD/SCID [23]. Wyniki otrzymane przez badaczy wskazują, 

że jedynie komórki CD34
+
CD38

- 
zdolne są do wytworzenia guza u badanych myszy, 

dzięki czemu zyskały miano białaczkowych komórek macierzystych. Co ciekawe, 

komórki CD34
+
CD38

-
 charakteryzują się prymitywnym immunofenotypem, który 

przypomina fenotyp prawidłowych komórek HSCs. Zarówno HSCs jak i białaczkowe 

komórki nowotworowe wykazują obecność CD34
+
, natomiast nie posiadają na swojej 

powierzchni CD38. Dalsze badania nad LSC dowiodły, że markerami odróżniającymi 

je od HSC jest obecność CD123 i brak ekspresji Thy-1 [25].  

3.2. Nowotworowe komórki macierzyste w nowotworze piersi 

Nowotwór piersi jest jednym z częściej występujących nowotworów złośliwych 

u kobiet. Pomimo skutecznego systemu badań przesiewowych wykrywających 

pacjentki z nowotworem piersi, liczba zgonów z powodu przerzutowego raka piersi 

pozostaje wysoka. Przypuszcza się, że stosowana dotychczas terapia nie jest skuteczna, 

ponieważ nie działa na nowotworowe komórki macierzyste inicjujące rozwój tego 
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nowotworu. Z tego względu poszukuje się markerów, umożliwiających rozróżnienie 

tych komórek w heterogennej populacji komórek nowotworowych, co umożliwiłoby 

opracowanie specyficznej terapii skierowanej przeciwko tej subpopulacji komórek 

[26]. Stosując markery powierzchniowe udało się wyizolować szczególnie 

rakotwórczy szczep komórek nowotworu piersi o fenotypie CD44
+
CD24

-
. Jedynie ta 

populacja homogennych komórek po iniekcji myszom NOD/SCID spowodowała 

wytworzenie guzów u zwierząt laboratoryjnych. Dodatkowo komórki CD44
+
CD24

-
 

posiadają cechy typowe dla nowotworowych komórek macierzystych, ponieważ 

posiadają zdolność samoodnowy swojej populacji oraz generowania heterogennego 

potomstwa [27]. Oprócz charakterystycznych markerów powierzchniowych komórki 

macierzyste nowotworu piersi (BCSCs, ang. breast cancer stem cells) można 

różnicować na podstawie aktywności dehydrogenazy aldehydowej (ALDH). Okazało 

się, że udoskonalony podział komórek nowotworu piersi na CD44
+
CD24

-
ALDH

+
 

i CD44
+
CD24

-
ALDH

-
 wykazał, iż komórki posiadające aktywność dehydrogenazy 

aldehydowej mają większy potencjał do inicjacji choroby [28]. 

3.3. Nowotworowe komórki macierzyste w nowotworze mózgu 

W przypadku neoplazji mózgu wykryto populację komórek nowotworowych, które 

wykazują wiele cech typowych dla prawidłowych komórek macierzystych mózgu 

(NSCs, ang. neural stem cells). Komórki te są multipotentne, w hodowli in vitro rosną 

jak neurosfery, posiadają zdolność samoodnowy swojej populacji i są wysoce 

rakotwórcze [29]. Ponadto wykazano, że stanowią one od 1% do 30% komórek danego 

guza i wykazują potencjał do różnicowania się w kierunku astroglei i komórek 

oligodendrogleju, dzięki czemu powstający z nich guz zawiera charakterystyczną 

mieszaninę różnych komórek pochodzenia neuronalnego [30]. Singh i wsp. jako 

pierwsi zidentyfikowali komórki macierzyste nowotworu mózgu (BTSCs, ang. brain 

tumor stem cells) na podstawie antygenów różnicowania komórkowego CD133
+
. 

Komórki o fenotypie CD133
+
 w warunkach in vitro różnicowały się w identyczne 

komórki, jakie występowały w guzie in situ. Iniekcja zaledwie 100 komórek o fenotypie 

CD133
+
 myszom NOD/SCID spowodowała rozwój guza u badanych zwierząt. 

Natomiast guz nie rozwinął się u myszy, którym wszczepiono komórki CD133
-
 w ilości 

10
5
. Powyższe doświadczenie obrazuje olbrzymie właściwości klonogenne komórek 

CD133
+
, a ich identyfikacja być może pomoże w zrozumieniu patogenezy choroby 

i opracowaniu skutecznej terapii przeciwnowotworowej [19]. Dalsze badania nad BTSCs 

wykazały, że komórki te wykazują podobną ekspresję genów co prawidłowe komórki 

macierzyste mózgu, mianowicie: SOX2 oraz BMI-1 [31].  

3.4. Nowotworowe komórki macierzyste w nowotworze trzustki 

Nowotwór trzustki jest nowotworem o bardzo złym rokowaniu. W większości 

przypadków choroba ta jest rozpoznawana w zaawansowanym stadium, w momencie 

powstania przerzutów do węzłów chłonnych oraz odległych narządów [32]. 

U większości pacjentów zauważa się jedynie chwilową poprawę po zastosowaniu 

radio- i chemioterapii, a komórki nowotworowe, które przetrwały leczenie, mogą być 

przyczyną nawrotu choroby. Przypuszcza się, iż komórki odporne na chemioterapię 

mogą stanowić niewielki odsetek heterogennej populacji nowotworowych komórek 

macierzystych trzustki (PancSCs, ang. pancreatic cancer stem cells). W wielu 
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laboratoriach onkologicznych prowadzone są badania, umożliwiające identyfikacje 

CSCs w przypadku raka trzustki [33]. Pionierami w identyfikacji PancSCs byli 

Chenwei i wsp. Zespół skupił swoje badania na pierwotnym gruczolakoraku trzustki. 

Analiza heterogennej populacji komórek nowotworowych doprowadziła do 

zidentyfikowania małej (5%) subpopulacji komórek o szczególnie złośliwym fenotypie. 

Markerami charakteryzującymi wyizolowane komórki były: CD44
+
CD24

+
ESA

+
. 

Komórki te zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo wykazywały cechy typowe dla 

komórek macierzystych: zdolność do samoodnowy populacji PancSCs w kierunku 

komórek potomnych, tworzących guz [20]. Badania prowadzone przez Kunk i wsp. 

wykazały dwa nowe markery nowotworowych komórek macierzystych trzustki. 

Zespół wykazał, że komórki o immunofenotypie: CD133
+
/CXCR4

+
 wykazują większe 

zdolności do przerzutowania [34]. Informacja ta została potwierdzona przez Hermanna 

wsp. Badacze wykazali również, iż komórki CD133
+
 wykazują oporność na znany lek 

cytostatyczny gemcitabinę [35]. Z kolei Capodanno i wsp. skupili swoje badania na 

insulinomie, jednym z częstszych neuroendokrynnych guzów trzustki. Badacze 

zidentyfikowali komórki wykazujące cechy komórek macierzystych. Wyizolowane 

komórki posiadały na swojej powierzchni CD34
+
 i CD133

+
. Dodatkowo odnotowano 

w nich wysoką ekspresję genów: OCT4, SOX2, SOX9, NOTCH2 i HES1. Dalsze 

analizy wykazały, że komórki o danych cechach wykazują oporność na rutynowo 

stosowane leki przeciwnowotworowe, w szczególności na fluoracyl [36]. 

3.5. Nowotworowe komórki macierzyste w nowotworze jelita grubego 

Rak jelita grubego (CRC, ang. colorectal cancer) stanowi jedną z najczęstszych 

przyczyn zgonów wśród chorych na nowotwór. Patogeneza choroby obejmuje szereg 

zaburzeń genetycznych, w szczególności prowadzących do indukcji szlaków 

onkogennych oraz zaburzenia ekspresji genów supresorowych. Niedawno pojawiła się 

hipoteza, że w proces powstania CRC może zostać zainicjowany przez nowotworowe 

komórki macierzyste raka jelita grubego (CRCSCs, ang. colorectal cancer stem cells) 

[37]. Heterogenność komórek tworzących guz tłumaczy się obecnością multipo-

tencjalnych komórek macierzystych nowotworu jelita grubego, które generują 

populacje średnio proliferacyjnych komórek progenitorowych oraz nieproliferujących 

komórek zróżnicowanych [38]. Pionierskie badania prowadzące do identyfikacji 

nowotworowych komórek macierzystych raka jelita grubego wykazały, że na 

powierzchni CRCSCs znajduje się CD133. Badane komórki charakteryzowały się dużą 

zdolnością karcinogenezy u myszy NOD/SCID. Wszczepienie zwierzętom jedynie 200 

komórek nowotworowych CD133
+
 skutkowało inicjacją wzrostu guza [9]. 

Nowotworowe komórki macierzyste cechują się wysoką zdolnością do dawania 

przerzutów odległych. Przypuszcza się, że w procesie tym może uczestniczyć Flt-1, 

który jest receptorem typu 1 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGV, 

ang vascular endothelial growth factor). Związanie Flt-1 z VEGF skutkuje aktywacją 

receptora i kolejnych kaskad przekazywania sygnałów w komórce, prowadząc do 

regulacji zdarzeń biologicznych. Podwyższenie poziomu Flt-1 prowadzi do zaburzeń 

podstawowych procesów w komórce, takich jak ich proliferacja, programowana śmierć 

komórki, migracja. Wszystkie te zdarzenia powodują inicjację karcinogenezy. Huang 

i wsp. sprawdzili poziom ekspresji Flt-1 w komórkach nowotworowych jelita grubego 

o fenotypie CD133
+
. Zespół wykazał, że badane komórki nowotworowe, posiadające 
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cechy typowe dla prawidłowych komórek macierzystych wykazują podwyższony 

poziom Flt-1. Wyniki uzyskane w warunkach in vitro oraz in vivo udowodniły, że 

komórki z wysokim poziomem Flt-1 wykazywały dużą klonogenność, chemooporność 

i tworzenie guzów u immunoniekompetentnych myszy. Powyższe obserwacje 

potwierdziły się wśród pacjentów cierpiących na CRC. Guzy osób z podwyższonym 

poziomem Flt-1 wykazywały większą skłonność do dawania przerzutów odległych, 

ponadto pacjenci pozostali oporni na zastosowane leczenie. Otrzymane wyniki 

sugerują, że poziom Flt-1 może okazać się przydatnym czynnikiem umożliwiającym 

identyfikację CRCSCs [39]. Dalsze badania umożliwiły poznanie kolejnych markerów 

charakterystycznych dla nowotworowych komórek macierzystych raka jelita grubego, 

należą do nich: CD133
+
, CD34

+
, CD44

+
, CD24

+
, CD166

+
, CD29

+
, ESA

+
, EpCAM, 

ALDH1 [37]. 

4. Podsumowanie 

Istnieją dwa główne modele tłumaczące proces karcinogenzy: teoria stochastyczna 

oraz hipoteza obejmująca zaangażowanie CSCs w inicjację i wzrost guza. Model 

stochastyczny zakłada, że wszystkie komórki rakowe mogą indukować chorobę 

nowotworową. Druga teoria mówi o heterogenności populacji komórek 

nowotworowych. Istnienie hierarchii wśród komórek tworzących guz, warunkuje ich 

zdolności do inicjacji guza. Uważa się, że najbardziej złośliwy charakter posiadają 

komórki posiadające cechy prawidłowych komórek macierzystych, tzw. nowotworowe 

komórki macierzyste [40]. CSCs wykazują dużą złośliwość, ponieważ są oporne na 

standardowe leczenie oraz częściej dają przerzuty odległe. Selekcji dokonuje się na 

podstawie charakterystycznych antygenów różnicujących komórki, ekspresji genów, 

aktywności enzymatycznej oraz aktywacji wewnątrzkomórkowych szlaków 

sygnalizacyjnych typowych dla prawidłowych komórek macierzystych. Pierwszymi 

zidentyfikowanymi nowotworowymi komórkami macierzystymi były komórki rakowe 

w ostrej białaczce szpikowej. Od tego momentu wiele badań onkologicznych skupiło 

się na identyfikacji CSCs w poszczególnych typach nowotworów. Do tej pory udało 

się zidentyfikować nowotworowe komórki macierzyste w przypadku nowotworu: 

piersi, trzustki, jelita grubego, gruczołu krokowego i mózgu. Przypuszcza się, że 

identyfikacja CSCs pomoże w lepszym poznaniu ich biologii i opracowaniu 

skutecznych metod leczenia, prowadzących do ich całkowitej eliminacji z organizmu 

chorego. 
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Nowotworowe komórki macierzyste 

Streszczenie  
Komórki macierzyste należą do najbardziej prymitywnych komórek organizmu. Cechą charakterystyczną 
komórek macierzystych jest umiejętność samoodnowy swojej populacji bez utraty zdolności do proliferacji 
oraz różnicowanie się w wyspecjalizowane komórki. Coraz więcej dowodów wskazuje na istnienie 
specjalnej grupy komórek macierzystych, zaangażowanych w proces karcynogenezy, tzw. 
nowotworowych komórek macierzystych (CSCs, ang. Cancer Stem Cells). Przypuszcza się, iż CSCs 
powstają w wyniku transformacji nowotworowej prawidłowej komórki macierzystej. Nowotworowe 
komórki macierzyste ulegają podziałowi asymetrycznemu, dając początek minimum dwóm grupom 
komórek: CSCs posiadającym zdolność do samoodnowy swojej populacji i komórkom nowotworowym 
zdolnym do różnicowania się, ale nie inicjujących wzrostu guza. Istnienie nowotworowych komórek 
macierzystych udowodniono już m.in. w przypadku ostrej i przewlekłej białaczki, nowotworu piersi 
i trzustki. Co ciekawe, na powierzchni nowotworowych komórek macierzystych występują receptory 
charakterystyczne dla komórek macierzystych, tj.: CD44+, CD34+CD8- oraz CD133+. Model CSCs jest 
zgodny z obserwacjami klinicznymi. Terapia przeciwnowotworowa prowadzi do zabicia większości 
komórek nowotworowych w organizmie pacjenta, jednak CSCs pozostają żywe i pomimo swej niewielkiej 
populacji mogą stanowić przyczynę nawrotu choroby. Z tego względu niezbędne jest poznanie 
skutecznych metod eliminujących nowotworowe komórki macierzyste w organizmie pacjenta.  
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, nowotworowe komórki macierzyste, nowotwór 

Cancer stem cells 

Abstract  
Stem cells are the most primitive cells in the body. The characteristic feature of the stem cells is the ability 
of self-renewal population without loss of ability to proliferation and differentiation into specialized cells. 
More and more evidence points to the existence of a special group of stem cells involved in the process of 
carcinogenesis (CSCs, Cancer Stem Cells). It is believed that CSCs are produced by the tumor 
transformation of a normal stem cell. Cancer stem cells undergo asymmetric division, giving rise to at least 
two groups of cells: CSCs with self-healing ability and tumor cells capable of differentiating but not 
initiating tumor growth. The presence of tumor stem cells has been demonstrated in case of acute and 
chronic leukemia, breast and pancreatic cancer. Interestingly, stem cell-specific receptors are found on the 
surface of tumor stem cells: CD44 +, CD34 + CD8- and CD133+. The CSCs are consistent with clinical 
observations. Antineoplastic therapy leads to the killing of most tumor cells in the patient's body, but CSCs 
remain alive and, despite their small population, may be the cause of relapse. Therefore, it is necessary to 
know effective methods to eliminate cancerous stem cells in the patient's body. 
Keywords: stem cells, cancer stem cells, cancer 



 

244 

Katarzyna Kowal
1
, Aleksandra Kosztyła

2
, Agnieszka Szymczyk

3
, Monika Podhorecka

4
 

Przeciwciała monoklonalne w leczeniu choroby 

przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) 

1. Wstęp 

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (graft versus host disease, GvHD) 

jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych powikłań u chorych po 

allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation, allo-HSCT) [1, 2], dlatego aktualnie kładzie się duży nacisk 

na profilaktykę, która w większości przypadków polega na stosowaniu leków 

immunosupresyjnych [3]. Szacuje się, że w przypadku zaniechania tego typu leczenia 

częstość klinicznie istotnej GvHD może wynosić nawet 70-100% [4, 5]. 

GvHD obejmuje zaburzenia wielonarządowe, a jej symptomatologia jest bardzo 

często zróżnicowana [6]. W zależności od obrazu klinicznego wyróżnione zostały dwa 

typy GvHD: ostry (acute GvHD, aGvHD) i przewlekły (chronic GvHD, cGvHD) [7]. 

2. Epidemiologia 

Brak jest wiarygodnych danych epidemiologicznych dotyczących częstości 

występowania ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Wiąże się to przede 

wszystkim z trudnościami diagnostycznymi oraz klasyfikacyjnymi w konkretnych 

sytuacjach klinicznych. Dane literaturowe donoszą, że aGvHD rozwija się u 30-60% 

biorców, a postać ciężka u 10-20% [7]. 

3. Patogeneza 

Patomechanizm choroby nie został do końca poznany, jednak na podstawie badań 

eksperymentalnych na modelach zwierzęcych oraz danych klinicznych wykazano, że 

u podłoża aGvHD leżą: 1) niedostateczna immunokompetencja biorcy aby odrzucić 

komórki dawcy; 2) duże różnice w obrębie głównych antygenów zgodności tkankowej 

(human leukocyte antigens, HLA) pomiędzy gospodarzem a dawcą; 3) wystarczająca 

immunokompetencja komórek dawcy wywołujących odpowiedź immunologiczną 

w organizmie biorcy [8-10]. 

Wśród komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej kluczowe 

znaczenie odgrywają interakcje pomiędzy limfocytami T dawcy oraz komórkami 

prezentującymi antygen (antigen-presenting cell, APC) chorego [6-9], cytokiny i inne 
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komórki immunokompetentne [2, 11]. Ostatnie badania wskazują na udział limfocytów 

B dawcy w immunopatologii GvHD, jednak mechanizmy, na których się opierają, do 

tej pory nie zostały poznane [12, 13]. 

Rozwój GvHD jest procesem wieloetapowym. Pierwszy z nich – faza indukcji, 

wiąże się z uszkodzeniem tkanek związanym z zastosowaniem cytostatyków 

w procedurze kondycjonowania przed HSCT oraz uwolnieniem z nich mediatorów 

zapalenia, w tym czynnika martwicy nowotworów (tumor necrosis factor, TNF), 

interleukiny 1 i 6 (IL-1, IL-6) przyczyniających się do aktywacji komórek układu 

odpornościowego. Zjawisko to znane jest jako „burza cytokinowa” [8, 14, 15]. 

W drugim etapie rozwoju GvHD dochodzi do aktywacji komórek obecnych 

w materiale przeszczepowym. Rozpoczyna się ona w momencie infuzji limfocytów do 

organizmu biorcy. Alloreaktywne klony są aktywowane poprzez interakcję 

z antygenami prezentowanymi przez APC oraz kostymulację przez cytokiny 

prozapalne [14, 15]. Kolejna faza – efektorowa, jest związana z ekspansją 

zrekrutowanych limfocytów do tkanek oraz ich niszczeniem [6, 8]. Znaczącą rolę 

w tym procesie odgrywają limfocyty T cytotoksyczne (CD8+) oraz makrofagi [10, 16]. 

Uszkodzenie tkanek prowadzi do zwiększania liczby sygnałów zapalnych, które 

utrwalają i napędzają rozpoczęte już procesy chorobowe. 

Ostatnie badania wykazały związek pomiędzy zaburzeniami liczby i funkcji 

granulocytów [17] oraz limfocytów B a GvHD [18, 19]. Pokazano także, że zmiany 

widoczne w przewlekłej postaci GvHD (np. sklerodermia, zespół suchości) 

przypominają te obserwowane w chorobach autoimmunologicznych tkanki łącznej [8, 

20-22]. 

4. Czynniki ryzyka GvHD 

 Stopień niezgodności w zakresie HLA klasy I i II pomiędzy dawcą i biorcą 

stanowi jeden z najlepiej poznanych czynników ryzyka rozwoju aGvHD. Wraz ze 

wzrostem liczby niezgodnych alleli w układzie HLA, wzrasta częstość i nasilenie 

choroby [6, 8]. 

 Niezgodność w układzie słabych antygenów zgodności tkankowej (minor 

histocompatibility antigenes, MiHA) [8, 23].  

 Niezgodność płci pomiędzy dawcą a biorcą, szczególnie jeśli kobieta jest dawcą 

dla mężczyzny [24] – białka kodowane przez chromosom Y mogą służyć jako 

MiHA [25, 26]. 

 Rosnący wiek dawcy i biorcy, zwiększający prawdopodobieństwo występowania 

innych chorób przewlekłych.  

 Alloimmunizacja dawcy poprzez ciąże i wcześniejsze transfuzje [8]. 

 Większa dawka kondycjonowania przed przeszczepem, która wiąże się ze 

zwiększoną ilością uwalnianych antygenów ze zniszczonych tkanek biorcy [14, 15].  

 Większa ilość przeszczepionych limfocytów T dawcy [8].  

 Źródło komórek macierzystych. 

 Nawracające infekcje oraz seropozytywność CMV i EBV. 

 Środowisko mikrobiologiczne gospodarza. 
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5. Objawy kliniczne GvHD 

aGvHD manifestuje się objawami dotyczącymi przede wszystkim skóry, przewodu 

pokarmowego oraz wątroby [5-8]. Pierwsze symptomy choroby dotyczą najczęściej 

skóry i mają charakter osutki plamisto-grudkowej z towarzyszącym świądem i bólem. 

Może jej towarzyszyć rumień, a w cięższych postaciach pęcherze i odwarstwienia 

naskórka [7, 8]. Wcześnie pojawiają się również objawy jelitowe, które mogą mieć 

różne nasilenie – od bólu brzucha i biegunki wydzielniczej, przez nudności, wymioty, 

jadłowstręt, zaburzenia wchłaniania, po zapalenie błon śluzowych, krwawienia czy 

niedrożność porażenną jelit [9, 10]. Zmiany wątrobowe należą do szczególnie 

obciążających i pojawiają się zwykle później, rzadko jako odosobnione objawy [2, 7]. 

U chorych z postacią wątrobową aGvHD stwierdza się nieprawidłowości w badaniach 

laboratoryjnych – najczęściej wzrost stężenia skoniugowanej bilirubiny (żółtaczka 

cholestatyczna) i aktywności fosfatazy alkalicznej w surowicy. W badaniu 

przedmiotowym i podmiotowym uwagę zwraca natomiast bolesne powiększenie 

wątroby, ciemne zabarwienie moczu, odbarwiony stolec i świąd, a w ciężkich 

postaciach hiperamonemia i koagulopatia [8, 11].  

Przewlekła postać GvHD może dotyczyć każdego narządu. Najczęściej dochodzi 

do zajęcia skóry, błon śluzowych, wątroby, przewodu pokarmowego i płuc. Wyróżnia 

się postać ograniczoną i postacie uogólnione o różnym stopniu rozprzestrzeniania [6-

8]. Skórnymi objawami mogą być: atrofia z przebarwieniami, liszaj płaski, 

rogowacenie i sklerotyzacja. W obrębie oczu może dochodzić do niedoboru łez, bólu, 

zaćmy, przekrwienia spojówek czy bliznowatego zapalenia spojówki i rogówki [5, 9]. 

Manifestacje wątrobowe i jelitowe przypominają te w aGvHD. Objawy z innych 

narządów to między innymi: zmiany obturacyjne płuc, obrzęki, zapalenia mięśni, bóle 

i zapalenia stawów. W celu ustalenia diagnozy wszystkie manifestacje narządowe 

powinny być potwierdzone badaniami histologicznymi z powodu ich niespecyficznego 

charakteru [6, 8]. 

6. Zapobieganie GvHD 

Strategie wykorzystywane w profilaktyce opierają się na stosowaniu 

kondycjonowania w procedurze przygotowania do HSCT, optymalnym doborze dawcy 

i źródła komórek macierzystych, zmniejszaniu liczby limfocytów T oraz odpowiedniej 

farmakoterapii [2, 27].   

Kondycjonowanie to procedura polegająca na niszczeniu komórek szpiku kostnego 

biorcy poprzez zastosowanie napromieniowania całego ciała chorego (radioterapia) 

i/lub dużych dawek cytostatyków (chemioterapia). Dzięki niej zostaje stworzona 

przestrzeń dla komórek macierzystych pochodzących od dawcy [2, 8]. 

Zmniejszenie liczby limfocytów T opiera się na strategii prowadzonej w warunkach 

in vivo (podanie globuliny antytymocytowej (ATG) skierowanej przeciwko 

limfocytom T) albo in vitro (selekcja negatywna limfocytów T lub selekcja pozytywna 

komórek macierzystych CD34+) [28-32]. 

Leczenie immunosupresyjne w zapobieganiu rozwojowi GvHD polega na 

zastosowaniu tych samych leków, które wykorzystuje się w terapii GvHD. Terapeutyki 

mogą być stosowane w monoterapii lub w schematach skojarzonych dobieranych 

w sposób indywidualny w poszczególnych przypadkach klinicznych [2, 33, 34]. 
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7. Leczenie GvHD 

Obecnie stosowane leczenie pierwszego rzutu w obu postaciach choroby obejmuje 

systemowe leki immunosupresyjne, przede wszystkim glikokortykosteroidy (GKS)  

[7, 8, 35, 36]. Chociaż stosowano różne dawki i schematy, najpowszechniej używanym 

jest metyloprednizolon lub prednizon. Odsetek odpowiedzi na leczenie waha się 

między 50-80% w aGvHD oraz 40-50% w cGvHD [35-37]. Skojarzenie GKS 

z cyklosporyną i/lub mykofenolanem mofetylu, w terapii dwu- lub trójlekowej, 

przyczynia się do zmniejszenia ich dawki, co pozwala uniknąć działań niepożądanych 

oraz przynosi lepsze efekty w cięższych postaciach choroby [2]. Oporność na leczenie 

pierwszoliniowe rozpoznaje się w przypadku braku poprawy po 7 dniach, progresji 

choroby po 3 dniach lub niecałkowitej odpowiedzi po 14 dniach terapii [35, 36]. 

Leczenie drugiej linii należy rozpocząć jak najszybciej od stwierdzenia 

steroidooporności. Nie istnieje jednak jeden, ogólnoprzyjęty schemat terapii oraz nie 

wykazano przewagi żadnego ze stosowanych leków [38]. Zatem w drugoliniowym 

leczeniu można rozważyć schematy skojarzone, oparte o mykofenolan mofetylu, 

metotreksat, cyklofosfamid, pentostatynę, inhibitory mTOR, inhibitory kalcyneuryny 

czy leki biologiczne, w tym przeciwciała monoklonalne, skierowane przeciwko 

limfocytom T, B lub mediatorom zapalenia [38, 39]. 

8. Przeciwciała monoklonalne 

Przeciwciała monoklonalne (MoAb) możemy podzielić, w zależności od 

procentowego udziału struktury ludzkiej w budowie, na mysie, chimeryczne, 

humanizowane oraz ludzkie [40-45]. W nazewnictwie stosuje się końcówkę – „mab” 

oraz przyrostek oznaczający pochodzenie, natomiast początek nazwy jest specyficzny 

dla poszczególnych przeciwciał [44-46]. 

MoAb są używane w medycynie na szeroką skalę przede wszystkim 

w immunodiagnostyce i immunoterapii celowanej [40, 44]. W terapii podawane drogą 

dożylną lub podskórnie, uczestniczą w modulowaniu reakcji immunologicznej poprzez 

oddziaływanie na mediatory odpowiedzi zapalnej, a także na swoiste receptory 

zlokalizowane na komórkach układu odpornościowego. Pośrednio mogą być także 

nośnikami, które przenoszą leki, radioizotopy lub immunotoksyny [40, 44, 46]. 

9. Przeciwciała monoklonalne w leczeniu GvHD 

9.1. Przeciwciała anty-CD20 

Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało, wybiórczo wiążące się z antygenem 

CD20 obecnym na limfocytach B. Indukuje lizę tych komórek poprzez 

cytotoksyczność zależną od dopełniacza (CDC), cytotoksyczność komórkową zależną 

od przeciwciał (ADCC) i stymulację apoptozy [47]. 

W leczeniu GvHD rytuksymab wykazuje wysoką skuteczność – odsetek 

odpowiedzi na leczenie (overall response rate, ORR) u chorych ze zmianami 

skórnymi, na błonach śluzowych i z postacią mięśniowo-szkieletową cGvHD wahał się 

od 71,4% do 100% [47, 49]. Dodatkowo występowało zmniejszenie stwardnienia 

skóry, duszności i dysfagii w postaci przewlekłej [47, 49]. W trakcie terapii 

obserwowano powikłania infekcyjne oraz progresję choroby podstawowej (33% 

badanych) [47, 48]. Podobne wnioski płyną także z innych badań [50, 51].  
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Rytuksymab może być również stosowany w skojarzeniu z innymi lekami 
immunosupresyjnymi – ORR w przypadku tego typu terapii jest nadal wysoki, a dawki 
stosowanych terapeutyków mogą być niższe [51, 52]. Wieloośrodkowe badanie 
kliniczne nie potwierdziło tych obserwacji – wykazano niską skuteczność rytuksymabu 
u chorych z postacią skórną. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż terapia w tym 
przypadku trwała 6 miesięcy [53]. Przyczyną nieskuteczności rytuksymabu, 
u niektórych chorych, może być zbyt krótki czas leczenia, niska ekspresja cząsteczek 
CD20 na limfocytach B lub patomechanizm choroby obejmujący inne komórki układu 
odpornościowego [47-48, 50]. 

9.2. Przeciwciało anty-CD52 

Alemtuzumab to humanizowane przeciwciało skierowane przeciwko cząsteczce 
CD52 obecnej w błonie komórkowej limfocytów, monocytów, makrofagów oraz 
niektórych komórek dendrytycznych [54, 55]. Mechanizm jego działania nie jest do 
końca znany, jednak sugeruje się, że doprowadza do lizy limfocytów T poprzez 
aktywację układu dopełniacza, limfocytów NK i makrofagów [54]. 

Alemtuzumab okazał się być skuteczny w profilaktyce GvHD, zmniejszając 
częstość zgonów związanych z tą chorobą, jednak doprowadzał do reaktywacji CMV 
i powikłań infekcyjnych, przez co jego zastosowanie nie przekładało się na czas 
całkowitego przeżycia (ovvrall survival, OS) po allo-HSCT [55-57]. W grupie chorych 
ze steroidooporną aGvHD zastosowanie alemtuzumabu prowadzi do uzyskania 
częściowej lub całkowitej odpowiedzi w 60%-90% przypadków chorych z postacią 
jelitową. Należy jednak pamiętać o profilaktyce zakażeń oraz indywidualizacji 
dawkowania w konkretnych przypadkach klinicznych [57-60].  

9.3. Przeciwciało anty–TNF-α 

Infliximab to chimeryczne przeciwciało skierowane przeciwko TNF-α [61]. Jego 
skuteczność potwierdzono w leczeniu objawów skórnych i jelitowych GvHD, jednak 
ORR wahał się od 15% do 100%, dlatego konieczne są dalsze badania dotyczące jego 
zastosowania w terapii tej jednostki chorobowej mające na celu poszukiwanie 
przyczyn tak rozbieżnych wyników [66-70].  

Podobny efekt neutralizujący biologiczną aktywność TNF-α wywiera etanercept. 
Jego zastosowanie w terapii drugoliniowej GvHD, wiąże się z uzyskaniem odpowiedzi 
u 50-80% chorych [62-64]. Leczenie obarczone jest jednak poważnymi, śmiertelnymi 
powikłaniami infekcyjnymi, a możliwości zastosowania w terapii tego leku są 
ograniczone [64, 65]. 

9.4. Przeciwciało anty-CD25 

Daclizumab, basiliximab i inolimomab to przeciwciała skierowane przeciwko 
receptorowi dla interleukiny 2 (Il-2R), hamujące proliferację limfocytów T [71].  

Badania kliniczne potwierdzają, iż z zastosowaniem tych przeciwciał w leczeniu 
wczesnych postaci GvHD nie wiążą się większe korzyści niż w przypadku 
wykorzystania innych leków immusupresyjnych [72, 73]. Natomiast w terapii cGvHD 
stwierdzono częściową remisję u ponad połowy badanych przy stosunkowo 
korzystnym profilu bezpieczeństwa i niskich dawkach przeciwciał [74-76]. Podobne 
efekty uzyskano w przypadku zastosowania inolimomabu w terapii steroidoopornej 
GvHD [77]. 
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9.5. Przeciwciało anty–CD3 

Visilizumab to przeciwciało skierowane przeciwko cząsteczce CD3, wchodzącej 

w skład receptora TCR na limfocytach T i przekazującej sygnał aktywacji do tych 

komórek [78]. W badaniach przedklinicznych na modelach zwierzęcych GvHD 

uzyskano obiecujące wyniki tego typu terapii [79]. Skuteczność leku stwierdzono 

także w wieloośrodkowym badaniu klinicznym – w wyniku terapii opartej 

o visilizumab uzyskano całkowitą odpowiedź (complete responses, CRs) u 6 z 9 

pacjentów z aGvHD [80].  

9.6. Inne przeciwciała monoklonalne 

Ruxolitinib to selektywny inhibitor kinaz janusowych 1 i 2 (Janus-activated 

kinases, JAK), które odpowiadają za transdukcję sygnału w obrębie szlaku JAK-

STAT, odgrywając zasadniczą rolę w procesach zapalnych i niszczeniu tkanek [81]. 

ORR u chorych, u których zastosowano ten lek w terapii drugoliniowej aGvHD i/lub 

cGvHD wynosił 80%, jednak niezbędne są dalsze badania celem określenia jego 

profilu bezpieczeństwa [81, 82]. 

W badaniach przedklinicznych na mysich modelach GvHD testowano także 

przeciwciało anty-CD4, wpływające na liczbę limfocytów T. Wczesne rozpoczęcie 

terapii opartej o to przeciwciało pozwoliło na zmniejszenie objawów choroby oraz 

wydłużenie OS przy jednoczesnym zachowaniu efektu przeciwnowotworowego [83].  

Milatuzumab to humanizowane przeciwciało skierowane przeciwko cząsteczce 

CD74 obecnej na komórkach prezentujących antygen, mające potencjalne 

zastosowanie w prewencji GvHD. Skuteczność tego przeciwciała jest porównywalna 

ze skutecznością alemtuzumabu, jednak w przeciwieństwie do niego, nie powoduje 

reaktywacji zakażenia wirusem CMV [84].  

10. Podsumowanie 

Mimo, że aktualnie w terapii GvHD ma zastosowanie wiele klasycznych leków 

immunosupresyjnych, nadal stanowi ona duży problem kliniczny, dlatego niezbędne są 

dalsze badania nad patomechanizmem działania, skutecznością i profilem działań 

niepożądanych nowych leków, w szczególności przeciwciał monoklonalnych, które 

dzięki swojej specyficzności mogą okazać się efektywne w terapii GvHD. Ważna jest 

również optymalizacja leczenia immunosupresyjnego oraz opracowanie 

ogólnodostępnych schematów postępowania, które pozwolą na szybkie wdrożenie 

leczenia oraz zmniejszenie ryzyka występowania działań niepożądanych 

wpływających na OS, ORR oraz jakość życia po allo-HSCT. 
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Przeciwciała monoklonalne w leczeniu choroby przeszczep przeciwko 
gospodarzowi (GvHD) 

Streszczenie 
Chorobaprzeszczepprzeciwko gospodarzowi (GvHD) pomimo postępu, jaki dokonał się w transplantologii, 
stanowi jedno z poważniejszych powikłań u chorych po allogenicznym przeszczepieniu komórek 
krwiotwórczych (HSCT). Ważne miejsce w terapii GvHD zajmują przeciwciała monoklonalne (MoAb), 
mające zastosowanie zwłaszcza w grupie chorych nie odpowiadających na terapię opartą o klasyczne leki 
immunosupresyjne. MoAb mogą być stosowane zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu powikłań po 
HSCT, a ich skuteczność w leczeniu różnych postaci GvHD potwierdzono w ramach badań klinicznych. 
Tego typu terapia wiąże się jednak z występowaniem wtórnych zaburzeń odporności manifestujących się 
zwiększoną zapadalnością na choroby infekcyjne oraz większym ryzykiem nawrotu choroby podstawowej. 
Mimo, że wiele leków immunosupresyjnych znalazło miejsce w terapii GvHD, dalsze badania nad 
patomechanizmem ich działania, skutecznością i profilem działań niepożądanych są niezbędne. Ważna jest 
również optymalizacja leczenia immunosupresyjnego. W prezentowanej pracy dokonujemy analizy 
nowych przeciwciał monoklonalnych, będących aktualnie w trakcie badań klinicznych, które mogą znaleźć 
zastosowanie w terapii GvHD. 
Słowa kluczowe: GvHD, przeszczep przeciwko gospodarzowi, leczenie, przeciwciała monoklonalne 

Monoclonal antibodies in treatment of Graft-versus-host disease (GvHD) 

Abstract  
Graft-versus-host disease (GvHD), despite progress in transplantation, is one of the most serious 
complications in patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Monoclonal 
antibodies (MoAb) are particularly important in GvHD therapy, especially in patients not responding to 
conventional immunosuppressive therapy. MoAb can be used in both prophylaxis and treatment of HSCT 
complications, and their efficacy in the treatment of various forms of GvHD has been confirmed in clinical 
trials. This type of therapy, however, is associated with secondary immunodeficiency manifested by 
increased incidence of infectious diseases and a higher risk of recurrence of underlying disease. Although 
many immunosuppressive therapies have found room for GvHD therapy, further research into the 
pathomechanism of their action, efficacy and profile of adverse reactions are necessary. It is also important 
to optimize immunosuppressive therapy. In this paper we present new monoclonal antibodies currently 
being investigated in clinical trials that may be used in GvHD therapy. 
Keywords: GvHD, Graft-versus-host disease, treatment, monoclonal antibodies 
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