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Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukazują się od 1951 roku. 
Są wydawnictwem naukowym, ciągłym, recenzowanym i cytowanym m.in. w Index Medicus (Medline), Biological Abstract, 
Chemical Abstract. Dostępne w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych. 

Do druku przyjmowane są prace oryginalne i poglądowe oraz prezentujące ważną kazuistykę z zakresu nauk podstawowych, kli-
nicznych oraz humanistyki medycznej autorów z Pomorskiej Akademii Medycznej oraz z innych ośrodków w kraju i za granicą. 

Zamieszczony materiał publikowany jest i będzie według przyjętego schematu wydawniczego, w języku polskim lub angiel-
skim, z krótkimi streszczeniami odpowiednio dla języka polskiego – po angielsku, a dla języka angielskiego – po polsku. Każdy 
tom obejmuje 3 części stałe: oryginalne prace naukowe o objętości 1–1,5 arkusza wydawniczego, w tym skondensowane rozprawy 
doktorskie, doniesienia naukowe itp.; kronikę PAM za poprzedni rok wraz z przemówieniem rektora na inauguracji roku akade-
mickiego i spis jednostek naukowo-dydaktycznych oraz bibliografię dorobku piśmienniczego uczelni. 

Od tomu 50 Roczników PAM zostały wprowadzone zmiany w edycji, które omówiono w regulaminie publikowania prac. 

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC* 
w Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej

Redakcja Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej przyjmuje oryginalne prace 
naukowe, w trybie ciągłym. Można publikować materiały ze wszystkich dziedzin nauk medycznych, również te, które są zbyt 
obszerne na zamieszczenie w czasopismach specjalistycznych. 

Materiał powinien mieć nie więcej niż 20–25 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rycinami, tabelami, podpisami i pi-
śmiennictwem tylko cytowanym w tym dziele (ograniczonymi do minimum) oraz streszczeniami. 

Manuskrypt napisany w języku polskim i angielskim, na białym papierze, bez wyróżnień. Zadrukowana może być tylko pierw-
sza strona kartki, druga pozostaje niezadrukowana (czysta). Używać należy 12-punktowej czcionki, z zachowaniem podwójnego 
odstępu między wierszami. Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej. Numery stron umieszczać w dolnym, prawym 
rogu każdej strony. Zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny, piśmiennictwo. 
Strona tytułowa 

Imię i nazwisko autora (autorów); tytuł pracy w dwóch językach; miejsce uzyskania stopnia naukowego (dotyczy doktoratów) 
lub pracy autora (nazwa i adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy jej kierownika); słowa kluczowe w dwóch językach 
wymienianych w katalogu MeSH; miejsce i nazwa instytucji, gdzie wykonano pracę; szczegółowe dane dotyczące dysertacji (do-
tyczy prac doktorskich – promotor, liczba: stron, rycin, tabel i piśmiennictwa). 
Tekst podstawowy 

S u m m a r y: streszczenie pracy w języku angielskim i/lub innym. Powinno się w nim znaleźć: cel badania lub próby, podsta-
wowe procedury (wybór badanych w doświadczeniu, metody obserwacji lub analizy), główne wyniki (istotne dane i ich statystyczne 
znaczenie) oraz wnioski. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy. W s t ę p: podać cel artykułu i podsumować uzasadnienie 
wykonanego badania lub obserwacji z możliwością przywołania piśmiennictwa. M e t o d y: opisać w sposób łatwo zrozumiały 
dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki. W y n i k i: przedstawić w tekście w logicznej kolejności. Nie 
powtarzać danych z tabel i rycin, podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje. D y s k u s j a: podkreślić należy nowe oraz 
ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp 
i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami, którzy wykonali zbliżone badania. W n i o s k i: powiązać z celami 
badania i przedstawić w sposób zwięzły. S t r e s z c z e n i e  s t r u k t u r a l n e  (wstęp, materiał i metody, wyniki, konkluzje): w ję-
zyku podstawowym pracy, zawierające kwintesencję tego, co jest w tekście, od 200 do 250 słów. S k r ó t y  użyte w tekście po raz 
pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. L i c z b o w e  w a r t o ś c i  i  s y m b o l e 
wszystkich wielkości winny być podane wg międzynarodowego układu jednostek SI. S ł o w a  k l u c z o w e: 3–6 terminów, nie 
powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy, wymienianych w katalogu MeSH. 
Materiał ilustracyjny 

Obejmuje ryciny (kreski – wykresy, diagramy oraz siatki – zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabe-
lami). Powinny być dostarczone na oddzielnych kartkach, z oznaczeniem góra–dół i kolejności numeracji wg cytowania w tekście. 
Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane 
symbole, strzałki lub litery – wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda isto-
ty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach należy podać w języku polskim i angielskim. Na 
marginesie maszynopisu zaznaczyć numery tabel i rycin w miejscu, gdzie mają być wstawione. 
Piśmiennictwo 

Numerując, należy podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa należy zapisywać od nowej linii. Pozycji nie 
należy dublować. Cytowane w tekście piśmiennictwo podać w nawiasach kwadratowych, ze spacją między numerami. Podajemy 
nazwisko autora/-ów z pierwszymi literami imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – sze-
ściu z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline). 

Redakcja wymaga przedłożenia pracy w dwóch egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (dyskietka lub CD-ROM) z za-
znaczeniem programu zapisu. Tekst powinien być zapisany w programie Word. 

* Opracowany na podstawie wytycznych Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych, opublikowanych w Problemach Medycyny 
Nuklearnej 1997, 11 (21), 67–87. 
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Summary

The current epidemiological data indicate that at least 20% 
of the adult population suffer from frequent and returning 
headaches. The latest classification elaborated by the  Inter-
national Headache Society (IHS) distinguishes more than 80 
different kinds of headaches in 14 groups (the second edition). 
The statistics show that about 30–78% of the cause of these 
disorders is the tension-type headache (NBG), which turns 
into chronic state (PNBG) of about 3%. The etiology and the 
likelihood mechanism of rising this kind of pain is being dis-
cussed for many years now and it awakes many controversies. 
At present, the research workers agree that the peripheral 
pain mechanism is responsible for rising NBG however at the 
base of PNBG lies the persistent activation of the peripheral 
nociceptors by intervention of which it comes to stimulation 
of central neurons. In confirmation of the muscular origin of 
NBG and the attempt of stating the new course to take with 
patients there are works of Simons and co-workers that de-
scribe myofascial pain. Myofascial pain is explained as a state 
of functional disorders which is bred by active trigger points 
(which breed pain after a fixed pattern) and latent points that 
being about disorders without pain effect. The treatment of 
myofascial pain is based on restoring the proper biochemistry 
and physiological length of the myofascials elements. 

K e y   w o r d s: myofascial pain – headache – trigger point 
– physical therapy – muscle.

Streszczenie

Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że co naj-
mniej 20% dorosłej populacji cierpi na częste i nawracają-

ce bóle głowy. Najnowsza klasyfikacja opracowana przez 
International Headache Society (IHS) wyróżnia ponad 80 
różnych rodzajów bólów głowy w 14 grupach (druga edycja). 
Podaje się, że w ok. 30–78% przypadków przyczyną tych 
dolegliwości jest napięciowy ból głowy (NBG), który u 3% 
przechodzi w stan przewlekły (PNBG). Etiologia i prawdo-
podobny mechanizm powstawania tego rodzaju bólu jest 
od wielu lat dyskutowany wzbudzając szereg kontrower-
sji. Obecnie badacze są zgodni, że obwodowy mechanizm 
bólu jest odpowiedzialny za powstawanie NBG, natomiast 
u podłoża PNBG leży przetrwała aktywacja obwodowych 
nocyceptorów, za pośrednictwem których dochodzi do po-
budzenia ośrodkowych neuronów. Potwierdzeniem mięśnio-
wego pochodzenia NBG i próbą wyznaczenia nowej drogi 
postępowania z pacjentami mogą być prace Simonsa i wsp. 
opisujące bóle mięśniowo-powięziowe (myofascial pain), 
które są definiowane jako stan funkcjonalnego zaburzenia 
wywołanego przez aktywne punkty spustowe (wywołujące 
ból według ustalonego wzorca) oraz punkty utajone powo-
dujące zaburzenia bez efektu bólowego. Leczenie myofascial 
pain polega na przywróceniu prawidłowej biochemii oraz 
fizjologicznej długości elementów mięśniowo-powięzio-
wych. 

H a s ł a: ból mięśniowo-powięziowy – ból głowy – punkt 
spustowy – fizykoterapia – mięsień. 

*
Aktualne dane epidemiologiczne wskazują, że co naj-

mniej 20% dorosłej populacji cierpi na częste i nawracające 
bóle głowy [1]. Najnowsza klasyfikacja opracowana przez 
International Headache Society (IHS) wyróżnia ponad 80 
różnych rodzajów bólów głowy w 14 grupach (druga edycja) 
[2]. Podaje się, że w 30–78% przyczyną tych dolegliwości 
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jest napięciowy ból głowy (NBG), który u 3% przechodzi 
w stan przewlekły (PNBG). Napięciowy ból głowy częściej 
dotyczy kobiet niż mężczyzn, występuje w każdej gru-
pie wiekowej, najczęściej pojawiając się w wieku średnim 
[3]. Zanotowano występowanie tego rodzaju dolegliwości 
również u ok. 5–7% uczniów w wieku 5–15 lat [4]. Bóle 
te są opisywane jako tępe, uciskowe, o charakterze obręczy 
i gniecenia, promieniujące od czoła do potylicy, bardzo czę-
sto obejmujące również tylną część szyi [3, 5, 6]. Nasilenie 
bólu jest zazwyczaj umiarkowane z tendencją do wzrostu 
w czasie kolejnych incydentów, rzadko osiągające poziom 
natężenia bólu migrenowego. Pacjent jest diagnozowany 
w kierunku napięciowego bólu głowy po spełnieniu okre-
ślonych warunków.

Kryteria diagnostyczne napięciowego bólu 
głowy wg IHS [2]

Rzadko występujące epizodyczne napięciowe bóle 1. 
głowy:

Co najmniej 10 ostatnich epizodów bólowych wy-A. 
stępowało z częstotliwością < 1 dnia w miesiącu, 
ze średnią < 12 dni w roku oraz spełniało kryteria 
B–D.
Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.B. 
Co najmniej 2 z następujących cech: C. 

obustronna lokalizacja;• 
napięciowy, naciskający (niepulsujący) charakter • 
bólu;
intensywność od łagodnej do umiarkowanej;• 
rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza sta-• 
nu.

Obie z następujących cech:D. 
brak nudności i wymiotów (może wystąpić ja-• 
dłowstręt);
brak światłowstrętu i wrażliwości na dźwięki lub • 
występowanie jednej z tych cech.

 Bóle nieprzypisane innemu schorzeniu.E. 
Epizodyczne bóle głowy z towarzyszeniem tkliwości okost-
nowej:

epizody całkowicie spełniające kryteria A–E; 1) 
wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem manu-2) 
alnej palpacji.

Epizodyczne bóle głowy bez okostnowej tkliwości:
epizody całkowicie spełniające kryteria A–E; 1) 
brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej 2) 
palpacji.

Często występujące epizodyczne napięciowe bóle 2. 
głowy:

Co najmniej 10 ostatnich epizodów bólowych wy-A. 
stępowało z częstotliwością ≥ 1 dnia, ale < 15, przez 
ostatnie 3 miesiące (≥ 12 dni i < 180 dni w roku) 
oraz spełniało kryteria B–D.
Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.B. 
Co najmniej 2 z następujących cech: C. 

obustronna lokalizacja;• 
napięciowy, naciskający (nie pulsujący) charakter • 
bólu;
intensywność od łagodnej do umiarkowanej;• 
rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza • 
stanu.

Obie z następujących cech:D. 
brak nudności i wymiotów (może wystąpić • 
jadłowstręt);
brak światłowstrętu i wrażliwości na dźwięki lub • 
występowanie jednej z tych cech.

Bóle nieprzepisane innemu schorzeniu.E. 
Częste epizodyczne napięciowe bóle głowy z tkliwością 
okostnową:

epizody całkowicie spełniające kryteria A–E;1) 
wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem manu-2) 
alnej palpacji.

Częste epizodyczne napięciowe bóle głowy bez tkliwości 
okostnowej: 

epizody całkowicie spełniające kryteria A–E; 1) 
brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej 2) 
palpacji.

Przewlekły napięciowy ból głowy:3. 
Ból głowy występujący ≥ 15 dni miesięcznie średnio A. 
przez 3 miesiące (≥ 180 dni rocznie).
Ból głowy trwający od 30 min do 7 dni.B. 
Co najmniej 2 z następujących cech:C. 

obustronna lokalizacja;• 
napięciowy, naciskający (niepulsujący) charakter • 
bólu;
intensywność od łagodnej do umiarkowanej;• 
rutynowa aktywność fizyczna nie pogarsza • 
stanu.

Obie z następujących cech:D. 
brak nudności i wymiotów (może wystąpić • 
jadłowstręt);
brak światłowstrętu i wrażliwości na dźwięki lub • 
występowanie jednej z tych cech.

Bóle nieprzypisane innemu schorzeniu.E. 
Przewlekły napięciowy ból głowy z towarzyszącą tkliwością 
okostnową:

Epizody całkowicie spełniające kryteria A–E. 1) 
Wzrost okostnowej tkliwości pod wpływem ma-2) 
nualnej palpacji.

Przewlekły napięciowy ból głowy bez tkliwości okostno-
wej:

epizody całkowicie spełniające kryteria A–E; 1) 
brak okostnowej tkliwości pod wpływem manualnej 2) 
palpacji.

Etiologia oraz prawdopodobny mechanizm powsta-
wania tego rodzaju napięciowego bólu głowy są od wielu 
lat dyskutowane i wzbudzają szereg kontrowersji. Obecnie 
badacze są zgodni, że za powstanie NBG odpowiedzial-
ny jest obwodowy mechanizm bólu, natomiast u podłoża 
PNBG leży przetrwała aktywacja obwodowych nocycep-
torów, za pośrednictwem których dochodzi do pobudzenia 
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ośrodkowych neuronów [1, 5, 7]. Zaproponowana przez de 
vriesa teoria mięśniowego pochodzenia bólu, potwierdzo-
na przez wielu badaczy, wzbudza kontrowersje w związ-
ku z rozbieżnymi wynikami badań elektromiograficznych 
(EMG), które nie zawsze wykazują istnienie korelacji po-
między wzrostem aktywności mięśniowej w spoczynku 
a występowaniem bólu, jego nasileniem i tkliwością mięśnia 
podczas ucisku [8, 9, 10, 11]. Wyniki te są jednak na tyle 
obiecujące, że nie wykluczają dalszych poszukiwań. W ba-
daniu klinicznym wzrost okostnowej tkliwości jest wysoce 
znaczącym wskaźnikiem odnajdywanym u wielu pacjentów 
z NBG. Obserwuje się wzrost częstotliwości i natężenia 
bólu wprost proporcjonalny do czasu jego trwania. W ba-
daniu przedmiotowym najprostszym sposobem jest ucisk 
z niewielką siłą mięśni: czołowych, skroniowych, żwaczy, 
skrzydłowatych, mostkowo-sutkowo-obojczykowych oraz 
czworobocznego grzbietu 2. i 3. palcem za pomocą małych 
ruchów rotacyjnych [1].

Potwierdzeniem mięśniowego pochodzenia NBG i próbą 
wyznaczenia nowej drogi postępowania z pacjentami mogą 
być prace Simonsa i wsp. [12] opisujące bóle mięśniowo-
-powięziowe (myofascial pain), które są definiowane jako 
stan funkcjonalnego zaburzenia wywołanego przez aktywne 
punkty spustowe (wywołujące ból według ustalonego wzor-
ca) oraz punkty utajone powodujące zaburzenia bez efektu 
bólowego [6]. Biopsja miejsca określanego jako punkt spusto-
wy (TrPs) wykazała częściowe skrócenie grupy sarkomerów 
w pojedynczych włóknach. Podobny eksperyment wykonany 
przez innych badaczy ujawnił w okolicy TrPs tkankę zawie-
rającą „skupione węzełki” opisywane jako „duże, zaokrą-
glone, ciemno zabarwione włókno mięśniowe” powodujące 
znaczący statystycznie wzrost przeciętnej średnicy włókna 
mięśniowego [13]. Również badania EMG (elektromiogra-
fia) wykazały spontaniczną aktywność elektryczną w TrPs 
podczas elektrycznego wyciszenia przyległych włókien 
mięśniowych [14]. Odkrycie to zapoczątkowało badania 
nad nową hipotezą zakładającą, że u podstaw etiologii TrPs 
leży dysfunkcja połączenia nerwowo-mięśniowego. Simons 
i wsp. [12] uważają, że dysfunkcja połączenia nerwowo-
-mięśniowego, w wyniku której dochodzi do uwolnienia 
nadmiernej ilości acetylocholiny (ACh), aktywizuje recep-
tory nikotynowe acetylocholiny (nAChRs), zapoczątkowu-
jąc tym samym potencjał czynnościowy i kurczenie się 
mięśnia. Przypuszcza się, że nadmierne uwalnianie ACh 
może powstawać w wyniku defektu kanałów wapniowych 
L-typu i N-typu [15]. Inni badacze zakładają, iż nadmiar 
ACh w szparze synaptycznej powstaje w wyniku gene-
tycznego defektu acetylocholinesterazy (AChE). Trzeci 
wariant to defekt nAChRs powodujący nadpobudliwość 
mięśniową określaną przez Simonsa jako TrPs [16, 17]. 
Niezależnie od przyczyn wywołujących nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu połączenia nerwowo-mięśniowego, 
stan ten pociąga za sobą wystąpienie kilku nieprawidło-
wych mechanizmów przyczyniających się do utrwalenia 
TrPs. Nadmiernie skurczone włókna mięśniowe powodu-
ją miejscowy ucisk nerwów czuciowych i naczyń krwio-

nośnych, wywołując zaburzenia w uwalnianiu ACh oraz 
miejscowy niedobór tlenu. Poprzez osłabienie miejscowej 
cyrkulacji połączone ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
metabolicznym dochodzi także do uszczuplenia zapasów 
ATP, powodując tzw. kryzys energetyczny [18]. Wskutek 
tego zwiększa się uwalnianie ACh, a zmniejsza ponowny 
wychwyt jonów Ca2+, co prowadzi do ponownego wzrostu 
skurczu mięśnia. Brak ATP powoduje również uwolnienie 
czynników aktywizujących włókna nocyceptywne w tym 
regionie (bradykinina, cytokiny, serotonina, histamina, po-
tas, prostaglandyny, substancja P i inne), tłumacząc zjawisko 
szczególnej tkliwości TrPs. Bezustanny napływ bodźców 
nocyceptywnych z tych punktów ostatecznie uczula central-
ny układ nerwowy, powodując tzw. sensytyzację ośrodkową 
i przyczyniając się do dalszego utrwalania TrPs.

Simons i wsp. [12] wskazują na szczególne znaczenie 
mięśnia czworobocznego (część górna i środkowa), most-
kowo-sutkowo-obojczykowego oraz tylnej grupy mięśni 
szyi w prowokowaniu bólu o charakterze NBG. Tkliwość 
palpacyjna odnajdywana w innych mięśniach kontrolo-
wanych podczas klinicznego badania pacjenta z NBG jest 
spowodowana powstaniem tzw. punktów satelitarnych lub 
współistnieniem innych zaburzeń związanych np. ze stawem 
skroniowo-żuchwowym lub nieprawidłowym ustawieniem 
głowy.

Okolica karku i grzbietu jest pokryta między łopat-
kami dużym, płaskim mięśniem czworobocznym, który 
unosi głowę, zbliża łopatki do siebie i obraca je kątami 
dolnymi na zewnątrz. Aktywne TrPs z górnej części tego 
mięśnia dają wzorzec bólu promieniujący po łuku przez 
szyję, potylice, skroń do okolicy czołowej, osadzając się 
z tyłu oczu, czasami promieniując do okolicy powyżej 
kąta szczęki. Punkty spustowe z włókien górnych mogą 
rozwijać się w odpowiedzi na różne urazy, jak uraz zbli-
żony do smagnięcia biczem, nieprawidłową postawę, jak 
również z powodu przeciążenia powstałego w wyniku pa-
tologii w obrębie barku, np. zakłócenie synergii stożka 
rotatorów i mięśnia naramiennego powoduje ochronne 
skrócenie górnych włókien. Mięsień ten jest także po-
datny na stres, który bardzo często może być inicjatorem 
wzmożonej aktywności TrPs w jego obrębie, dając cha-
rakterystyczne objawy NBG [19]. Punkty spustowe w tej 
okolicy nieznacznie ograniczają ruchy odcinka szyjnego 
kręgosłupa, jakkolwiek palpacja górnych włókien z łatwo-
ścią ujawnia jego napięcie. Mocny ucisk lub rozciąganie 
prowokuje promieniowanie bólu z TrPs wg opisanego 
wzorca, co zamieszczono na rycinie 1 [20]. 

Przy stabilizacji głowy razem z mięśniem czworobocz-
nym współpracuje mięsień mostkowo-obojczykowo-sutko-
wy, kontrolujący także ruch przeprostu, przeciwdziałając 
gwałtownym niezamierzonym ruchom głowy. Mięsień 
ten posiada 2 wzorce promieniowania bólu z aktywnych 
TrPs, zależne od ich lokalizacji. Punkty spustowe w głowie 
przyśrodkowej promieniuje do potylicy, czubka głowy, jak 
również nadoczodołowo oraz do skroni i szczęki, natomiast 
punkt z warstwy głębokiej (głowa boczna) promieniuje 



8 ELŻBIETA KUNCEWICZ, MAGDALENA SOBIESKA, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

w kierunku ucha (ryc. 2). Bóle te bardzo często występują 
obustronnie. Powstanie aktywnych punktów spustowych 
w mięśniach zaliczanych do tylnej grupy mięśni szyi (szcze-
gólnie mięsień półkolcowy głowy i mięsień półkolcowy szyi) 
oraz w mięśniach podpotylicznych prowokuje obustronne 
promieniowanie o charakterze bólu opasującego wokół gło-
wy. Źródło bólu bardzo często jest odczuwane z przodu 
do dołu skroniowego (mięśnie półkolcowe), a w przypadku 
mięśni podpotylicznych do tyłu od dołu skroniowego (ryc. 3). 
Punkty z tych mięśni mogą tworzyć punkty satelitarne, 
np. w mięśniu czołowym czy skrzydłowatym, powodując 
powstanie bólu w okolicy twarzoczaszki (ryc. 4).

Leczenie myofascial pain polega na przywróceniu pra-
widłowej biochemii oraz fizjologicznej długości elementów 
mięśniowo-powięziowych. Aby to osiągnąć stosuje się różne 
techniki z zakresu medycyny manualnej, bodźce fizykalne 
(ultradźwięki, laser, TENS). Jednym z bardzo skutecznych 
sposobów przynoszących szybko ulgę w bólu są iniekcje 
bezpośrednio w punkt spustowy za pomocą „suchej igły” 
lub przy użyciu soli fizjologicznej oraz toksyny botulinowej 
(BTX) [21]. Warunkiem pozytywnych efektów terapii jest 
iniekcja bezpośrednio w punkt, podczas której dochodzi 
do wywołania reakcji tzw. twitch response, tj. lekkiego 
szarpnięcia wywołanego skurczem mięśnia. W postępo-
waniu klinicznym w przypadku napięciowego bólu głowy 
jedną z nowych metod są iniekcje z BTX, hamującej uwal-
nianie ACh z zakończeń nerwowych przywspółczulnych 
i cholinergicznych pozazwojowych włókien współczulnych. 
Mechanizm działania BTX nie jest znany i metoda ta nadal 
pozostaje w sferze badań klinicznych wzbudzając wiele 
kontrowersji [11]. Być może odpowiedzią na brak pozy-
tywnych efektów jest niewystarczająco dokładne miejsce 
podania lub – biorąc pod uwagę podejście Simonsa – po-
minięcie jednej z grup mięśniowych odpowiedzialnej za 
ból tego typu. Interesującym doświadczeniem mogłaby być 
kompleksowa terapia łącząca standardowe postępowanie 
z uwzględnieniem znaczenia i sposobów dezaktywacji 
punktów spustowych.
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Streszczenie

Wstęp: Ziarnica złośliwa (HD), choroba nowotworowa 
układu chłonnego, charakteryzuje się zróźnicowanym ob-
razem histopatologicznym i przebiegiem klinicznym oraz 
z reguły dobrą reakcją na zastosowane leczenie przeciwno-
wotworowe. Zajęcie nerek w HD występuje rzadko. W wielu 
przypadkach może jednak nie być wykryte, ponieważ nie 
jest zaliczane do głównych objawów choroby. Do chwili 
obecnej patogeneza nerczycowego białkomoczu w HD nie 
została wyjaśniona.

Opis przypadku: Opisano przypadek 17-letniej dziew-
czynki z zespołem nerczycowym w przebiegu HD.

Podsumowanie: Autorzy chcieli zwrócić uwagę na bar-
dzo rzadkie występowanie zespołu nerczycowego w prze-
biegu HD, brak reakcji na rutynową terapię prednizonem 
oraz szybkie ustąpienie nerczycowego białkomoczu po za-
stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego.

H a s ł a: dzieci – choroba Hodgkina – zespół nerczy-
cowy.

Summary

Purpose: Hodgkin’s disease (HD) is a potentially cur-
able malignant lymphoma with distinct histology, biologic 
behavior and clinical characteristics. Renal involvement 
in HD is rare, but it may be underestimated because renal 
lesions are not the major manifestation of the disease. The 
pathogenesis of proteinuria in HD remains unknown.

Case report: The case of a 17-year-old girl suffering 
from Hodgkin’s disease and nephrotic syndrome has been 
described. 

Conclusion: The authors would like to underline the 
very rare coincidence of Hodgkin’s disease and nephrotic 
syndrome, the lack of remission after routine prednisone 
administration and disappearance of nephrotic proteinuria 
after anticancer therapy.

K e y   w o r d s: children – Hodgkin’s disease – nephrotic 
syndrome.

Introduction

In 1936 Cornig and co-workers described for the first 
time the case of concurrence of Hodgkin’s disease (HD) 
with nephrotic syndrome (NS) [1]. Since then few reports 
on this topic have appeared in the literature and pathogenesis 
of kidney lesions in HD have still been a subject of clinical 
research. Regarding the etiology of NS in a child with HD, 
many possibilities should be considered. Nephrotic syn-
drome can be secondary to the involvement of the kidney 
by HD or to the obstruction of renal vein or inferior vena 
cava blood flow by the tumor. Nephrotic syndrome may 
be associated with the activity of the HD and remission of 
NS can be related to the effect of therapy in destroying the 
tumor source of a specific substance or group of substances 
which affect the kidney glomerulus directly or after forma-
tion of an antigen-antibody complexes [1, 2, 3, 4, 5, 6]. The 
occurrence of NS as a manifestation of active HD strongly 
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suggests that some immunological abnormalities play a role 
in the pathogenesis of this association [2, 5, 7]. Nephrotic 
syndrome can also be independent of the HD, and their 
simultaneous occurrence can be accidental. The prognosis 
in children with NS and HD depends mainly on the degree 
of clinical stage of HD and the response to the treatment. 

The aim of this report is to point out: the very rare 
coincidence of a childhood/adolescent Hodgkin’s disease 
and nephrotic proteinuria, the lack of therapeutic response 
after a routine prednisone administration and promptly re-
solved nephrotic proteinuria by effective treatment of the 
Hodgkin’s disease. 

Case report

The 17-year-old girl was admitted to the local hospital 
due to oedema and proteinuria. The diagnosis of NS was 
made followed by administration of steroids. The girl had 
not responded to standard therapy (60 mg/m2 in 3 divided 
doses – in this case at dose of 80 mg/24 h in 3 divided doses) 
thus was transferred to the Division of Nephrology and 
Dialysis, District Children’s Hospital. On admission: severe 
oedema of lower extremities, swollen eyelids and pleural and 
abdominal effusions were found. Laboratory test revealed 
nephrotic proteinuria, decreased serum level of albumin and 
hypercholesterolemia. Continuation of prednisone therapy 
did not result in remission. Renal biopsy revealed minimal 
change nephrotic syndrome (MCNS). Chest X-ray showed 
mediastinal enlargement (fig. 1) and chest CT scan confirmed 

bone marrow biopsy and bone trephine biopsy were normal. 
She was classified as stage II HD and treated with HD 97 
protocol (prednisone, bleomycin, dacarbazine, vincristine, 
adriamycine, nitrogen mustard, vinblastine, procarbazine). 
Clinical and laboratory signs and symptoms of NS resolved 
within one week from the onset of therapy. Control chest CT 
scan showed no mediastinal mass. The patient is followed 
up at the Outpatient Hemato-Oncology Clinic.

Discussion

Renal involvement in lymphoid malignancy is rare, but 
it may be underestimated because renal lesions are not the 
major manifestation of the disease. According to Plager, 
Peces, Aggrawal, Audard and co-workers the frequency of 
NS in HD amounts to less than 0.5–1% [3, 5, 6, 8]. These 
data are not similar to our observations. Among 98 patients 
with HD treated in our institution between 1989 and 2007 
NS occurred in two cases (2.14%). The second one is not 
a subject of this paper.

Nephrotic syndrome is usually diagnosed concomitantly 
with or after the diagnosis of lymphoma [2]. In some cases, 
NS precedes and reveals lymphoma [2, 6, 9]. A few cases 
have been described in which the NS preceded the onset of 
HD even by several months [1, 2, 8, 9]. In these cases it can-
not be ruled out that NS could be unrelated to the subsequent 
HD or that, for instance, the treatment administered earlier 
in NS therapy resulted in the development of HD. Deschenes 
and co-workers described the case of a 10-year-old boy with 
steroid resistant NS treated with cyclosporin A (CsA) and 
prednisone who was later diagnosed as HD. A similar case 
was described by Aggrawal and co-workers in 2007 [5]. De-
spite the well-known relationship between these diseases, the 
possibility that CsA or alkylating agents could induce HD in 
patients with idiopathic NS should be considered [6, 10].

In our case, the symptoms of NS preceded the diagnosis 
of HD with an interval of 6 weeks. It should be underlined that 
the patient did not present any typical symptoms of HD. Chest 
X-ray was scheduled by the pediatric nephrologist only be-
cause of atypical age of onset of the minimal change glomeru-
lonephritis (MCNS), lack of response to standard prednisone 
therapy and possibility of NS and HD coincidence. 

The renal lesion is MCNS in the great majority of cases 
of HD [3, 5, 6, 11]. Less frequently, membranous [9, 11, 12], 
focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) and amyloidosis 
[4, 5, 6, 11, 12] have been reported. These data are also con-
sistent with our observations. In our patient kidney biopsy 
revealed MCNS. In patients with HD, NS is usually steroid 
sensitive, but spontaneous remission as well as steroid resist-
ance have been observed [5, 6, 9, 10]. In the presented case 
6-weeks of prednisone therapy was unsuccessful. 

In most cases available for review, the manifestation of 
NS in a child with HD was intimately related to the activity of 
HD [2, 3]. Another important point is that prednisone therapy 
for NS may modify the course of HD. Relapses of the NS usu-

Fig. 1. Chest X-ray. Mediastinal enlargement (arrows)

Ryc. 1. RTG klatki piersiowej. Poszerzenie śródpiersia (strzałki)

the presence of an anterior mediastinal mass. Based on his-
topathological studies of the wedge biopsy of the anterior 
mediastinum the diagnosis of HD, nodular sclerosis type 
was made. The girl was transferred to the Department of 
Pediatrics. Laboratory studies revealed features of active 
nephrotic syndrome. Abdominal ultrasound and CT scan, 
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ally coincided with the reactivation of HD [1, 10]. Stephen 
and co-workers reported 5 patients of which NS resolved in 
four cases during effective treatment for active HD, while 
proteinuria remained unchanged in the fifth case with partial 
control of lymphoma [2]. Nephrotic proteinuria is usually 
promptly resolved by effective treatment of the HD associated 
with either chemotherapy or local radiation therapy delivered 
even to areas distant from the renal bed [2, 3, 5, 6, 12]. 

This finding is also consistent with our observations. 
Administration of therapy according to the HD 97 protocol 
in our patient resulted in early disappearance of clinical and 
biochemical symptoms of NS. It seems that NS in older chil-
dren (even with unrelated history of cancer) should always 
draw the doctor’s attention as implying the likelihood of 
malignancy concurrence, most commonly HD. It must also 
be remembered that the patient may present no symptoms 
typical of HD and the enlargement of lymph nodes may 
relate to mediastinum and/or abdomen cavity only. That 
is why in older children with diagnosed NS the abdominal 
USG and X-ray (and in case of doubt – CT) of the chest 
should be taken into consideration. 

Conclusion

The aim of this report is to point out the very rare coin-
cidence of Hodgkin’s disease and nephrotic syndrome, the 
lack of remission after a routine prednisone administration 
and disappearance of nephrotic proteinuria after anticancer 
therapy.
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Komentarz

Współistnienie zespołu nerczycowego z chorobą Hodg-
kina jest dobrą okazją do uzupełnienia wiedzy czytelników 
na temat etiopatogenezy idiopatycznego zespołu nerczy-
cowego (IZN).

W 1974 r. R.J. Shalhoub sformułował hipotezę o roli 
„mediatorów” układu immunologicznego zwiększonej prze-
puszczalności kłębków nerkowych dla białek osocza. Rok 
później Lagrue i wsp. uzyskali potwierdzenie tej hipotezy 
w warunkach doświadczalnych. Liczne doniesienia klinicz-
ne i doświadczalne, a w szczególności badania ostatnich 
kilku lat, potwierdzają rolę limfokin wydzielanych przez 
subpopulacje limfocytów T i B jako czynników przepusz-
czalności białka. W okresie remisji IZN aktywność ich 
maleje, w okresie zaostrzenia IZN – narasta. Utrzymu-
jący się białkomocz prowadzi do utraty z moczem białek 
strukturalnych kłębków nerkowych. Dalszą konsekwencją 
trwającego białkomoczu jest stopniowa transformacja zmian 
patomorfologicznych kłębków od tzw. „zmian minimalnych” 
do szkliwienia kłębków.

Argumentem wzmacniającym hipotezę o związku IZN 
z układem immunologicznym jest znana zdolność wywoły-
wania remisji zaostrzeń IZN (w odróżnieniu od wrodzonego 
ZN) przez leki immunosupresyjne (glikokortykosteroidy, 
leki alkilujące, leki antyproliferacyjne, inhibitory kalcy-
neuryny).

Zgromadzone informacje pozwalają z dużym prawdopo-
dobieństwem zaliczyć IZN do grupy chorób autoimmunolo-
gicznych z kierunkiem ataku na kłębki nerkowe i skutkiem 
klinicznym w postaci zwiększonej przepuszczalności tych 
kłębków dla białek osocza oraz wtórnym do białkomoczu 
uszkadzaniem struktury kłębków.

Chorobę Hodgkina z idiopatycznym zespołem nerczy-
cowym łączą dwa zasadnicze elementy: wywodzenie się 
komórek nowotworowych tworzących guz z linii T lub B 
limfocytów oraz podatność tych z pozoru dwu różnych 
chorób, jakimi są idiopatyczny zespół nerczycowy i cho-
roba Hodgkina na leki immunosupresyjne. Na obecnym 
poziomie wiedzy dalsze spekulacje są kuszące, lecz na razie 
nieuprawnione.

prof. dr hab. n. med. Janusz Fydryk
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Summary 

Developmental task is the most common diagnostic 
tool used in children with developmental disturbances. It 
follows according to physiology of the development of the 
child. Transition through the “mile stones” describes the 
development of the child in four areas-motor, speech, so-
cial and visuo-motor coordination. Systematic diagnostic 
researches allowed preparation of detailed developmental 
schemas – motor and psychomotor intelligence. 

The aim of the work was to present some normal rules 
of development in motor and speech areas and its biological 
bases in first years of life. 

The work presents connections between motor and 
speech development on a sample of assimilation and 
accommodation processes described by Piaget. 

K e y   w o r d s: motor development – speech – children 
– psychology. 

Streszczenie 

Ocena osiągania kolejnych etapów rozwojowych jest 
podstawą diagnostyki neurologicznej niemowląt i małych 
dzieci. Przebiega ona zgodnie z fizjologią rozwoju. Prze-
chodzenie dziecka przez kolejne ,,kamienie milowe” opisuje 

kolejne etapy rozwoju w obszarze ruchowym, jak i poznaw-
czym, w tym mowy. W efekcie wielu badań diagnostycznych 
zostały stworzone szczegółowe schematy rozwoju zarówno 
ruchowego, jak i percepcji, mówienia, rozumienia mowy 
czy rozwoju społecznego. 

Celem pracy było przedstawienie prawidłowości rozwoju 
ruchowego oraz mowy w pierwszych latach życia. 

W pracy przedstawiono współzależności rozwoju ru-
chowego i poznawczego, a w szczególności mowy, na przy-
kładzie procesów asymilacji i akomodacji Piageta. 

H a s ł a: rozwój ruchowy – mowa – dzieci – psycho-
logia. 

*
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepełnospraw-

ność jako ograniczenie lub brak możliwości wykonywania 
czynności w sposób albo w zakresie uważanym za normal-
ny. Niepełnosprawność stanowi odstępstwo od normy pod 
względem funkcji danej osoby i dotyczy sfery ruchowej, 
jak i mowy, słuchu, wzroku, innych systemów sensorycz-
nych [1]. 

Ocena osiągania kolejnych etapów rozwojowych jest 
podstawą diagnostyki neurologicznej niemowląt i małych 
dzieci. Przebiega ona zgodnie z fizjologią rozwoju. Prze-
chodzenie dziecka przez kolejne ,,kamienie milowe” pra-
widłowego rozwoju odbywa się prawie niepostrzeżenie dla 
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takie warunkuje zmienność jeśli chodzi o strony oraz jest 
nieutrwalone. Objawami niepokojącymi już w tym pierw-
szym okresie będą dla badającego ciągłe układanie się 
dziecka w jedną stronę, które spowoduje w przyszłości 
problemy z symetryczną pracą np. kończyn górnych, któ-
ra zapoczątkuje pierwszy prawidłowy chwyt, a wcześniej 
koordynację ręka–ręka, a co za tym idzie kształtowanie się 
poczucia własnego ciała. Zaburzone zostanie pojawienie 
się tak zwanego odczucia linii środkowej. Innym niepo-
kojącym objawem będzie brak wyprostu lędźwiowego od-
cinka kręgosłupa, który pozwala na prawidłowe ułożenie 
miednicy, czyli przejście z przodopochylenia do wyprostu. 
Jest to związane oczywiście z prawidłową pracą mięśni 
brzucha, a co za tym idzie z ułożeniem zgięciowym i utrzy-
manie kończyn dolnych w górze przeciwko sile ciążenia. 
W wyniku zaburzeń ze strony np. OUN, dziecko będzie 
ustawiało kończyny dolne w pozycji wyprostnej, rotacji 
wewnętrznej, stopy będą w zgięciu podeszwowym przy 
tendencji do zaciskania palców. W dalszym etapie rozwoju 
dziecko będzie miało problemy z prawidłowym obrotem, 
pełzaniem czy siedzeniem. 

W pozycji pronacyjnej donoszony zdrowy noworodek 
dotyka podłoża jednym policzkiem, głowa jego ułożo-
na jest w reklinacji, swój ciężar ciała opiera też na nad-
garstkach, kolanach (części przyśrodkowej) oraz mostku. 
Kończyny górne i dolne są zgięte we wszystkich stawach, 
łokcie są w retrakcji, natomiast barki w protrakcji, dło-
nie zamknięte w pięści z przywiedzionym i schowanym 
kciukiem. Noworodek leżąc na brzuchu potrafi jedynie 
obrócić głowę z boku na bok, czyli ukazuje nam tzw. 
reakcję obronną. 

W tym okresie można zauważyć, jako reakcję niepra-
widłową, nadmierne napięcie mięśni karku i górnej części 
klatki piersiowej dające obraz łukowatego wyginania się 
stale w ten sam sposób [4]. 

rodziców, w stosunku do innych zdrowych dzieci mogą 
one jednak przebiegać różnie, ale kolejność ich osiągania 
powinna być stała, zgodnie z założeniem o genetycznie 
zakodowanej informacji rozwojowej. W efekcie wielu badań 
diagnostycznych zostały stworzone szczegółowe schematy 
rozwoju zarówno ruchowego, jak i percepcji, mówienia, 
rozumienia mowy czy rozwoju społecznego. Przykładem 
może być Monachijska Funkcjonalna Skala Rozwojowa 
czy też stosowana w psychologii rozwojowej skala Bru-
net–Lezine, Denver oraz Denver II [2]. 

Objawy zaburzeń funkcji ze strony ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) nie od razu manifestują się 
w swym pełnym kształcie. Zachowania we wczesnym 
okresie niemowlęcym charakteryzują się zmiennością. 
W dojrzewającym mózgu, dopiero z czasem włókna ner-
wowe ulegają tak zwanej mielinizacji, tzn. drogi nerwo-
we pokrywają się osłonkami. Dopiero w tym stadium 
przewodzone bodźce docierają bez przeszkód z punktu 
do punktu, z komórki do komórki. Wcześniej nawet mały 
bodziec może wywołać nadmierną reaktywność, dlatego 
też w pierwszym okresie życia u najmłodszych dzieci 
obraz ich pracy jest trudny do interpretacji [2]. Z kolei 
stymulacja wydłuża czas dojrzewania układu nerwowego, 
a ze względu na właściwości plastyczne układu nerwo-
wego możliwe jest prowadzenie skutecznej rehabilitacji 
(ryc. 1) [3]. 

Przypatrując się rozwojowi ruchowemu małego dziecka 
w pierwszym kwartale życia, można zauważyć, iż roz-
wój motoryczny zachodzi w kierunku kraniokaudalnym 
oraz proksymalno-dystalnym. Nie potrafi ono utrzymać 
symetrii ciała, w związku z protrakcją barków i retrakcją 
łokcia. Asymetria ułożeniowa dziecka w pierwszych 6 ty-
godniach życia jest objawem fizjologicznym, gdyż dziecko 
ma odgiętą w tył miednicę oraz występuje u niego ułoże-
nie odgięciowe w odcinku szyjnym kręgosłupa. Ułożenie 

PRAWIDŁOWO FUNKCJONUJĄCY OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY 
PROPERLY FUNCTIONING CENTRAL NERVOUS SYSTEM

PRAWIDŁOWE MECHANIZMY ODRUCHÓW POSTAWY 
NORMAL POSTURAL REFLEX MECHANISM

REAKCJE PROSTOWANIA
RIGHTING REACTIONS

REAKCJE RÓWNOWAŻNE 
EQUILIBRIUM REACTIONS

umożliwiają prawidłowe ułożenie głowy w przestrzeni, prawidłowe 
,,wyrównanie posturalne” głowy i szyi z tułowiem oraz właściwe 
ustawienie obręczy, a także kończyn w stosunku do tułowia 
reactions which serve to maintain right position of the head in space 
and its normal relationship with the body and correct alignment of 
the limbs and trunk 

kompensacyjne wahania napięcia mięśniowego mające na celu utrzy-
manie lub przywrócenie równowagi w określonej pozycji 
reactions which serve to preserve or restore the balance in right 
position

Ryc. 1. Schemat rozwoju reakcji odruchowych u dziecka [3]

Fig. 1. Outline of the development of reflex actions in a child [3] 
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W dalszym etapie prawidłowego rozwoju dziecka 
przedramiona stopniowo przesuwają się do przodu, coraz 
silniej opierają się o podłoże, dzięki czemu można ob-
serwować rozwój prawidłowej kontroli głowy i symetrii 
podparcia, pracy mięśni brzucha, szyi i klatki piersiowej. 
Dzięki temu rozwija się u dziecka koordynacja wzrokowo-
-ruchowa, związana także z rozwojem wzroku (fiksacją), 
funkcja poznawcza i umysłowa. Wraz z osiągnięciem takiej 
postawy dziecko w dalszym etapie rozwoju nie będzie 
wykazywało problemów z obrotem, chwytem po zabawki, 
pełzaniem oraz czworakowaniem. Dzięki rozwojowi tych 
wszystkich elementów będzie prawidłowo przygotowane, 
aby samodzielnie zacząć chodzić. Zaburzenia, jakie mogą 
powstać, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania 
OUN, to trudności w utrzymaniu osi tułowia; kończyny 
górne będą układać się w rotacji wewnętrznej, z tendencją 
do padania na boki; obserwować będzie można niemożność 
utrzymania pozycji na brzuchu; kończyny dolne w wyni-
ku przodopochylenia miednicy będą się układać w rotacji 
wewnętrznej i wyproście; w wyniku braku symetrii może 
pojawić się konweks dotyczący ułożenia kręgosłupa. W wy-
niku tego dziecko nie będzie miało możliwości rozwoju 
prawidłowego podporu, pełzania i czworakowania, a także 
samodzielnego siadania oraz rozwoju funkcji poznawczych 
[1, 3, 4, 5]. 

Rozwój ruchowy, zdolności do wykonywania dzia-
łań na przedmiotach stanowią podstawę do wytworzenia 
przez dziecko obrazu świata. Dziecko zaangażowane jest 
w proces adaptacyjny [4, 6], asymiluje informacje do niego 
docierające do ograniczonego zestawu schematów, którymi 
dysponuje w okresie noworodkowym, a następnie dzięki 
swojemu doświadczeniu akomoduje te schematy [7]. Stanowi 
to pierwszy etap rozwoju poznawczego dziecka. Na tym 
etapie dziecko wykazuje praktyczny, całkowicie sponta-
niczny, skierowany na działanie sposób funkcjonowania 
[8]. W tym okresie dziecko przechodzi w rozwoju 5 faz, 
które prowadzą do kształtowania się reprezentacji umysło-
wej rzeczywistości – ok. 18. miesiąca życia. Około 1. r.ż. 
rozwija się także kolejna funkcja wykonawcza – mowa. 
Rozwój warstwy fonologicznej mowy zaczyna się już ok. 
5.–6. miesiąca życia. Wówczas dziecko zaczyna gaworzyć. 
Dźwięki zaczynają się łączyć w sekwencje przypominające 
mowę. W gaworzeniu jednak dźwięki wydawane są dla 
przyjemności, ćwiczą i usprawniają aparat artykulacyjny, 
jednakże i tak kompetencja fonologiczna znacząco wzrasta, 
kiedy dziecko zaczyna łączyć dźwięk z przedmiotem. 

Początkowo mowa przybiera formę używania poje-
dynczych wyrazów (tab. 1). Dzieci w tym okresie często 
używają swoistych dźwięków dla określenia grupy przed-
miotów związanych z codziennym doświadczeniem. Gdy 
dzieci używają słów po raz pierwszy, słowa te pojawiają się 
w obecności przedmiotu, często przy wykonywaniu na nich 
manipulacji [9]. Natomiast przejście od asocjacji do symbo-
licznej reprezentacji obiektów następuje ok. 2. r.ż. [9]. 

Dla prawidłowej oceny poziomu rozwoju ruchowego 
i psychoruchowego dziecka konieczne jest zastosowanie 

skal rozwojowych – obserwacyjnych, jak i testów psycho-
logicznych opartych o stawianie dziecku określonych zadań 
oceniających poziom ich wykonania. Opisane narzędzia 
diagnostyczne powinny mieć charakter wystandaryzowany 
i znormalizowany kulturowo, o określonej trafności we-
wnętrznej i rzetelności pomiaru. Wykonanie tych testów 
pozwala na określenie tzw. ilorazu rozwojowego dziecka, 
czyli odniesienie aktualnego poziomu rozwoju psychoru-
chowego do normy teoretycznej. 

Popularnymi metodami badawczymi są: skala monachij-
ska, test Denver, Brunet–Lezine oraz Termana–Merill. 

W okresie poniemowlęcym, ok. 2.–3. r.ż. rozwija się 
układ mięśniowy i kostny, ale dynamika rozwoju rucho-
wego maleje na korzyść rozwoju poznawczego. Jest to czas 
doskonalenia się ruchów lokomocyjnych u dziecka, widocz-
ne jest płaskostopie fizjologiczne (wyściółka tłuszczowa 
w części podeszwowej) oraz lordoza lędźwiowa. Funkcje 
ruchowe doskonalą się w zakresie zarówno motoryki dużej 
– związanej z lokomocją, jak i motoryki małej – związanej 
z ruchami ręki oraz aparatu artykulacyjnego [10]. W obrębie 
motoryki dużej obserwuje się wzrost szybkości biegania, 
podskakiwanie oraz utrzymywanie równowagi na jednej 
nodze, jak i doskonalenie, a także automatyzację nawyków 
ruchowych, np. jazda na rowerze. W obrębie motoryki małej 
następuje dalsze doskonalenie praksji manualnej manipulacji 
przedmiotami o małych rozmiarach, praksji konstrukcyjnej 
– dziecko stopniowo zaczyna, oprócz piętrzenia coraz więk-
szej liczby klocków w górę i w bok, budować konstrukcje 
przestrzenne, pojawiają się elementy praksji ideomotorycz-
nej. W zakresie praksji oralnej obserwuje się doskonalenie 
aparatu artykulacyjnego, stopniowe doskonalenie wypo-
wiedzi artykulemów. Rozwój ten następuje do ok. 7.–8. r.ż. 
(poprawna wymowa „R”, „L”) i wiąże się z równoczesnym 
doskonaleniem słuchu fonematycznego [10, 11]. Rozwój 
mowy w aspekcie ekspresji można zaliczyć także do rozwoju 
ruchowego, jednakże szczegółowe jego omawianie wykra-
cza poza zakres tego syntetycznego opracowania. Warto 
wspomnieć, iż po okresie niemowlęcym, gdzie głównie 
dziecko doskonali artykulacje przez głużenie i gaworze-
nie, następuje intensywny rozwój mowy – opanowywanie 
słów, ich artykulacji oraz stopniowe opanowywanie coraz 
wyższych poziomów organizacji wypowiedzi – od etapu 
słowa po zdanie i w dalszej kolejności opowieść. W rozwoju 

T a b e l a  1. Rozwój słownictwa w początkowych latach życia 

T a b l e  1. Development of vocabulary in first years of life 

Wiek (rok–miesiąc) 
Age (year–month)

Zakres słownictwa – liczba słów 
Range of vocabulary – number of words

1–0
1–6
2–0
2–6
3–0
4–0
5–0
6–0

3
22

272
446
896

1540
2072

14000
Źródło: Schaffer 2005, s. 304 / Source: Schaffer 2005, p. 304 
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ruchowym mowy zwraca się także postępującą po 1. r.ż. 
automatyzację nawyków ruchowych i tworzenie tzw. melo-
dii kinetycznej – płynności wypowiedzi [7, 12]. Charakter 
zabawy, mimo iż nadal jest ona formą aktywności bardzo 
dynamiczną, zmienia się. Pojawia się zabawa „na niby”. 
Dziecko nie jest już wiązane z rzeczywistym przedmiotem, 
posługuje się wyobraźnią i udaje, że jest kimś lub czymś 
zupełnie innym. Dzieci zmieniają rzeczywistość w swojej 
wyobraźni, działając, wyobrażają sobie istnienie nowych 
bytów, zmieniają znaczenie rzeczywistych przedmiotów itp. 
Dzięki takiej zabawie następuje dalszy rozwój poznawczy, 
emocjonalny i społeczny, dodatkowo oczywiście zwiększa 
się sprawność ruchowa. 

Około 2. r.ż. następuje także wzrost sprawności ruchów 
ręki i rysowania. Pierwsze zetknięcie kredki z papierem 
polega na bazgraniu. Pozwala ono na poznanie samej czyn-
ności i rozpoznanie związku przyczyna–skutek; ruch ręką 
po kartce – ślad na papierze. Dziecko doskonali umiejętności 
bazgrania, zaczyna samorzutnie, bez pomocy dorosłego, 
rysować, a następnie odtwarza linie zgodnie z kierunko-
wością – pionowo i poziomo. W miarę treningu następuje 
dalszy wzrost i rozwój złożonej kontroli percepcyjno-moto-
rycznej potrzebnej do doskonalenia się tej czynności. Wśród 
wszystkich rysowanych w dalszych etapach obiektów, naj-
częściej pojawia się postać ludzka. Gdy dzieci wychodzą 
ze stadium bazgrania, od razu pojawia się postać głowonoga 
– forma kulista, od której odchodzą linie proste. Z czasem 
do tego koła dodawane są elementy twarzy – oczy, usta, 
nos. W kolejnych etapach pojawiają się inne części ciała, 
tak aby w 8. r.ż. pojawił się realizm wizualny. Stwierdza się 
istnienie korelacji pomiędzy kształtowaniem się schematu 
ciała a odwzorcowaniem fizyczności człowieka [9]. 

Dalszy rozwój motoryczny, szczególnie w zakresie 
motoryki ręki, zachodzi w ścisłej korelacji z procesami 
poznawczymi. Człowiek opanowuje kolejne schematy ru-
chowe, a pod kontrolą mowy ulegają one automatyzacji 
i wówczas możliwe jest opanowywanie nowych schematów. 
Mowa zaczyna pełnić funkcję regulacyjną, dziecko może 
dopasowywać się do instrukcji słownych oraz korygować 
swoje działania na polecenie słowne [7, 13]. Kolejne poziomy 
rozwoju psychicznego – poznawczego, „kamienie milowe” 
opierają się o etapy przetwarzania informacji na poziomie 
wewnętrznych reprezentacji. Kształtuje się zdolność od-
wracalności operacji, nie jest konieczne wykonywanie 

działań na konkretnych przedmiotach. Proces ten także 
sprzęgnięty jest z doskonaleniem pamięci i dojrzewaniem 
najnowszych filogenetycznie struktur układu nerwowego 
– przede wszystkim okolic przedczołowych. 

Dalsza ocena poziomu rozwoju umysłowego dziecka 
opiera się na wykonywaniu zadań, które przekazywane 
są głównie w postaci instrukcji słownej. Ocenie także pod-
lega poziom ukształtowanej kompetencji językowej, orien-
tacja w przestrzeni, zdolności do operowania symbolem 
przestrzeni, zdolności do przewidywania skutków swoich 
działań [14]. Jednakże warto podkreślić, iż właśnie inteli-
gencja sensomotoryczna jest podstawą do kształtowania się 
dalszych kompetencji intelektualnych, a przebieg procesu jej 
tworzenia wskazuje na znaczący wpływ środowiskowych 
czynników oraz na procesy uczenia się leżące u podstaw 
właściwości plastycznych układu nerwowego. 
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Summary 

vesicoureteric reflux (vUR) defined as reversed urine 
flow from the urinary bladder to ureter(s) and frequently 
to kidneys is associated with abnormal structure and/or 
malfunction of one or both ureterovesical junctions. In the 
pediatric practice, vUR constitutes an important problem 
not only because of prevalence but also because of the role 
it plays in pathogenesis of urinary tract infections, reflux 
nephropathy and chronic renal failure in children. 

Recent reports confirm genetic background of vesi-
coureteric reflux. vesicoureteric reflux is inherited as 
a dominant autosomal disease (with possible incomplete 
gene(s) penetration). The Authors present a review of recent 
literature with focus on key role of candidate genes in the 
development of vUR in children. 

K e y   w o r d s: children – vesicoureteric reflux – genes. 

Streszczenie

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe, definiowane jako 
wsteczny odpływ moczu z pęcherza moczowego do moczo-
wodu/-ów oraz często do nerek, są związane z nieprawi-
dłową budową i/lub zaburzeniem funkcji jednego lub obu 
ujść moczowodów do pęcherza moczowego. W praktyce 
pediatrycznej stanowią poważny problem nie tylko z powo-

du częstości ich występowania, ale również z powodu roli, 
jaką odgrywają w patogenezie zakażeń układu moczowe-
go, nefropatii odpływowej oraz przewlekłej niewydolności 
nerek u dzieci. 

Aktualnie istnieje wiele doniesień potwierdzających 
genetyczne tło odpływów. Odpływy pęcherzowo-moczo-
wodowe są chorobą głównie o dziedziczeniu autosomalnie 
dominującym (z możliwą niepełną penetracją genu/-ów). 
Autorzy dokonali przeglądu aktualnego piśmiennictwa, 
podkreślając kluczową rolę powiązanych ze sobą genów–
kandydatów w rozwoju wstecznych odpływów pęcherzowo-
-moczowodowych u dzieci. 

H a s ł a: dzieci – wsteczny odpływ pęcherzowo-moczo-
wodowy – geny. 

*
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy (vesicouretheric 

reflux – OPM) to wsteczny odpływ moczu z pęcherza mo-
czowego do moczowodu/-ów oraz często do nerek. Odpły-
wy te mogą być pierwotne lub wtórne do innych schorzeń 
układu moczowego (np. zastawka cewki tylnej u chłopców, 
pęcherz neurogenny). 

Pierwotne odpływy stanową ok. 70% przypadków 
OPM. Są one na ogół związane z nieprawidłową budową 
i/lub zaburzeniem funkcji jednego lub obu ujść moczowo-
dów do pęcherza moczowego [1, 2, 3, 4]. Nerki i przewody 
wyprowadzające mocz rozwijają się w okresie zarodkowym 
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z mezodermy, śródnerczy, przewodów Wolffa i kloaki mię-
dzy 4. a 5. tygodniem życia płodowego. W skład śródnerczy 
wchodzą pączki moczowodowe (z nich powstają przewody 
zbiorcze, miedniczki nerkowe, moczowody i trójkąt pęche-
rza moczowego) oraz tkanka łączna – mezenchyma (z niej 
wykształcają się kłębuszki, kanaliki nerkowe – do kana-
lika dystalnego włącznie, a także tkanka łączna nerki). 
Zaburzenie połączenia rozwijającego się moczowodu/-ów 
z pęcherzem moczowym (np. bardziej doogonowe lub do-
głowowe wnikanie moczowodu/-ów do pęcherza, krótszy 
odcinek śródpęcherzowy moczowodu/-ów) może dopro-
wadzić do wystpienia OPM. Dla prawidłowego rozwoju 
układu moczowego niezbędne jest współdziałanie wielu 
mechanizmów, np. obecności w odpowiednim czasie i stę-
żeniu pewnych białek (np. produktów genów PAX2, EYA1, 
SLIT1, ROBO2, RET, AGTR1) odpowiedzialnych m.in. za 
powstanie struktur układu moczowego bez błędów ana-
tomicznych. Wystąpienie zaburzeń we wczesnym okresie 
życia płodowego, polegające np. na braku lub nadmiarze 
któregoś z tych czynników, może prowadzić do powstania 
wrodzonych wad układu moczowego (congenital anoma-
lies of the kidney and urinary tract – CAKUT), w tym 
OPM [3]. 

W praktyce pediatrycznej OPM stanowią poważny 
problem nie tylko z powodu częstości ich występowania, 
ale również z powodu roli, jaką odgrywają w patogenezie 
zakażeń układu moczowego, nefropatii odpływowej i prze-
wlekłej niewydolności nerek u dzieci, jak i dyskusyjnych 
metod ich leczenia [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Aktualnie istnieje wiele doniesień potwierdzających 
genetyczne tło OPM. Już w latach 70. XX w. wysunięto 
hipotezę, że za długość śródściennego odcinka moczowodu 
może być odpowiedzialnych wiele genów–kandydatów, a ich 
uszkodzenie może prowadzić do OPM. Precyzyjne ustalenie 
tych genów było wtedy jeszcze niemożliwe [9]. 

W tym samym czasie Lewy i wsp. opisali występo-
wanie rodzinnych OPM i powiązanych z nimi nefropatii 
odpływowych, sugerując autosomalnie dominujący model 
dziedziczenia odpływów [10]. Jest to zgodne z obserwa-
cjami innych autorów. Według Aggraval i Verier, Dillon 
i Goonasekera, Feather i wsp., Krzeskiej i Krzeskiego, 
Mak i Kuo oraz Uehling i wsp. OPM są prawdopodobnie 
jedną z częściej występujących chorób o dziedziczeniu 
autosomalnie dominującym u ludzi. Występują u ok. 1–2% 
ogólnej populacji i u ok. 50% rodzeństwa i krewnych dzieci 
z OPM [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe wiązano 
również z występowaniem określonych antygenów układu 
HLA [17]. Sengar i wsp. badając grupę 36 pacjentów z za-
każeniem układu moczowego, z których 16 prezentowało 
OPM, potwierdzili zależność pomiędzy występowaniem 
antygenu HLA-AW32 a zwiększoną częstością występo-
wania OPM. W następnym opracowaniu autorzy ci wyka-
zali, że geny odpowiedzialne za występowanie OPM oraz 
zwężenia moczowodów są prawdopodobnie zlokalizowane 
na chromosomie 6, w pobliżu genów układu HLA [18]. 

Kolejnym dowodem na możliwe powiązanie układu HLA 
z predyzpozycją do OPM były obserwacje Torresa i wsp. 
[19]. Badaniami objęto 44 pacjentów z OPM oraz nefropatią 
odpływową. U osób tych stwierdzono znamiennie częst-
sze występowanie antygenów HLA-B12 u kobiet, HLA-B8 
w kombinacji z HLA-A9 lub HLA-BW15 u mężczyzn oraz 
HLA-BW15 u obojga płci w stosunku do grupy kontrolnej, 
którą stanowiło 526 zdrowych dorosłych. W analizowanej 
grupie 44 chorych zwracał również uwagę fakt znacznie 
rzadszego występowania antygenu HLA-A28 [19]. 

Jest to również zgodne z obserwacjami Kawauchi i wsp. 
Autorzy ci wykazali znamienne częstsze występowanie an-
tygenu HLA-DR11 i pewnych alleli HLA-DRB1 (allel *1101 
i allel *1502) w grupie 40 japońskich dzieci (27 dziewczynek, 
13 chłopców) z OPM w porównaniu do grupy kontrolnej 
składającej się z 493 zdrowych dorosłych [20]. 

Do chwili obecnej zidentyfikowano liczne geny, których 
mutacje mogą być odpowiedzialne za rozwój pierwotnych 
OPM [1, 2, 3, 4, 13, 21, 22, 23, 24]. 

Jednym z pierwszych genów, którego zaburzenia wiązano 
z predyzpozycją do rozwoju ciężkich wad układu moczowe-
go, w tym OPM, był gen PAX2 [21]. Gen PAX2 zlokalizowany 
jest na chromosomie 10, koduje Paired Box Protein 2, które 
prawdopodobnie steruje transkrypcją czynników mogących 
mieć udział w różnicowaniu komórek, m.in. nerek [25, 26]. 
Udowodniono, że PAX2 zaangażowany jest np. we wczesną 
fazę powstawania moczowodu. Opisywane zmiany w ge-
nie PAX2 mogą prowadzić np. do ślepoty spowodowanej 
malformacją nerwu wzrokowego, OPM i małych, hipopla-
stycznych nerek (renal-coloboma syndrome) [21, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35]. Zostało to również potwierdzone 
na modelu zwierzęcym. Murawski i wsp. w 2007 r. opisali 
występowanie OPM aż u 30% myszy Pax2 1 Neu+/- (mutacje 
w genie Pax2), u których odcinek śródścienny moczowodu 
był wyraźnie krótszy w porównaniu do normy [28]. 

Warto również zaznaczyć, iż Pedersen i wsp. obserwo-
wali nieprawidłowy rozwój układu moczowego, pomimo 
zachowanej, prawidłowej ekspresji genu PAX2 [36]. Nato-
miast Choi i wsp. nie potwierdzili związku PAX2 z rodzin-
nym występowaniem OPM [37]. Co ciekawe, u pacjentów 
z BOR (branchio-oto-renal syndrome), charakteryzującym 
się m.in. obecnością OPM, udowodniono występowanie 
mutacji w genach: EYA1, SIX1, SALL1, ściśle współdziała-
jących z genem PAX2 [38]. Wydaje się to tylko potwierdzać 
fakt, że za prawidłowy rozwój układu moczowego jest od-
powiedzialnych szereg różnych genów. 

W 2000 r. Feather i wsp. jako pierwsi zbadali duże 
fragmenty genomu ludzkiego w poszukiwaniu genów 
mogących odpowiadać za rozwój OPM [39]. Analizowali 
7 dużych rodzin europejskich prezentujących autosomalnie 
dominujący model dziedziczenia pierwotnych odpływów. 
Autorzy ci wzięli pod uwagę głównie fragmenty chromo-
somu 1, chromosomu 6 (lokalizacja genów układu HLA), 
chromosomu 10 (lokalizacja m.in. genów PAX2, RET) oraz 
chromosom X (lokalizacja genu AGTR2). Zidentyfikowali 
oni loci na chromosomie 1, które z dużym prawdopodo-
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bieństwem jest związane z wystąpieniem OPM. Dodat-
kowo, za warte dalszej obserwacji, uznali loci w obrębie 
chromosomu X. 

Jest to po części zgodne z obserwacjami Ogata i wsp. 
Autorzy ci potwierdzili związek monosomi dystalnego od-
cinka ramienia q chromosomu 10 z występowaniem wad 
układu moczowego (w tym OPM) u dzieci [40]. 

W prawidłowym rozwoju układu moczowego bardzo 
ważną rolę odgrywa układ renina–angiotensyna (RA). 
Przekonujące dowody wskazują, że w nerce, podobnie jak 
w wielu narządach, obok krążącego układu RA, istnieje jego 
lokalny, tkankowy odpowiednik. Wyniki badań przeprowa-
dzone w ciągu ostatnich lat udowodniły, że angiotensyna II 
(ANGII), główny mediator układu RA, wpływa na wiele 
procesów zachodzących w tkance nerkowej (wzrost kłę-
buszków i cewek, redukcja syntezy tlenku azotu, stymulacja 
produkcji włókien kolagenowych, transport cewkowy, hiper-
filtracja i proteinuria oraz produkcja cytokin i czynników 
wzrostu [41, 42, 43, 44]. 

W 2004 r. Yim i wsp. opublikowali pracę, w której 
badano związek polimorfizmów genów ACE, AGTR1 
i AGTR2 z OPM u 67 koreańskich dzieci (40 chłopców, 27 
dziewczynek). Autorzy ci obserwowali zmniejszoną czę-
stość występowania tranzycji A(-1332)G w genie AGTR2 
u pacjentów z pierwotnym OPM w porównaniu do gru-
py kontrolnej. W przypadku łącznej analizy genu ACE 
i AGTR2 zauważono dodatkowo mniejszą częstość wystę-
powania genotypu II genu ACE w powiązaniu z tranzycją 
A(-1332)G w genie AGTR2 w badanej grupie. Do ciekawych 
obserwacji należy fakt, iż u dzieci z tranzycją A(-1332)G 
w genie AGTR2 obserwowano statystycznie wyższy stopień 
odpływu w porównaniu z pacjentami, u których tranzycji 
nie stwierdzono [22]. 

W tym samym roku Rigoli i wsp. analizując związek 
polimorfizmów I/D genu ACE oraz tranzycji A(-1332)G 
genu AGTR2 u pacjentów z wrodzonymi wadami układu 
moczowego, stwierdzili znamiennie częstsze występowanie 
allelu delecyjnego genu ACE u pacjentów z wadami (rów-
nież OPM) i uszkodzeniem miąższu nerek. Zależność ta nie 
występowała u pacjentów z OPM i prawidłową czynnością 
nerek. W przypadku polimorfizmu A(-1332)G genu AGTR2 
wzrost częstości występowania guaniny w pozycji (-1332) 
intronu 1 miał miejsce u wszystkich pacjentów z wadami, 
niezależnie od obecności lub braku blizn w nerkach [23]. 

Co ciekawe, Ece i wsp., obserwując grupę 97 tureckich 
dzieci z nawracającymi ZUM i bliznami w nerkach (ale bez 
wad układu moczowego), nie wykazali różnicy w często-
ści występowania polimorfizmów ACE i AGTR1 pomiędzy 
grupą badaną a grupą kontrolną [45]. Może to być kolejny, 
pośredni dowód na to, iż zmiany w badanych genach dotyczą 
tylko grupy pacjentów z wadami układu moczowego. 

Jest to również zgodne z obserwacjami Koike i wsp. 
oraz Nishimura i wsp., którzy opisali zwiększoną częstość 
występowania wad układu moczowego u mysich i ludzkich 
noworodków płci męskiej, u których doszło do uszkodzenia 
odpowiednio genu Agtr2 lub AGTR2 [7, 46, 47]. Przed-

stawione powyżej dane potwierdzają słuszność zakazu 
stosowania przez ciężarne kobiety inhibitorów ACE oraz 
blokerów receptorów typu 1 (AGTR1) i 2 (AGTR2) dla 
angiotensyny II. 

Opublikowano również sprzeczne doniesienia. Yoneda 
i wsp., Ohtomo i wsp., Ozen i wsp. oraz Brodkiewicz i wsp. 
nie potwierdzili związku polomorfizmów genu ACE z pre-
dyspozycją do rozwoju OPM [44, 48, 49, 50]. Liu i wsp. 
nie odnotował również takiego związku w odniesieniu 
do polimorfizmów genów: ACE, ATG oraz AGTR1 u 74 
tajwańskich dzieci z OPM [51]. 

Kolejnym genem mogącym mieć wpływ na wystąpienie 
wstecznych odpływów jest GNB3 zlokalizowany na chro-
mosomie 12, kodujący Subunit β3 Protein G. Zagradisnik 
i wsp., badając związek polimorfizmu C825T genu GNB3, 
wykazali znacznie częstsze występowanie allelu T825 
u pacjentów z pierwotnym OPM w porównaniu do grupy 
kontrolnej [52]. 

W 2004 r. Yu i wsp. na podstawie badań na myszach 
stwierdzili częstsze występowanie wstecznego odpływu 
pęcherzowo-moczowodowego u osobników z uszkodzo-
nym genem Ret zlokalizowanym na chromosomie 6, locus 
6 E3-F1; 6 53.2 kodującym kinazę tyrozynową. Do badań 
wykorzystali transgeniczną grupę myszy ze zwiększoną 
ekspresją genu Ret spowodowaną zmianą w promotorze 
HoxB7. Ciekawą obserwacją jest taka sama częstość wystę-
powania OPM w pewnym okresie życia płodowego u myszy 
z linii HoxB7/Ret (linia transgeniczna) oraz u myszy typu 
dzikiego. Jednakże w życiu postnatalnym zdecydowanie 
częściej OPM występuje w linii transgenicznej. Powyższe 
dane mogą potwierdzać obecność OPM w pewnym okresie 
prawidłowego, niedokończonego rozwoju układu moczowe-
go w trakcie życia płodowego. Na podstawie powyższych 
informacji nie można wykluczyć, iż mutacje tego genu 
mogą być również odpowiedzialne za wystąpienie OPM 
u ludzi, u których gen RET zlokalizowany jest na chro-
mosomie 10 [24, 25, 26]. Opublikowane w 2008 r. badania 
Yang i wsp. wydają się tylko potwierdzać tą hipotezę. Au-
torzy ci udowodnili związek mutacji Gly69Ser w kodonie 
69 polipeptydu genu RET z częstym występowaniem OPM 
w kanadyjsko-francuskiej populacji Qebecu [53]. Nie jest 
to zgodne z obserwacjami Shefelbine i wsp. Badając rodzinę, 
u której wykryto przypadki OPM oraz raka rdzeniaste-
go tarczycy, autorzy ci nie wykazali związku pomiędzy 
występowaniem OPM, a mutacjami w obrębie kompleksu 
GDNF/RET-GDNFR alpha [54]. 

Następnym genem, którego uszkodzenie wydaje się 
prowadzić do wystąpienia wad układu moczowego jest gen 
Lhx1 zlokalizowany u myszy na chromosomie 11, locus 
RP23-381C21.1. Koduje LIM homeobox protein 1, które 
prawdopodobnie odgrywa rolę w powstawaniu mezoder-
my oraz jej dalszym różnicowaniu [25, 26]. Odpowiednik 
u ludzi – gen LIM1 zlokalizowany jest również na chro-
mosomie 11. 

W 2005 r. Pedersen i wsp. stwierdzili, iż u mysich no-
worodków z uszkodzeniem Lhx1 znamiennie częściej obser-
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wuje się występowanie hipoplazji nerek lub jednostronnej 
agenezję nerki. Część myszy prezentowała również OPM 
z wtórnym wodonerczem. Autorzy ci wykazali, że uszkodze-
nie Lhx1 prowadzi do nieprawidłowości w budowie pączka 
moczowodowego, zbyt późnego połączenia przewodu ner-
kowego z zatoką moczowopłciową, co w konsekwencji daje 
nieprawidłową budowę połączenia moczowodu z pęcherzem 
[36]. Według wiedzy autora, dotychczas nie potwierdzono 
związku LIM1 z występowaniem OPM u ludzi [38]. 

Lu i wsp. badając w 2007 r. udział genu ROBO2 (zlo-
kalizowanego na chromosomie 3, w powstawaniu CAKUT 
(congenital anomalies of the kidney and urinary tract), 
zsekwencjonowali 26 exonów oraz połączeń exon–intron 
ROBO2 u członków 124 rodzin prezentujących autosomalnie 
dominujący model dziedziczenia OPM. Autorzy ci zidenty-
fikowali miejsca w ROBO2, których uszkodzenie z dużym 
prawdopodobieństwem prowadzi do rozwoju wstecznego 
odpływu pęcherzowo-moczowodowego [55]. Związek mu-
tacji ROBO2 z rodzinnie występującymi OPM potwierdzają 
również obserwacje Bartoli-Avella i wsp. [56]. 

Nie tylko wada anatomiczna, ale i zaburzona czyn-
ność dolnego odcinka układu moczowego może prowadzić 
do OPM. Na powierzchni nabłonka moczowego występu-
ją białka błonowe – uroplakiny. Wydzielane są one przez 
komórki nabłonka moczowego (urotelium). Hu i wsp. po-
twierdzili duże zmiany w budowie i funkcji nabłonka dróg 
moczowych u myszy w przypadku uszkodzenia genu UPIII 
zlokalizowanego na chromosomie 15 (locus – cytoband E3, 
koduje białko – Uroplakin 3) [57]. W 2004 r. Jiang i wsp. 
analizując 18 polimorfizmów genów uroplakin, stwierdzili 
związek mutacji Ala7val w łańcuchu polipeptydowym ko-
dowanym przez gen UPIa (zlokalizowany na chromosomie 
19, locus 19q13.13, kodujący białko Uroplakin-1a) i mutacji 
Pro154Ala UPIII z występowaniem OPM. Badania te wy-
kazały, że szczególnie polimorfizm Pro154Ala genu UPIII 
polegający na zamianie cytozyny na guaninę w kodonie 154 
jest istotnym czynnikiem ryzyka OPM u ludzi [58]. Znacze-
nie mutacji genu UPIII dla wystąpienia OPM potwierdził 
również Hu i wsp. oraz Jenkins i wsp. u myszy [57, 59]. 

Nie jest to zgodne z obserwacjami Garthwaite i wsp. 
W opublikowanej w 2005 r. pracy autorzy ci nie wykazali 
związku pomiędzy zmianami w budowie urotelium i pier-
wotnym OPM u ludzi. Za pomocą swoistych przeciwciał 
analizowali oni obecność UPIa, UPIb, UPIIIa, CK13 i CK20 
w nabłonku dróg moczowych. Nie stwierdzili różnic w wy-
stępowaniu wymienionych białek pomiędzy pacjentami 
z pierwotnym i wtórnym OPM oraz pacjentami bez odpły-
wów czy innych wad układu moczowego, np. zwężeniem 
podmiedniczkowym moczowodu [60]. Podobne dane opu-
blikowawał również Giltay i wsp. w 2004 r. oraz Jenkins 
i wsp. w 2006 r. Autorzy ci nie znaleźli bezpośredniego 
związku pomiędzy mutacjami genu UPIII [61] oraz UPIIa 
z wadami układu moczowego (w tym OPM) u 42 dzieci 
[61, 62]. 

W tym samym roku Sanna-Cherchi i wsp. opublikowali 
wyniki badania obejmującego 7 dużych rodzin, u których 

w kilku pokoleniach wykrywano OPM. Badano 35 loci kil-
ku genów – m.in. PAX2 i układu HLA (chromosomy: 1p13, 
3p12, 6p21, 10q24, 10q26,19q13). Na podstawie obserwacji 
stosunku pacjentów płci żeńskiej do męskiej oraz charakteru 
dziedziczenia mężczyzna–mężczyzna autorzy wykazali brak 
związku rozwoju OPM z chromosomem X. Analizując uzy-
skane wyniki Sanna-Cherchi i wsp. podkreślili możliwość 
wpływu wielu czynników na rozwój pierwotnych odpływów 
oraz możliwość dziedziczenia OPM w sposób autosomalnie 
dominujący z niepełną penetracją genu [63]. 

Jest to również po części zgodne z obserwacjami Kelly 
i wsp., którzy badali 4710 polimorfizmów u 609 osób spośród 
129 irlandzkich rodzin, w których przynajmniej u jednej 
osoby potwierdzono OPM. Wykazali oni związek wystę-
powania wstecznych odpływów z loci na chromosomach 
2q37, 6q27 i 10q26, podkreślając jednocześnie ich dużą 
heterogenność genetyczną [4]. 

W 2006 r. Vats i wsp., przeprowadzając badania na małej 
grupie dzieci, wysunęli hipotezę związku CAKUT, a szcze-
gólnie OPM z delecją w regionie 13q33–34. Badany przez 
nich fragment zawierał 33 geny (w tym 21 wówczas nie-
znanych). Na podstawie wyników tego badania oraz swoich 
poprzednich obserwacji stwierdzili oni w obrębie badanego 
regionu obecność przynajmniej 2 genów z dużym prawdo-
podobieństwem odpowiedzialnych za prenatalny rozwój 
układu moczowo-płciowego [64]. 

W ostatnim czasie autorzy koreańscy wykazali powiąza-
nie polimofizmów genu VEGF i TGF-β1 z występowaniem 
OPM [65]. Jak dotychczas jest to jedyna praca donosząca 
o związku polimorfizmów VEGF z odpływem pęcherzo-
wo-moczowodowym. Wzrost ekspresji VEGF opisywano 
wcześniej u pacjentów z rozplemem mezangium, przewle-
kłym uszkodzeniem miąższu nerek, nefropatią błoniastą 
czy cukrzycową [66]. 

Yim i wsp. przebadali 86 dzieci z ZUM, w tym 58 
z odpływem, analizując związek polimorfizmów T(-460)
C i G405C genu VEGF oraz C(-509)T, C(-800)A i T(-869)C 
genu TGF-β1 z OPM. Stwierdzili oni zdecydowanie częstsze 
występowanie alleli C(-509) i G(-800) TGF-β1 u pacjentów 
z zakażeniami układu moczowego i odpływem. Obserwowali 
także statystycznie istotny wzrost częstości występowa-
nia allelu C(-460) genu VEGF w badanej grupie. Takiej 
zależności nie potwierdzili w stosunku do 3. badanego 
polimorfizmu T(-869)C genu TGF-β1 [65]. Związek allelu 
C(-509) i allelu T869 genu TGF-β1 ze zwiększoną podat-
nością na wystąpienia OPM został również potwierdzony 
w pracy Kurody i wsp. [67]. 

Jest to częściowo zgodne z obserwacjami Brodkiewicza 
i wsp. Wykazali oni związek genotypu CC promotora TGF-β1 
(polimorfizm C(-509)T) z predyspozycją do rozwoju OPM 
u dzieci z ZUM [44]. W tym miejscu należy wspomnieć, 
że Kuroda i wsp. nie obserwowali jednocześnie żadnych 
zależności pomiędzy mutacjami genu IL8 zlokalizowanego 
na chromosomie 4 a wystąpieniem OPM u dzieci [68]. 

W tym samym roku Pardo i wsp. potwierdzili nato-
miast zależność pomiędzy częstością występowania allelu 
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A(-308) genu TNFα a predyspozycją do wstecznych od-
pływów [69]. 

Van Eerde i wsp. podjeli próbę oceny związku 12 genów 
oraz 2 loci (1p13 i 20p13) z wystąpieniem OPM u członków 
4 duńskich rodzin, u których często stwierdzano odpływy 
[70]. Autorzy ci nie potwierdzili zależności pomiędzy pier-
wotnymi odpływami a polimorfizmem genu GDNF (locus 
5p13.1-p12; koduje białko – Glial Cell Line-Derived Neu-
rotrophic Factor), RET, SLIT2 (locus 4p15.2; koduje – Slit 
Homolog 2 Protein), SPRY1 (4q28.1; koduje – Protein Sprouty 
Homolog 1), PAX2, AGTR2, UPIa i UPKIIIa. Niepewne 
wyniki dotyczyły pozostałych 4 genów: HLA DRB1 (locus 
6p21.3; koduje białko – MHC Class II Antigen), UPIb (lo-
cus 3q13.3-q21; koduje białko – Uroplakin-1b), UPII (locus 
11q23; koduje białko – Uroplakin-2) i UPIIIb (locus 7q11.2; 

T a b e l a  1. Geny, które mogą mieć znaczenie w rozwoju wstecznego 
odpływu pęcherzowo-moczowodowego 

T a b l e  1. Genes suspected to be involved in the development of 
vesicoureteric reflux 

Gen / Gene
Locus

symbol opis / description
ACE angiotensin-converting enzyme 17q23.3
AGT angiotensinogen 1q42-q43
AGTR1 type-1 angiotensin II receptor 3q21–q25
AGTR2 type-2 angiotensin II receptor Xq22–q23
CK13 keratin, type I cytoskeletal 13 17q12–q21.2
CK20 keratin, type I cytoskeletal 20 17q21.2

EYA1 human homolog of the Drosophila 
‘eyes absent’ gene 8q13.3

FNDC6 fibronectin type III domain containing 
protein 3q22.3 

GNB3 Guanine nucleotide-binding protein, 
subunit beta-3 12p13

HLADRB1 major histocompatibility complex, 
class II, DR beta 1 6p21.3 

IL8 interleukin-8 4q13–q21
LIM1 LIM homeobox protein 1 11p13–p12
PAX2 paired box protein 2 10q24

PPP2R3A protein phosphatase 2A regulatory 
subunit B’’, alpha 3q22.1

RET ret proto-oncogene 10q11.2

ROBO2 human homolog of the Drosophila 
roundabout gene 3p12.3

SALL1 human homolog of the Drosophila 
sal-like 1 gene 16q12.1

SIX1 homeobox protein SIX1 14q23.1

SLIT1 human homolog of the Drosophila slit 
1 gene 10q23.3–q24

TGF-β1 Transforming growth factor, beta-1 19q13
TNFα tumor necrosis factor alpha 6p21.3
UPIa uroplakin-1a 19q13.13
UPIb uroplakin-1b 3q13.3–q21
UPII uroplakin-2 11q23
UPIIIa uroplakin-3a 22q13.31
UPIIIb uroplakin-3b 7q11.2
VEGF vascular endothelial growth factor 6p12

koduje białko – Uroplakin-3B), chociaż ich udział w rozwoju 
OPM określili jako mało prawdopodobny [70]. 

Warto przypomnieć, że Yu i wsp. wykazali znaczną 
większą częstość występowania OPM u transgenicznych 
myszy HoxB7/Ret (ze zwiększoną ekspresją RET) w po-
równaniu z typem dzikim [24]. 

Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, iż obec-
nie nie są jeszcze znane wszystkie geny, które mogą być 
powiązane z występowaniem OPM. Dowodem na to mogą 
być wyniki pracy Conte i wsp. opublikowane w 2008 r. 
Autorzy ci badali genomowe DNA 72 członków 24 wło-
skich rodzin z OPM, wykazując związek kolejnych 2 genów 
z wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi: 
genu PPP2R3A zlokalizowanego na chromosomie 3, ko-
dującego fosfatazę 2A oraz genu FNDC6 (chromosom 3) 
kodującego jeden z typów fibronektyny (podlegającej eks-
presji głównie w nerkach płodu) [71]. 

Kolejnym dowodem mogą być również wyniki pracy 
opublikowanej w tym samym roku przez Gobeta i wsp. Ba-
dacze ci potwierdzili związek pomiędzy obniżoną ekspresją 
genów AQP1 i AQP2 u owiec (kodują one odpowiednio 
akwaporynę 1 i 2) a wrodzonymi, wstecznymi odpływami 
pęcherzowo-moczowodowymi [72]. Według wiedzy autorów 
niniejszego artykułu, takie badania nie były dotychczas 
przeprowadzone u ludzi z OPM. 

W oparciu o liczne badania, obecnie nie ma już wątpliwo-
ści, iż pierwotne, wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowo-
dowe są chorobą głównie o dziedziczeniu autosomalnie domi-
nującym (z możliwą niepełną penetracją genu/-ów), a za ich 
wystąpienie odpowiedzialnych jest wiele powiązanych ze sobą 
genów-kandydatów (tab. 1). Skłania to do dalszych poszukiwań 
zarówno genów zaangażowanych w rozwój OPM i CAKUT, 
jak i szeroko dostępnych metod ich identyfikacji. 
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Summary

Introduction: The aim of the study was the assessment 
of the influence of midpalatal or maxillary suture expansion 
on laryngeal and audiologic changes in treated patients. 

Material and method: The study comprised 30 patients, 
19 female and 11 male aged from 10 years 6 months to 30 
years 1 month. All of them were treated for severe maxil-
lary constriction by the use of rapid maxillary expansion 
with palatal suture opening. The laryngeal and audiologic 
assessment has been based on specialized consultations 
and self-assessment of the examined patients. 

Results: After palatal suture expansion, an improvement 
in free nasal breathing assessed by the examined patients 
has been observed in 82% patients from group I and 67.67% 
patients from group II. After palatal suture expansion, an 
improvement in conductive hearing impairment ranging 
15–20 dB has been observed in all examined patients, who 
had that disorder before the treatment.

Conclusions: Palatal suture expansion has improved sta-
tistically and significantly free nasal breathing as estimated 
by the examined patients. After palatal suture expansion an 
improvement in conductive hearing impairment has been 
observed ranging 15–20 dB. The improvement in conduc-
tive hearing impairment was due to restored normal func-
tion of the openings of the auditory tubes. No statistically 
significant influence of palatal suture opening on the size 
of enlarged palate and pharyngeal tonsils and uprighting 
of deviated nasal septum has been observed. 

K e y   w o r d s: palatal suture opening – laryngeal and 
audiologic disorders. 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było określenie wpływu rozsunię-
cia szwu podniebiennego na zaburzenia laryngologiczne 
i audiologiczne u leczonych pacjentów. 

Materiał i metoda: Badaniem objęto 30 pacjentów – 19 
płci żeńskiej i 11 płci męskiej w wieku od 10 lat i 6 miesię-
cy do 30 lat i 1 miesiąca. Wszyscy leczeni byli z powodu 
nasilonego zwężenia szczęki metodą intensywnej rozbu-
dowy szczęki z rozsunięciem szwu podniebiennego. Ocenę 
laryngologiczną i audiologiczną oparto na konsultacjach 
specjalistycznych i samoocenie badanych. 

Wyniki: Po rozsunięciu szwu podniebiennego poprawę 
w swobodnym oddychaniu przez nos określaną na podstawie 
samooceny badanych zaobserwowano w grupie I u 82%, 
a w grupie II u 67,67% badanych. Po rozsunięciu szwu pod-
niebiennego poprawę niedosłuchu przewodzeniowego w gra-
nicach 15–20 dB zaobserwowano u wszystkich badanych, 
u których to zaburzenie występowało przed leczeniem. 

Wnioski: Rozsunięcie szwu podniebiennego w sposób 
istotny statystycznie wpływało na poprawę w swobodnym 
oddychaniu przez nos określaną na podstawie samooceny 
badanych. Po rozsunięciu szwu podniebiennego zaobserwo-
wano również znaczną poprawę niedosłuchu przewodzenio-
wego w granicach 15–20 dB. Poprawa niedosłuchu spowodo-

* Zwięzła wersja rozprawy doktorskiej przyjętej przez Radę Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Promotor: prof. 
dr hab. n. med. Maria Syryńska. Oryginalny maszynopis obejmuje: 99 stron, 92 ryciny, 34 tabele, 95 pozycji piśmiennictwa. 

* Concise version of doctoral thesis approved by the Council of the Faculty of Dentistry, Pomeranian Medical Uniwersity in Szczecin. Promotor: 
Prof. Maria Syryńska M.D., D.M.Sc. Habil. Original typescript comprises: 99 pages, 92 figures, 34 tables, 95 references.
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na stan trąbki słuchowej, a tym samym na stan słuchu [10, 
14, 15, 16, 17]. 

Pisząc o pozytywnych efektach laryngologicznych roz-
sunięcia szwu podniebiennego, nie można nie wspomnieć 
o pozytywnym wpływie oddychania przez nos na cały or-
ganizm człowieka. Dla regulacji czynności oddychania nie-
zmiernie ważne są nosowo-płucne i nosowo-piersiowe łuki 
refleksyjne, które wychodzą z nosa i ciągną się do centrum 
oddechowego drogami nerwu błędnego i nerwu przepono-
wego. Z jamy ustnej nie wychodzą tego typu drogi, dlatego 
podczas oddychania przez usta mogą wystąpić zakłócenia 
w rytmie wdechu i wydechu, z zakłóceniem związku po-
między oddychaniem przeponą a klatką piersiową [10]. 

Gdy jest wzmożony opór w przepływie powietrza, 
wówczas zwiększa się działalność mięśni oddechowych 
(piersiowych i szyjnych) i jeżeli ta sytuacja dotyczy pacjenta 
w okresie rozwojowym, to może prowadzić do deformacji 
szkieletowych o typie kurzej klatki. U pacjentów z deforma-
cją kręgosłupa zgryz krzyżowy częściowy boczny występuje 
trzy razy częściej niż u osób zdrowych [18]. 

Wiszące ramiona i adenoidalny wyraz twarzy już 
dawno zostały rozpoznane jako charakterystyczny obraz 
pacjenta oddychającego przez usta [7, 19, 20, 21]. Dodatko-
wym efektem dysfunkcji oddechowej nerwowo-męśniowej 
są zaburzenia w płucach, które polegają na powstawaniu 
większych pęcherzyków w mniejszej ilości, co jest nieko-
rzystnym zjawiskiem dla wymiany gazowej [10]. 

Zredukowana wentylacja płuc i osłabiona wymiana ga-
zowa zmniejszają stężenie tlenu we krwi. Pomimo że ten 
efekt występuje w niewielkim stopniu, może jednak mieć 
niekorzystny wpływ na centralny układ nerwowy, serce, 
powodować zmiany w psychice (aprosexia nasalis), zmianę 
głosu, gdy utrzymuje się przez dłuższy czas [10, 19]. 

Oddychanie przez usta prowadzi również do zmian w ga-
zometrii krwi oraz zaburzeń w termoregulacji mózgowej 
[20]. Ogólnie uważa się, że wywołane oddychaniem przez 
usta uszkodzenia są odwracalne, gdy tylko doprowadzi się 
do znormalizowania czynności oddychania [4, 10, 20]. Zro-
zumiałym jest jednak i to, że zjawiska te związane są z roz-
wojem szkieletowym, dlatego też, aby uniemożliwić lub 
odwrócić negatywne skutki oddychania przez usta, wymaga 
się rozpoczęcia leczenia w możliwie wczesnym wieku. 

Dlatego też, wszystkich pacjentów zgłaszających się do le-
czenia ortodontycznego, którzy wymagali rozsunięcia szwu 
podniebiennego, przyjmowano niezależnie od wieku, a za 
cel pracy wyznaczono sobie następujące zadania: 1) określe-
nie zmian laryngologicznych i audiologicznych uzyskanych 
w wyniku rozsunięcia szwu podniebiennego; 2) określenie 
zmian w możliwości swobodnego oddychania przez nos pod 
wpływem rozsunięcia szwu podniebiennego. 

Materiały i metody

Badaniem objęto 30 pacjentów (19 płci żeńskiej i 11 płci 
męskiej) w wieku od 10 lat i 6 miesięcy do 30 lat i 1 mie-

wana była przywróceniem prawidłowej funkcji ujść trąbek 
słuchowych. Nie zaobserwowano istotnego statystycznie 
wpływu rozsunięcia szwu podniebiennego na zmniejszenie 
powiększonych migdałków podniebiennych i gardłowych 
oraz na prostowanie skrzywionej przegrody nosa. 

H a s ł a: rozsuwanie szwu podniebiennego – zmiany la-
ryngologiczne i audiologiczne. 

Wstęp

Związek pomiędzy rozwojem szczęk, jam nosowych, 
oddychaniem i tkankami limfatyczno-nabłonkowymi za-
obserwował już w 1843 r. Robert. 

Nasilonym zwężeniom szczęki towarzyszy zmniejsze-
nie jam nosowych, a w konsekwencji w znacznym stopniu 
ograniczenie swobodnego oddychania przez nos. Skuteczną 
metodą leczenia nasilonych zwężeń szczęki jest rozsunięcie 
szwu podniebiennego, prowadzące do powiększenia podstawy 
szczęki i poszerzenia jam nosowych, zwiększając przepływ 
powietrza [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Po rozsunięciu szwu 
podniebiennego powiększenie jamy nosowej dotyczy przede 
wszystkim okolicy szwu podniebiennego pośrodkowego, 
która jest główną drogą dla przepływu powietrza. Poszerzenie 
szczęki o 3,0 mm wg Gryffina [10] doprowadza do posze-
rzenia w obszarze dna jamy nosowej o 1–1,5 mm. Aby takie 
proporcje były zachowane, zastosowany do leczenia aparat 
musi charakteryzować się dużą sztywnością konstrukcji. Hierl 
i Kröger [11] zaobserwowali, że przy poszerzeniu szczęki 
na trzonowcach o 7,0 mm najmniejszy przekrój przepływu 
powietrza przez nos wzrósł o 50%. Zgodnie z prawem Hage-
na–Poiseulle’a nawet małe zmiany średnicy mogą prowadzić 
do ogromnych zmian w wentylacji [11]. 

Niektórzy klinicyści zajmujący się analizą intensywnej 
rozbudowy szczęki przypisują rozsunięciu szwu podnie-
biennego spontaniczne prostowanie skrzywionej przegrody 
nosa [4, 6, 9]. Jeżeli dojdzie do całkowitego uwolnienia 
lemiesza od obu wyrostków podniebiennych, wówczas na-
stąpi samoistna poprawa przegrody, a tym samym poprawi 
się oddychanie [10]. 

Zwiększenie przepływu powietrza przez nos po rozsu-
nięciu szwu podniebiennego w opinii większości badaczy 
doprowadza do spontanicznego przestawienia z oddychania 
przez usta na oddychanie przez nos. Duża część pacjentów 
bądź ich rodzice z radością dzielą się tymi wiadomościami, 
dodatkowo informując, że nie obserwują już niespokojnego 
snu ani chrapania, a dotychczas występujące często prze-
ziębienia i napady astmy są dużo rzadsze. Ogólnie lepsze 
samopoczucie dzieci widoczne jest również we wzroście ich 
aktywności sportowej i lepszych osiągnięciach szkolnych 
[6, 8, 9, 12, 13]. 

W przebiegu rozsunięcia szwu podniebiennego wy-
rostki skrzydłowate kości klinowej ulegają bocznemu 
przemieszczeniu i przez to zostaje podwyższone napięcie 
mięśni napinaczy podniebienia miękkiego, które wpływa 
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siąca. U wszystkich rozpoznano nasilone zwężenie szczę-
ki i w ramach terapii zastosowano intensywną rozbudowę 
szczęki z rozsunięciem szwu podniebiennego. 

W zależności od wieku badanych utworzono dwie 
grupy. Grupę I stanowiło 18 pacjentów (12 płci żeńskiej 
i 6 płci męskiej) w wieku od 10 lat i 6 miesięcy do 15 lat i 5 
miesięcy. Grupę II stanowiło 12 pacjentów (7 płci żeńskiej 
i 5 płci męskiej) w wieku do 16 lat i 4 miesięcy do 30 lat 
i 1 miesiąca. 

Taki podział na grupy uwarunkowany był różnymi 
opiniami na temat górnej granicy wieku, do którego moż-
na rozsuwać szew podniebienny metodą ortodontyczną. 
Wśród badanych w grupie I górna granica wieku wynosiła 
15 lat i 5 miesięcy i została utworzona na podstawie śred-
nich najczęściej powtarzających się propozycji rozsunię-
cia szwu podniebiennego metodą ortodontyczną. Grupę II 
stanowili badani, którzy zgłosili się do leczenia po 16. r.ż. 
i nie wyrażali zgody na rozsunięcie szwu podniebiennego 
ze wspomaganiem chirurgicznym (tab. 1). 

Ocenę laryngologiczną i audiologiczną oparto na wy-
nikach konsultacji specjalistycznych oraz na samoocenie 
leczonych. Badania przeprowadzono przed rozpoczęciem 
leczenia i po rozsunięciu szwu podniebiennego. 

Analiza drożności górnych dróg oddechowych ocenia-
na była przez laryngologa na podstawie stanu klinicznego 
migdałków gardłowych, podniebiennych i przegrody nosa. 
Analiza słuchu oceniana była przez audiologa na podsta-
wie badania przeprowadzonego przy użyciu audiometru 
klinicznego model AC 30 interacustics. 

W badaniu audiometrią tonalną niedosłuch przewodze-
niowy charakteryzuje się nieprawidłową krzywą powietrzną 
i prawidłową krzywą kostną. Między krzywymi jest prze-
strzeń, tzw. rezerwa ślimakowa, której obecność jest charakte-
rystyczna dla niedosłuchu przewodzeniowego. Aby można było 
mówić o niedosłuchu przewodzeniowym, rezerwa powinna 
wynosić ≥ 20 dB. Niedosłuch przewodzeniowy związany jest 
z uszkodzeniem części przewodzeniowej narządu słuchu. 

Dodatkowo przeprowadzono ocenę możliwości swobod-
nego oddychania przez nos opartą na samoocenie leczonych. 
Pacjent w pozycji siedzącej, bez wcześniejszego wysiłku 
fizycznego, oceniał możliwość swobodnego oddychania 
przez nos przy zamkniętych ustach. Wprowadzono nastę-

pujące kryteria oceny swobodnego oddychania przez nos 
przy zamkniętych ustach: 

– przed leczeniem: 
0 – brak ograniczeń, 
1 – nieznaczne ograniczenie, 
2 – znaczne ograniczenie; 

– po rozsunięciu szwu podniebiennego: 
0 – brak poprawy, 
1 – nieznaczna poprawa, 
2 – znaczna poprawa. 

Wyniki 

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego zwrócono 
się do badanych z prośbą o dokonanie samooceny w od-
czuwaniu ograniczenia przy swobodnym oddychaniu przez 
nos. Spośród 17 badanych grupy I znaczne ograniczenie 
zgłaszał 1 pacjent, nieznaczne ograniczenie podawało 11, 
a brak ograniczenia podawało 5 z 17 badanych. W gru-
pie II ograniczenie w swobodnym oddychaniu przez nos 
jako znaczne podawało 2, nieznaczne i brak ograniczenia 
5 z 11 badanych (ryc. 1). 

T a b e l a  1. Pacjenci w grupach

T a b l e  1. Patients in groups

Płeć 
Gender

Grupa 
Group n

Wiek pacjentów (lata) / Patients’ age (years)
średnia 
mean 

mediana
median minimum maks.

max. Q25% Q75% SD

K + M 
F + M I 18 13,1 13,0 10,5 15,4 11,8 14,7 1,5

K + M 
F + M II 12 22,0 22,6 16,3 30,1 18,0 24,6 4,1

K / F I 12 13,3 13,7 10,5 15,4 11,9 14,8 1,7
M / M I 6 12,7 12,4 11,5 15,0 11,6 13,0 1,3
K / F II 7 23,0 24,0 16,3 30,1 16,9 25,2 4,9

M / M II 5 20,5 21,2 18,0 23,1 18,0 22,0 2,3

Ryc. 1. Samoocena badanych w odczuwaniu ograniczenia przy swobodnym 
oddychaniu przez nos przed rozsunięciem szwu podniebiennego

Fig. 1. Self-estimation of restriction in free nasal breathing before palatal 
opening by the examined patients

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego zaobserwo-
wano istotną statystycznie korelację miedzy subiektywną 
oceną ograniczenia w swobodnym oddychaniu przez nos 
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a skrzywieniem przegrody nosa (r = 0,39; p = 0,02). Za-
obserwowano również związek między subiektywną oce-
ną ograniczenia przy swobodnym oddychaniu przez nos 
a stopniem nasilenia wady zgryzu. 

Po rozsunięciu szwu podniebiennego ponownie zwró-
cono się do badanych z prośbą o samoocenę w odczuwa-
niu ograniczenia przy swobodnym oddychaniu przez nos. 
W grupie I znaczną poprawę w swobodnym oddychaniu 
przez nos zgłaszało 11 z 17 badanych, nieznaczną popra-
wę 3, natomiast zmiany nie zaobserwowało 3. W grupie 
II znaczną poprawę w swobodnym oddychaniu przez nos 
zgłaszało 5 z 11 badanych, nieznaczną poprawę 3, a zmiany 
nie zaobserwowało 3 (ryc. 2). 

Ryc. 2. Samoocena badanych w odczuwaniu poprawy ograniczenia przy 
swobodnym oddychaniu przez nos po rozsunięciu szwu podniebiennego

Fig. 2. Self-estimation of improvement in restriction in free nasal breathing 
after palatal suture opening by the examined patients

Po rozsunięciu szwu podniebiennego zaobserwowano 
istotną statystycznie korelację między odczuciem poprawy 
w swobodnym oddychaniu przez nos a wiekiem badanych 
(r = -0,45; p = 0,006). W badaniach zaobserwowano w obu 
grupach, że rozsunięcie szwu podniebiennego w sposób 
istotny statystycznie (p = 0,005) wpływa na poprawę w swo-
bodnym oddychaniu przez nos określaną na podstawie sa-
mooceny badanych. 

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego przerośnię-
ty trzeci migdałek zaobserwowano w grupie I u 8 z 12 
badanych, przy czym 4 zakwalifikowano do adenotomii, 
a 4 do obserwacji. W grupie II tylko u 1 z 11 badanych 
występował trzeci migdałek, który został zakwalifikowany 
do adenotomii. Obecność trzeciego migdałka w grupie I była 
normą, zwraca jednak uwagę ilość badanych 67%, u których 
był powiększony. Po 3 miesiącach od zakończenia intensyw-
nej rozbudowy szczęki w grupie I u 4 badanych, u których 
trzeci migdałek był zakwalifikowany do obserwacji, nastą-
piła istotna poprawa, natomiast pozostali 4 nadal kwalifi-
kowali się do adenotomii. W grupie II nie zaobserwowano 
poprawy i nadal u 1 badanego proponowano adenotomię. 
Po 3 miesiącach od zakończenia intensywnej rozbudowy 
szczęki poprawił się tylko stan tych migdałków, które były 
nieznacznie powiększone i kwalifikowały się do obserwacji. 
Żaden z migdałków zakwalifikowanych do adenotomii nie 
uległ ewidentnej poprawie (ryc. 3). 

Ryc. 3. Stan trzeciego migdałka przed rozsunięciem szwu podniebiennego 
i 3 miesiące po zakończeniu intensywnej rozbudowy szczęki

Fig. 3. Condition of the pharyngeal tonsil before palatal suture opening and 
3 months after the end of rapid maxillary expansion

Istotna statystycznie różnica w częstotliwości wystę-
powania powiększonych trzecich migdałków między gru-
pą I a II wynikała z faktu, że fizjologicznie występował 
on tylko w grupie I (trzeci migdałek samoistnie zanika 
między 12.–14. r.ż.). 

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego powięk-
szone migdałki podniebienne, bez kwalifikacji do tonsi-
lektomii, zaobserwowano w grupie I u 12 z 17 badanych, 
w grupie II u 3 z 11 badanych. Wydaje się, że częstotliwość 
występowania powiększonych migdałków podniebiennych 
wśród badanych była większa niż występuje w populacji. 
Po 3 miesiącach od zakończenia intensywnej rozbudowy 
szczęki na 12 badanych z grupy I, u których przed lecze-
niem stwierdzono powiększone migdałki podniebienne, 
poprawę zaobserwowano tylko u 1 badanego. W grupie II 
na 3 badanych z powiększonymi migdałkami podniebien-
nymi poprawa wystąpiła u 1 badanego (ryc. 4). 

Przed rozpoczęciem leczenia zaobserwowano istotną 
statystycznie korelację między powiększonymi migdałkami 
podniebiennymi a wiekiem badanych (r = −0,43; p = 0,009) 

Ryc. 4. Stan migdałków podniebiennych przed rozsunięciem szwu 
podniebiennego i 3 miesiące po zakończeniu intensywnej rozbudowy 

szczęki

Fig. 4. Condition of the palatal tonsils before palatal suture opening and 
3 months after the end of rapid maxillary expansion
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oraz między powiększonymi migdałkami podniebiennymi 
a powiększonymi trzecimi migdałkami (r = 0,42; p = 0,025). 
Po rozsunięciu szwu podniebiennego zaobserwowano staty-
stycznie istotną korelację między stanem migdałków pod-
niebiennych a stanem trzecich migdałków (r = 0,67; p = 0). 
W badaniach własnych nie stwierdzono jednak pozytywnej 
istotnej statystycznie zależności między rozsunięciem szwu 
podniebiennego a zmniejszeniem powiększonych migdałków 
podniebiennych. 

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego skrzywioną 
przegrodę nosa zaobserwowano w grupie I u 3 z 17 bada-
nych, z czego 2 zakwalifikowano do zabiegu chirurgicznego, 
a 1 do obserwacji. W grupie II skrzywiona przegroda nosa 
występowała u 4 z 11 badanych, z tego zakwalifikowanych 
do zabiegu było 2 i do obserwacji 2 badanych. 

Po 3 miesiącach od zakończenia intensywnej rozbudowy 
szczęki poprawę skrzywionej przegrody nosa zaobserwo-
wano w grupie I u 1 badanego, który przed leczeniem był 
zakwalifikowany do zabiegu chirurgicznego. W grupie II 
poprawa wystąpiła u 1 badanego, u którego przed leczeniem 
stwierdzono skrzywioną przegrodę nosa bez kwalifikacji 
do zabiegu chirurgicznego (ryc. 5). 

U ogółu badanych nie stwierdzono istotnej statystycz-
nie zależności między rozsunięciem szwu podniebiennego 
a prostowaniem skrzywionej przegrody nosa. 

Przed rozsunięciem szwu podniebiennego upośledzenie 
słuchu przewodzeniowego w granicach 15–20 dB zaobser-
wowano w grupie I u 3 z 17 badanych. W grupie II u żadnego 
z 11 badanych osób nie zaobserwowano upośledzenia słuchu. 
Po 3 miesiącach od zakończenia intensywnej rozbudowy 
szczęki w grupie I na 3 badanych, u których przed leczeniem 
stwierdzono upośledzenie słuchu, poprawę w granicach 
15–20 dB zaobserwowano u wszystkich 3 osób (ryc. 6). 

Dyskusja

Nasilone zwężenia szczęki z towarzyszącym wysoko 
wysklepionym podniebieniem mogą w znacznym stopniu 
ograniczać swobodne oddychanie przez nos i być przyczyną 
oddychania przez usta. Według Derichsweilera [4] upośle-
dzone oddychanie przez nos występuje u 50% pacjentów 
z wysokim i średnio wysokim podniebieniem. Również 
Ecker-Mobis [4] na podstawie wyników Rudolfa zaobser-
wował upośledzone oddychanie przez nos u 50% pacjentów 
ze średnio wysokim podniebieniem. 

W badaniach własnych ograniczenie w swobodnym 
oddychaniu przez nos określane na podstawie samooceny 
pacjentów z wysokim i średnio wysokim podniebieniem 
zaobserwowano w grupie I u 70% badanych (12 osób), 
a w grupie II u 55% badanych (6 osób). Wyniki uzyskane 
w badaniach własnych, zwłaszcza dla grupy I, okazały 
się wyższe niż uzyskane przez Derichsweilera i Rudolfa 
[4]. Przypuszcza się, że uzyskane w badaniach własnych 
wysokie wyniki związane były z dużą częstotliwością wy-
stępowania wysokiego podniebienia u objętych badaniem 
pacjentów. 

Według Katherine istnieje ścisły związek pomiędzy 
możliwością swobodnego oddychania przez nos a wiekiem 
badanych. Katherine twierdzi, że opór nosowy zmniejsza 
się wraz z dorastaniem i ponownie nasila się w okresie 
starczym [5]. Również w badaniach własnych zaobserwo-
wano związek pomiędzy zaburzeniem oddychania a wie-
kiem leczonych. Wśród pacjentów grupy I (średnia wieku 
13 lat) i II (średnia wieku 22 lata) przy zbliżonym stopniu 
zwężenia szczęki w grupie I częstotliwość występowania 
ograniczenia w swobodnym oddychaniu przez nos była 
o 15% większa niż w grupie II. 

W opinii wielu autorów [1, 2, 4, 10, 12, 22, 23] naturalną 
konsekwencją rozsunięcia szwu podniebiennego w przebie-
gu intensywnej rozbudowy szczęki jest poszerzenie jamy 
nosowej i następowe polepszenie oddychania przez nos. 
Według Schwarza [10] rozszerzenie w obszarze dna jamy 
nosowej o kilka milimetrów powoduje jakby powstanie do-
datkowego otworu nosowego, co jednoznacznie wyjaśnia 
przyczyny polepszenia oddychania u licznych pacjentów. 
Po rozsunięciu szwu podniebiennego subiektywne odczucie 
poprawy w oddychaniu przez nos zaobserwowali w swoich 

Ryc. 5. Stan przegrody nosa przed rozsunięciem szwu podniebiennego 
i 3 miesiące po zakończeniu intensywnej rozbudowy szczęki 

Fig. 5. Condition of the nasal septum before palatal suture opening and 
3 months after the end of rapid maxillary expansion

Ryc. 6. Stan słuchu przed rozsunięciem szwu podniebiennego i 3 miesiące 
po zakończeniu intensywnej rozbudowy szczęki

Fig. 6. Condition of hearing before palatal suture opening and 3 months 
after the end of rapid maxillary expansion
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badaniach Timms [10] u 75% leczonych, Hartgerink [23] 
u 66% leczonych oraz Gray [22] u 87% leczonych. 

W badaniach własnych po rozsunięciu szwu podnie-
biennego zaobserwowano istotną statystycznie poprawę 
w swobodnym oddychaniu przez nos określaną na pod-
stawie samooceny badanych. Poprawa wystąpiła w grupie 
I u 82% (14 osób), w grupie II u 73% (8 osób). Wyniki 
uzyskane w badaniach własnych były zbliżone do wyników 
uzyskanych przez Timmsa i Graya oraz nieco wyższe niż 
u Hartgerinka [10, 22, 23]. Na podstawie badań własnych 
zaobserwowano, podobnie jak wspomniani autorzy, że roz-
sunięcie szwu podniebiennego w sposób znaczący wpływa 
na polepszenie swobodnego oddychania przez nos. 

Schorzenia górnych dróg oddechowych, zwłaszcza 
te, które trwają dłużej i przechodzą w stan chroniczny, 
niewątpliwie zaburzają prawidłowy tor oddychania przez 
nos i są przyczyną przymusowego oddychania przez usta. 
Przerośnięte migdałki podniebienne i migdałek gardłowy, 
skrzywiona przegroda nosa powodują duże zaburzenie 
w wentylacji i stają się przyczyną oddychania przez usta 
[4, 7, 10, 20, 21, 24]. 

Według Proffita i Fieldsa [7] powiększone migdałki 
powodują zmiany w obrębie gardła, wymuszają doprzednie 
ułożenie języka i doprowadzają do przymusowego otwiera-
nia ust. Lindner i Aronson [7] wykazali, że istnieje zależność 
pomiędzy wielkością migdałków a tendencją do zwężenia 
szczęki i zgryzu krzyżowego. 

W badaniach własnych, wśród pacjentów ze zwężeniem 
szczęki zaobserwowano w grupie I przerośnięty trzeci mig-
dałek u 66% badanych (8 osób), w tym kwalifikowanych 
do adenotomii było 33% badanych (4 osoby), natomiast 
powiększone boczne migdałki występowały u 70,6% bada-
nych (12 osób). W grupie II powiększony trzeci migdałek 
zakwalifikowany do adenotomii występował u 9% badanych 
(2 osoby), natomiast powiększone migdałki podniebienne 
występowały u 27,3% badanych (3 osoby). 

W opinii Derichsweilera [4], w ciągu kilku miesię-
cy po rozsunięciu szwu podniebiennego powinno dojść 
do zmniejszenia przerośniętego pierścienia Waldeyera, jeśli 
tylko tkanka limfatyczno-nabłonkowa wykaże tendencję 
do zmian wstecznych. 

W badaniach własnych po 3 miesiącach od zakończe-
nia intensywnej rozbudowy szczęki w grupie I u 4 ba-
danych, u których trzeci migdałek był zakwalifikowany 
do obserwacji, nastąpiła poprawa, natomiast pozostali 4 
nadal kwalifikowali się do adenotomii, migdałki podnie-
bienne uległy zmniejszeniu tylko u 6% (1 osoby). W gru-
pie II nie zaobserwowano zmniejszenia trzeciego migdałka, 
a migdałki podniebienne uległy zmniejszeniu tylko u 9% 
(1 osoba). Wyniki obserwacji własnych na temat poprawy 
powiększonych trzecich i podniebiennych migdałków po roz-
sunięciu szwu podniebiennego są inne niż spostrzeżenia 
Derichsweilera [4]. W badaniach własnych nie zaobser-
wowano istotnie statystycznego zmniejszenia migdałków 
po rozsunięciu szwu podniebiennego. Być może dopiero za 
kilka miesięcy, po kolejnej kontroli laryngologicznej, będzie 

można powiedzieć za Derichsweilerem, że rozsunięcie szwu 
podniebiennego miało znaczący wpływ na zmniejszenie 
tkanek limfoidalnych. 

Według Derichsweilera [4] u 66% badanych, u których 
występuje zwężenie szczęki, można zaobserwować skrzy-
wioną przegrodę nosa. W badaniach własnych u pacjentów 
ze zwężeniem szczęki stwierdzono mniejszą niż u Derich-
sweilera częstotliwość występowania skrzywionej przegrody 
nosa. W grupie I zniekształcenie zaobserwowano u 17,7% 
badanych (3 osoby), w grupie II u 36,4% (4 osoby). 

Według Derichsweilera [4], Sergla [9], Kressnera [4], 
Loebella [4], Eckerta i Mobiusa [4] i Łazarkiewicza [6] 
po rozsunięciu szwu podniebiennego dochodzi do prosto-
wania skrzywionej przegrody nosa i jest to spowodowane 
obniżeniem dna jamy nosowej. Według Derichsweilera 
[4], najpierw dochodzi do wyrównania chrzęstnej, a potem 
kostnej części podniebienia. Potrzebny dla zaistnienia tych 
zmian czas zależy od wieku pacjenta, stopnia skostnienia 
i wielkości deformacji przegrody. U części leczonych pozy-
tywne zmiany zauważalne powinny być już po 4 tygodniach 
od rozsunięcia szwu podniebiennego, u innych po kilku 
miesiącach, a u kolejnych jeszcze później. 

W badaniach własnych, po 3 miesiącach od zakończenia 
intensywnej rozbudowy szczęki, wyprostowanie skrzywio-
nej przegrody nosa zaobserwowano w grupie I zaledwie 
u 1 z 2 zakwalifikowanych do zabiegu pacjentów. Natomiast 
u badanych, u których przegroda nosa odbiegała od normy 
fizjologicznej, ale nie kwalifikowała się do zabiegu chirur-
gicznego, nie zaobserwowano poprawy. W grupie II poprawę 
zaobserwowano u 1 z 2 badanych, u których przed leczeniem 
stwierdzono skrzywienie przegrody nosa bez kwalifikacji 
do zabiegu. Natomiast nie zaobserwowano poprawy u żadne-
go z 2 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicz-
nego. W badaniach własnych nie zaobserwowano znaczącego 
wpływu rozsuwania szwu podniebiennego na prostowanie 
skrzywionej przegrody nosa. Być może, zgodnie z sugestią 
Derichsweilera [4], poprawa nastąpi po dłuższym czasie 
od rozsunięcia szwu podniebiennego. 

W opinii niektórych autorów [10, 14, 15, 16] u części 
pacjentów, u których występuje zwężenie szczęki z wysoko 
wysklepionym podniebieniem, można zaobserwować zabu-
rzenia słuchu o charakterze przewodzeniowym. Zaburzenia 
te spowodowane są nieprawidłowościami ze strony ucha środ-
kowego i trąbki Eustachiusza. Zwężenia trąbki Eustachiusza 
mają swoje podłoże w obniżonym napięciu mięśni napinacza 
i dźwigacza podniebienia miękkiego i mogą być przyczyną 
powstrzymywania trąbki Eustachiusza od otwierania się 
w odpowiedzi na ujemne ciśnienie w uchu środkowym. 

W badaniach własnych, wśród pacjentów ze zwężeniem 
szczęki, upośledzenie słuchu zaobserwowano tylko w grupie 
I i występowało ono u 17,7% badanych (3 osoby). 

W opinii niektórych autorów [10, 14, 16, 17] ortope-
dyczne skutki rozsunięcia szwu podniebiennego mogą 
powodować przywrócenie prawidłowego funkcjonowania 
ujść trąbek słuchowych, a tym samym być przyczyną po-
prawy niedosłuchu przewodzeniowego. Drożność trąbek 
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słuchowych poprawia wzrost napięcia mięśnia napina-
cza podniebienia miękkiego, który w większej części jest 
przytwierdzony do ściany trąbki, następnie wije się wokół 
haczyków skrzydłowatych kości klinowej, zanim wniknie 
w płat podniebienia miękkiego. W przebiegu rozsunięcia 
szwu podniebiennego wyrostki skrzydłowate kości klinowej 
doświadczają bocznego przesunięcia i przez to podwyższone 
zostaje napięcie wymienionych mięśni. 

W badaniach własnych, po 3 miesiącach od zakończe-
nia intensywnej rozbudowy szczęki, poprawę zaburzonego 
słuchu zaobserwowano u 3 osób. 

Wnioski

Rozsunięcie szwu podniebiennego powoduje znacz-1. 
ną poprawę w swobodnym oddychaniu przez nos określaną 
na podstawie samooceny badanych. 

Rozsunięcie szwu podniebiennego wpływa znacząco 2. 
na poprawę niedosłuchu przewodzeniowego w granicach 
15–20 dB. 

Rozsunięcie szwu podniebiennego nieznacznie 3. 
wpływa na zmniejszenie powiększonych migdałków gar-
dłowych i podniebiennych oraz na prostowanie skrzywionej 
przegrody nosa. 

Piśmiennictwo

Baccetti T., Franchi L., Cameron Ch.G., McNamara J.A.1. : Treatment tim-
ing for rapid maxillary expansion. Angle Orthod. 2001, 71, 343–350. 
Basciftci F.A., Mutlu N., Karaman A.I., Malkoc S., Küçükkolbasi H.2. : 
Does the timing and method of rapid maxillary expansion have an 
effect on the changes in nasal dimensions? Angle Orthod. 2002, 72, 
2, 118–123. 
Cecherz Z.3. : Sposoby mierzenia wysokości podniebienia. Czas. Sto-
matol. 1985, 38, 2, 139–142. 
Derichsweiler H.4. : Die gaumennahterweiterung München. Carl Hanser 
verlag, München 1957. 

Katherine W.L.5. : Nasal obstruction and facial growth: The strength of 
evidence for clinical assumptions. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 
1998, 113, 603–611. 
Łazarkiewicz W.6. : Rozerwanie szwu podniebiennego. Wroc. Stom. 
1969.
Proffit W.R., Fields H.W.7. : Ortodoncja współczesna. Wyd. Czelej, Lu-
blin 2000. 
Przylipiak S.8. : Rozszerzanie szwu podniebiennego w świetle piśmien-
nictwa i własnych doświadczeń. Czas. Stomatol. 1964, 17, 6. 
Sergl H.G.9. : Festsitzende Apparaturen in der Kieferorthopadie. Carl 
Hanser verlag, München – Wien 1990. 
Timms D.J.10. : Forcierte gaumennahterweiterung. Qiuntessenz, Berlin 
1986. 
Hierl T., Kröger F.11. : Changes in nasal respiration after surgically assisted 
rapid maxillary expansion. Universitat Leipzig Klinik fur Mund-, Kifer- 
und Plastische Gesichtschirurgie, Numberger 57, 04 103 Leipzig. 
Karłowska I.12. : Rozszerzanie szwu podniebiennego w leczeniu zwężeń 
szczęki. Ann. Acad. Med. Stetin. 1969, 15. 
Kowalczyk J.13. : Ortodontyczne leczenie przez rozsunięcie szwu pod-
niebiennego zmodyfikowanym aparatem płytowym. Czas. Stomatol. 
1965, 18, 5, 491–495. 
Ceylan I., Oktay H., Demirci M.14. : The effect of rapid maxillary expansion 
on conductive hearing loss. Angle Orthod. 1996, 66, 4, 301–308. 
Laptook T.15. : Conductive hearing loss and rapid maxillary expansion. 
Am. J. Orthod. 1981, 80, 325–331. 
Taşpinar F., Üçüncü H., Bishara S.16. : Rapid maxillary expansion and 
conductive hearing loss. Angle Orthod. 2003, 73, 6, 669–673. 
Timms D.J.17. : Some medical aspects of rapid maxillary expansion. Br. 
J. Orthod. 1974, 1, 127–132. 
Bahnemann F.18. : Mundatmung als Krankheitsfaktor. Dtsch. Fort Kie-
ferorthop. 1979, 40, 117–340. 
Iwankiewicz S.19. : Ćwiczenia z otolaryngologii. PZWL, Warszawa 
1991. 
Kustrzycka K., Jaworska M.20. : Wpływ schorzeń górnych dróg oddecho-
wych na wady zgryzu. Czas. Stomatol. 1997, 50, 1, 47–51. 
Orlik-Grzybowska A.21. : Podstawy ortodoncji. PZWL, Warszawa 1976. 
Gray J.P.22. : Results of 310 cases of rapid maxillary expansion selected 
for medical reasons. Ibid. 1975, 89, 601–614. 
McNamara J.A., Brudon W.L.23. : Orthodontic and Orthopedic Treat-
ment in the mixed dentition. Needham Press, Ann Arbor, Mich 1993, 
117–118. 
Hultcrantz E., Garson M., Hellquist R., Ahlquist-Rastad J., Svanholm 24. 
H., Jakobsson O.P.: The influence of tonsillary obstruction and tonsil-
lectomy on facial growth and dental arch morphology. Int. J. Pediatr. 
Otorhinolaryngol. 1991, 22, 125–134.  



A N N A L E S  A C A D E M I A E  M E D I C A E  S T E T I N E N S I S
R O C Z N I K I  P O M O R S K I E J  A K A D E M I I  M E D Y C Z N E J  W  S Z C Z E C I N I E

2008, 54, 3, 31–47

JACEK FLICIŃSKI

WYSTĘPOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH 
ZE STRONY UKŁADU RUCHU ORAZ URAZÓW SPORTOWYCH U STUDENTÓW 

INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO*

OCCURRENCE AND RISK FACTORS OF MUSCULOSKELETAL PAIN  
AND SPORT INJURIES IN STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION 

IN UNIVERSITY OF SZCZECIN*

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 

Kierownik: dr hab. n. med., prof. PAM Marek Brzosko

Summary

Purpose: The aim of the study was to investigate the 
occurrence of musculoskeletal pain and sport injuries and 
also to find their risk factors among students of physical 
education of the University of Szczecin. 

Material and methods: The study was conducted in stu-
dents of physical education of the University of Szczecin and 
it was based upon a questionnaire. Of all 525 students, 503 
(95.8%) responded the questionnaire, 218 women (43.3%), 
285 men (56.7%). The questionnaire involved questions 
on the musculoskeletal complaints, participation in sports 
and its character, sport injuries with their localization and 
associated sport discipline, anthropometric, socio-economic 
and life style data, psychosocial profile. The univariate step-
wise regression analysis, multivariate stepwise regression 
analysis, U Mann–Whitney test and chi2 test were used for 
statistical evaluation of the data. The odds ratio was calcu-
lated for chosen variables with 95% confidence interval. 

Results: Almost half of the men and women reported the 
presence of musculoskeletal pain in the previous year. Both 
women and men claimed the most frequently knee pain, 
shoulder and ankle pain. Altogether 236 students reported 
sport injuries, 92 (42.4%) women and 144 (50.5%) men. The 
students reported the total number of 1065 injuries. Men 
claimed significantly more injuries then women. The most 

important risk factors for musculoskeletal pain were sport 
injuries. The psychosocial factors significantly influenced 
the occurrence of pain. Participation in certain sports was 
the main risk factor of injuries in students. Also participa-
tion in competitive sport was the risk factor for injuries of 
knee, ankle, feet and shoulder joints. 

Conclusions: 1. Musculoskeletal pain is common in 
the studied population. 2. Sport injuries are the most im-
portant risk factor of musculoskeletal pain in this group. 
Participation in certain sport disciplines and psychosocial 
factors are also risk factors of musculoskeletal pain. 3. Sport 
injuries were reported by nearly half of the students, the 
most common localization of injuries were knee and ankle 
joints. 4. There are specific injuries related in this group 
to participation in some sports, and also to participation in 
competitive sports.

K e y   w o r d s: physical education – students – sport – 
pain – musculoskeletal – injury.

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie częstości występo-
wania dolegliwości bólowych w układzie ruchu i urazów 
sportowych u studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uni-
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* Concise version of doctoral thesis approved by the Council of the Faculty of Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin. Promotor: 
Marek Brzosko M.D., D.M.Sc. Habil. Original typescript comprises: 131 pages, 7 figures, 92 tables, 103 references.
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wersytetu Szczecińskiego, a także określenie ich czynni-
ków ryzyka. 

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u studen-
tów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, miało ono charakter ankietowy. Na 525 studentów 
zbadano 503 (95,8%), w tym 218 (43,3%) kobiet i 285 (56,7%) 
mężczyzn. Ankieta zawierała pytania o występowanie dole-
gliwości bólowych w układzie ruchu, uprawiane dyscypliny 
sportowe, charakter ich uprawiania, występowanie urazów 
sportowych z określeniem ich lokalizacji i dyscypliny zwią-
zanej z urazem, dane antropometryczne, uwarunkowania 
społeczno-ekonomiczne, styl życia oraz pytania dotyczące 
profilu psychologicznego. Do analizy statystycznej wyko-
rzystano regresję liniową jednozmiennową, analizę krokową 
logistyczną postępującą, testy U Manna–Whitneya i chi2. 
Dla wybranych zmiennych w analizie jednozmiennowej 
obliczono ryzyko względne na podstawie ilorazu szans 
z 95% przedziałem ufności. 

Wyniki: Blisko połowa mężczyzn i kobiet zgłaszała 
występowanie bólu w układzie ruchu w ciągu poprzedza-
jącego roku. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zgłaszali 
najczęściej ból stawów kolanowych, a następnie ramien-
nych i skokowych. Łącznie 236 osób zgłaszało przebycie 
urazów sportowych, wśród nich były 92 kobiety (42,2%) 
oraz 144 mężczyzn (50,5%). Studenci zgłosili łącznie 1065 
urazów. Liczba urazów, które wystąpiły u mężczyzn, była 
istotnie wyższa niż u kobiet. Najważniejszymi czynnikami 
ryzyka występowania bólu były urazy sportowe. Istotny 
wpływ na występowanie bólu układu ruchu w badanej 
grupie miały czynniki psychospołeczne. Do czynników 
ryzyka występowania urazów sportowych studentów na-
leżało przede wszystkim uprawianie niektórych dyscyplin 
sportowych. Także wyczynowy charakter uprawiania sportu 
miał istotny wpływ na występowanie urazów stawów kola-
nowych, skokowych, stawów stóp i stawów ramiennych. 

Wnioski: 1. Ból w zakresie układu ruchu jest powszech-
nym zjawiskiem u badanych studentów. 2. Najważniejszymi 
czynnikami ryzyka występowania bólu w układzie ruchu 
u studentów były urazy sportowe. Uprawianie niektórych 
dyscyplin sportowych oraz czynniki psychospołeczne sta-
nowią także istotne czynniki ryzyka występowania bólu 
mięśniowo-szkieletowego. 3. Urazy sportowe zgłosiła niemal 
połowa studentów, najczęściej stawów kolanowych i skoko-
wych. 4. Występowaniem urazów sportowych u studentów 
wiąże się z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych, 
a także wyczynowym uprawianiem sportu. 

H a s ł a: kultura fizyczna – studenci – sport – ból – układ 
ruchu – urazy.

Wstęp

Ból jest zjawiskiem powszechnym, o wielu różnych uwa-
runkowaniach. Jego odczuwanie jest wynikiem złożonych 
interakcji w ośrodkowym układzie nerwowym, w którym 

impulsy generowane przez uszkodzenie tkanek są modyfi-
kowane początkowo w drogach wstępujących do mózgu oraz 
przez zstępujący system hamujący, który jest aktywowany 
przez różne czynniki środowiskowe i psychologiczne. Dzięki 
temu ból nie jest końcowym produktem pasywnej trans-
misji nocyceptywnych bodźców od receptora do ośrodka 
analizy – jest natomiast wynikiem dynamicznego procesu 
odbioru i interpretacji wielu bodźców [1]. Na percepcję bólu 
wpływa nie tylko siła bodźca bólowego. Jego charakter 
i nasilenie są modyfikowane przez wiele innych czynników. 
Należą do nich: cechy osobowości, stan psychiczny, poziom 
odczuwanego stresu, współistnienie innych dolegliwości, 
wiek, płeć, rasa oraz uwarunkowania kulturowe [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7]. Ból pochodzenia mięśniowo-szkieletowego należy 
do najczęściej zgłaszanych dolegliwości, niejednokrotnie 
jest powodem niepełnosprawności lub niezdolności do pracy 
[8]. Częstość  jego występowania jest większa u kobiet niż 
u mężczyzn, narasta wraz z wiekiem [5] i dotyczy znacznej 
części dorosłej populacji, tj. 48–74% [9, 10]. Do najważ-
niejszych czynników ryzyka występowania bólu mięśnio-
wo-szkieletowego należą urazy związane z aktywnością 
fizyczną, w tym także z uprawianiem sportu [11]. Urazy 
te są zjawiskiem powszechnym i dotyczą większości osób 
uprawiających sport, niezależnie od ich wieku, płci oraz 
od tego, czy jest to sport wyczynowy, czy amatorski [12]. 
Określenie uraz sportowy jest wspólną nazwą dla wszystkich 
rodzajów urazów, które pojawiają się w związku z aktywno-
ścią sportową. Należy podkreślić, że w literaturze naukowej 
znajduje się wiele różnych definicji urazów sportowych [11, 
13, 14, 15, 16]. Konsekwencją tego są różnice w określeniu 
ich przyczyn i czynników ryzyka oraz brak możliwości 
porównania wyników różnych badań [11, 13, 14]. 

Szczególną grupę osób w kontekście występowania ry-
zyka urazów sportowych stanowią studenci Instytutu Kul-
tury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (IKF), którzy 
w związku z charakterem studiów zaangażowani są w upra-
wianie wielu różnych dyscyplin sportowych. Często równole-
gle uprawiają sport wyczynowo lub amatorsko. Jednocześnie 
są to osoby posiadające szeroką wiedzę o fizjologii sportu, 
prawidłowej technice uprawiania poszczególnych dyscyplin 
oraz o wysokiej świadomości ryzyka urazów sportowych. 
Grupa ta jednak dotychczas nie była często analizowana 
pod kątem występowania dolegliwości bólowych ze strony 
układu ruchu oraz urazów sportowych. W opublikowanych 
na ten temat badaniach wykazano, że wskaźnik urazowości 
wśród studentów wychowania fizycznego był kilkakrotnie 
mniejszy niż w przypadku studentów innych uczelni [17]. 
W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono opracowań 
dotyczących epidemiologii dolegliwości bólowych ze stro-
ny układu ruchu jednocześnie z oceną występowania ura-
zów sportowych oraz określeniem ich czynników ryzyka 
w grupie studentów podobnego wydziału, ani też w grupie 
o zbliżonym wieku do studentów IKF.

Celem badania studentów IKF było: 1) zbadanie często-
ści występowania dolegliwości bólowych w układzie ruchu; 
2) określenie czynników ryzyka występowania dolegliwości 
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bólowych w układzie ruchu; 3) zbadanie częstości występo-
wania urazów sportowych; 4) określenie czynników ryzyka 
występowania dolegliwości bólowych w układzie ruchu. 

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 525 studentów IKF. Badanie 
miało charakter ankietowy i trwało 6 miesięcy. Zbadano 
503 osoby (95,8%) – średnia wieku wynosiła 22,8 lat (20–28 
lat); w tym 218 kobiet (43,3%) – średnia wieku 22,4 (20–27 
lat) oraz 285 mężczyzn (56,7%) – średnia wieku 23,0 lata 
(20–28 lat). U studentów IKF przeprowadzono badanie 
polegające na odpowiedzi na ankietę, która zawierała py-
tania o dolegliwości z zakresu układu ruchu występujące 
kiedykolwiek, w ciągu ostatniego roku, w ciągu ostatniego 
miesiąca oraz w dniu badania. Ankieta zawierała także 
pytania dotyczące uprawianych dyscyplin sportowych, 
przebytych urazów sportowych z określeniem czasu ich 
występowania, lokalizacji, dyscypliny sportowej związa-
nej z urazem wraz z określeniem sposobu jego uprawiania 
(amatorsko lub wyczynowo) i łącznej liczby urazów. Za 
uraz sportowy przyjęto tylko ten, który wg oceny badanego 
nabyty został podczas uprawiania sportu. Ponadto w an-
kiecie umieszczono pytania o rok studiów, dane antropo-
metryczne, społeczno-ekonomiczne, profil psychologiczny 
oraz relacje z otoczeniem, przewlekłe leczenie z powodu 
jakichkolwiek chorób, występowanie dolegliwości: bólu 
głowy, napadowych biegunek, zaparć, bólu brzucha, koła-
tania serca, drżenia rąk i duszności, choroby wrzodowej, 
objawów wzmożonej pobudliwości nerwowej, braku „energii 
do życia”. Odpowiedzi udzielone na pytania umieszczono 
w bazie danych, która była następnie przedmiotem analizy. 
Za ból lub uraz określonego stawu przyjęto zgłoszenie bólu 
lub urazu lewego lub prawego stawu. Dla wszystkich an-
kietowanych obliczono wartość indeksu masy ciała (BMI) 
i zmienną tę dołączono do bazy danych. 

Ze względu na niewielką liczbę studentów uprawiają-
cych niektóre dyscypliny sportowe połączono ich we wspól-
ne kategorie: sporty walki, lekka atletyka, taniec, wioślar-
stwo, gimnastyka i inne sporty. Na podstawie uzyskanych 
danych określono dla poszczególnych dolegliwości chorobo-
wość całożyciową, roczną, miesięczną oraz w dniu badania. 
W celu analizy przebytych urazów utworzono osobną bazę 
danych, traktując uraz każdej ze zgłoszonych przez studen-
tów okolic jako osobny wpis i podając jednocześnie łączną 
liczbę urazów w każdej okolicy. Na tej podstawie ustalono 
liczbę urazów, które dotyczyły poszczególnych okolic oraz 
poszczególnych dyscyplin sportu. Dla każdej z dyscyplin 
sportowych zbadano lokalizacje urazów związanych z jej 
uprawianiem. Jednocześnie dla każdej z lokalizacji urazów 
ustalono dyscypliny, które studenci wiązali z wystąpie-
niem urazu, uwzględniając podział na mężczyzn i kobiety 
oraz sposób uprawiania sportu (amatorski i wyczynowy). 
Do porównania liczby urazów zgłaszanych przez kobiety 
i mężczyzn oraz wieku studentek i studentów zgłaszają-

cych urazy zastosowano test U Manna–Whitneya. W celu 
porównania liczby mężczyzn i kobiet zgłaszających urazy 
oraz liczb urazów w poszczególnych lokalizacjach układu 
ruchu (w odniesieniu do wszystkich urazów) zastosowano 
test chi2. Podjęto analizę czynników ryzyka występowania 
dolegliwości bólowych w badanej grupie w ciągu poprze-
dzającego roku. Związek pomiędzy występowaniem bólu 
w układzie ruchu a uprawianiem sportu badano, porównując 
grupę studentów deklarujących amatorskie lub wyczynowe 
uprawianie określonej dyscypliny do pozostałych. Zbadano 
również potencjalne czynniki ryzyka występowania urazów 
sportowych układu ruchu, uwzględniając także dyscypli-
ny sportowe wskazywane przez studentów jako związane 
z występowaniem urazów. Do analizy statystycznej ba-
danych zależności wykorzystano regresję liniową jedno-
zmiennową oraz analizę krokową logistyczną postępującą. 
Dla wybranych zmiennych w analizie jednozmiennowej 
obliczono ryzyko względne na podstawie tzw. ilorazu 
szans (z 95% przedziałem ufności), korygując przez płeć 
i wiek (zmienna ciągła). Istotność występujących zależno-
ści badano na podstawie testu chi2. Za poziom istotności 
statystycznej przyjęto p < 0,05. Następnie dla czynników 
istotnych w analizie jednozmiennowej przeprowadzono 
analizę krokową logistyczną postępującą, korygując przez 
płeć i wiek. Do obliczeń statystycznych zastosowano pro-
gram STATA 5.0 [18]. 

Wyniki

Chorobowość bólu w układzie ruchu: całożyciową, jed-
noroczną, miesięczną i w dniu badania u studentów IKF, 
w zależności od liczby jego lokalizacji, przedstawiono 
na rycinach 1 i 2. 

Ponad ¼ studentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, 
zgłosiła występowanie bólu w ciągu całego życia, w 1 oko-
licy układu ruchu. Ból 2 okolic zgłosiło ok. 20% badanych. 
Ból 3 lub 4 okolic występował u ok. 12% studentów i stu-
dentek, natomiast ból 5–7 okolic zgłaszały jedynie poje-
dyncze osoby. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy 
kobietami a mężczyznami w liczbie lokalizacji zgłaszanych 
dolegliwości. Liczby kobiet i mężczyzn zgłaszających ból 
w ciągu poprzedzającego roku w 1 lokalizacji układu ruchu 
były większe niż zgłaszających ból w ciągu całego życia, 
natomiast mniejsze w przypadku większej liczby lokalizacji. 
Blisko połowa mężczyzn i kobiet zgłaszała występowanie 
bólu w układzie ruchu w ciągu poprzedzającego roku. Ból 
najczęściej dotyczył 1 lokalizacji, ale u ponad 18% mężczyzn 
i 15% kobiet dolegliwości lokalizowały się w co najmniej 2 
okolicach, dochodząc do 4 u ok. 2% studentów. Około 20% 
kobiet i mężczyzn zgłosiło występowanie bólu w 1 okoli-
cy układu ruchu w ciągu poprzedzającego miesiąca. Ból 
więcej niż 2 okolic występował tylko u pojedynczych osób. 
Ból układu ruchu w dniu badania występował u mniej niż 
10% studentów i studentek, u większości z nich dotyczył 
1 lokalizacji (ryc. 1). 
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T a b e l a  1. Częstość występowania bólu stawu ramiennego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  1. Occurrence of shoulder pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu ramiennego
Shoulder injury

nie / no 422 15 1,0 – –
tak / yes 49 17 10,2 4,73–22,03 0,000

Uraz stawu łokciowego 
Elbow injury

nie / no 432 5 1,0 – –
tak / yes 61 5 7,3 2,01–26,59 0,003

Kulturystyka
Body building

nie / no 418 19 1,0 – –
tak / yes 56 10 4,2 1,78–9,71 0,001

Wzmożona pobudliwość nerwowa
Increased nervouseness

nie / no 394 43 1,0 – –
tak / yes 49 17 3,2 1,7–6,13 0,000

Uraz stawów stopy
Foot injury

nie / no 426 11 1,0 – –
tak / yes 61 5 3,2 1,06–9,65 0,039

Uraz stawu skokowego
Ankle injury

nie / no 365 72 1,0 – –
tak / yes 48 18 1,9 1,04–3,49 0,036

Uraz stawu kolanowego
Knee injury

nie / no 345 92 1,0 – –
tak / yes 44 22 1,9 1,07–3,35 0,027

Zadowolenie z kierunku studiów
Satisfaction with the studies

bardzo zadowolony 
very satisfied 100 10 1,0 – –

zadowolony / satisfied 312 47 1,5 0,73–3,10 0,267
niezadowolony  

not satisfied 25 9 3,6 1,32–9,98 0,012

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

Ryc. 2. Liczba studentów zgłaszających występowanie bólu w określonych 
lokalizacjach układu ruchu w ciągu całego życia, poprzedzającego roku, 

poprzedzającego miesiąca oraz w dniu badania

Fig. 2. Number of students reporting musculoskeletal pain in specific 
localizations in their lifetime, previous year, month and on the day 

of examination

Ryc. 1. Odsetek studentów zgłaszających ból w układzie ruchu w ciągu 
całego życia, minionego roku, poprzedzającego miesiąca oraz w dniu 

badania z uwzględnieniem liczby jego lokalizacji

Fig. 1. Percentage of students reporting musculoskeletal pain in their 
lifetime, previous year, month and on the day of examination considering 

the number of localizations of pain

Kobiety i mężczyźni najczęściej zgłaszali ból stawów 
kolanowych, ramiennych i skokowych. Najrzadziej wystę-
pował ból w zakresie rąk, stóp i stawów łokciowych. Wy-
stępowanie bólu w określonych lokalizacjach u studentów 
przedstawiono na rycinie 2. Mężczyźni istotnie częściej 
niż kobiety zgłaszali ból stawu skokowego występujący 
w ciągu poprzedzającego miesiąca (p = 0,0157; OR 3,21 CI: 
1,23–8,40). W pozostałych lokalizacjach nie stwierdzono 
istotnych różnic w występowaniu bólu pomiędzy kobieta-

mi a mężczyznami. Czynniki ryzyka występowania bólu 
w poszczególnych okolicach przedstawiono w tabelach 1–8. 
Największe ryzyko występowania bólu stawu ramiennego 
u studentów związane jest z urazami tej okolicy. Także urazy 
innych stawów (łokciowych, skokowych, kolanowych i stóp) 
oraz wzmożona pobudliwość nerwowa i niezadowolenie 
z kierunku studiów miały istotny wpływ na występowanie 
bólu stawu ramiennego (tab. 1). Największe ryzyko wystę-
powania bólu stawu łokciowego w badanej grupie wiązało 
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T a b e l a  2. Częstość występowania bólu stawów łokciowych u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  2. Occurrence of elbow pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu łokciowego
Elbow injury

nie / no 470 4 1,0 – –
tak / yes 23 6 37,0 9,03–151,95 0,000

Napadowo występująca biegunka
Sudden onset diarrhoea

nie / no 468 6 1,0 – –
tak / yes 26 3 9,9 2,26–43,27 0,002

Kulturystyka
Body building

nie / no 452 22 1,0 – –
tak / yes 22 7 7,5 2,7–20,84 0,000

Występowanie zaparć
Constipation

nie / no 464 10 1,0 – –
tak / yes 26 3 6,4 1,53–26,74 0,011

Uraz stawu kolanowego
Knee injury

nie / no 375 99 1,0 – –
tak / yes 14 15 4,3 1,97–9,26 0,000

Drżenie rąk
Hand trembling

nie / no 451 23 1,0 – –
tak / yes 25 4 3,1 1,0–9,76 0,049

Sporty walki
Martial arts

nie / no 424 50 1,0 – –
tak / yes 22 7 2,8 1,11–6,86 0,030

Konflikt z wykładowcą
Conflict with a lecturer

nie / no 412 62 1,0 – –
tak / yes 21 8 2,6 1,09–6,4 0,031

Wzmożona pobudliwość nerwowa
Increased nervousness

nie / no 421 53 1,0 – –
tak / yes 22 7 2,6 1,05–6,42 0,039

Zadowolenie z kierunku studiów
Satisfaction with the studies

bardzo zadowolony  
very satisfied 106 5 1,0 – –

zadowolony / satisfied 339 20 1,6 0,52–4,71 0,425
niezadowolony  

not satisfied 29 5 4,6 1,14–18,6 0,032

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

T a b e l a  3. Częstość występowania bólu stawów nadgarstkowych u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  3. Occurrence of wrist pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu nadgarstkowego
Wrist injury

nie / no 466 10 1,0 – –
tak / yes 23 4 7,7 2,22–26,7 0,001

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

się z urazem tego stawu. Także urazy stawu kolanowego 
oraz uprawianie kulturystki i sportów walki wraz z licznymi 
czynnikami psychospołecznymi należały do czynników 
ryzyka występowania bólu stawów łokciowych (tab. 2). Jedy-
nym istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia bólu stawów 
nadgarstkowych u studentów IKF były ich urazy (tab. 3). 
Do czynników ryzyka występowania bólu stawów rąk nale-
żały urazy stawu skokowego oraz wzmożona pobudliwość 
nerwowa i palenie kiedykolwiek papierosów (tab. 4). 

Czynnikami ryzyka występowania bólu stawów bio-
drowych były przede wszystkim ich urazy, ale także urazy 
stawów rąk oraz czynniki psychosomatyczne: drżenie rąk, 
brak „energii do życia” i ból głowy (tab. 5). 

Wśród czynników ryzyka wystąpienia bólu stawów ko-
lanowych dominowały czynniki psychospołeczne. Jednakże 
największe ryzyko występowania bólu stawów kolanowych 

związane było z ich urazem. Jedyną kategorią sportu bez-
pośrednio związaną z występowaniem bólu stawów kola-
nowych są sporty walki (tab. 6). 

Urazy stawów skokowych były odpowiedzialne za naj-
większe ryzyko występowania bólu tych stawów. Również 
urazy stawów kolanowych istotnie wpływały na występo-
wanie bólu stawów skokowych. Jedyną dyscypliną, której 
uprawianie związane było z ryzykiem wystąpienia bólu 
stawów skokowych jest piłka nożna. Do czynników psy-
chospołecznych związanych z ryzykiem pojawienia się 
bólu stawów skokowych należały: występowanie drżenia 
rąk, konflikt z wykładowcą i kolegami, a ponadto palenie 
kiedykolwiek papierosów (tab. 7). 

Najwyższe ryzyko występowania bólu stawów stóp 
związane było z uprawianiem narciarstwa oraz urazami 
stawów: ramiennego i skokowego. Także kołatanie serca 
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T a b e l a  5. Częstość występowania bólu stawów biodrowych u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  5. Occurrence of hip pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu biodrowego
Hip injury

nie / no 475 2 1,0 – –
tak / yes 23 3 31,0 4,87–197,1 0,000

Uraz ręki
Hand injury

nie / no 468 9 1,0 – –
tak / yes 23 3 7,1 1,77–28,13 0,006

Drżenie rąk
Hand trembling

nie / no 455 22 1,0 – –
tak / yes 21 5 5,1 1,74–14,83 0,003

Brak „energii do życia”
Lack of “vital energy”

nie / no 452 25 1,0 – –
tak / yes 21 5 4,5 1,55–12,97 0,006

Ból głowy
Headache

nie / no 378 99 1,0 – –
tak / yes 15 11 2,7 1,18–6,37 0,019

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

istotnie zwiększało ryzyko wystąpienia bólu stawów stóp 
(tab. 8). Spośród 8 czynników ryzyka występowania bólu 
stawu ramiennego, 3 z nich, tj.: uraz stawu ramiennego (OR 
7,80; CI: 3,56–17,07; p = 0,000), uprawianie kulturystyki 
(OR 3,2; CI: 1,34–7,87; p = 0,009) i wzmożona pobudliwość 
nerwowa (OR 2,5; CI: 1,25–4,98; p = 0,010) okazały się 
istotnymi w analizie krokowej logistycznej postępującej. 
Spośród 10 czynników ryzyka występowania bólu stawów 
łokciowych, 4 z nich, tj.: uraz stawu łokciowego (OR 41,7; 
CI: 8,97–194,26; p 0,000), napadowo występująca biegunka 
(OR 11,1; CI: 2,27–53,95; p = 0,003), uprawianie kultury-
styki (OR 6,52; CI: 2,02–21,0; p = 0,002) oraz urazy stawu 
kolanowego (OR 7,3; CI: 2,9–18,53; p = 0,000) okazały się 
istotnymi w analizie krokowej logistycznej postępującej. 
W analizie krokowej logistycznej postępującej potwierdzono 
istotną rolę urazów stawów nadgarstkowych jako czynnika 
ryzyka ich bólu (OR 8,1; CI: 2,36–27,80; p = 0,001). Żaden z 3 
czynników ryzyka wystąpienia bólu stawów rąk: wzmożona 
pobudliwość nerwowa, palenie kiedykolwiek papierosów oraz 
uraz stawu skokowego nie został potwierdzony w analizie 
krokowej logistycznej postępującej. Spośród 5 czynników 
ryzyka wystąpienia bólu stawów biodrowych, urazy stawu 
biodrowego (OR 33,3; CI: 4,79–231,71; p = 0,000) i brak 
„energii do życia” (OR 3,8; CI: 1,24–11,82; p = 0,020) okazały 

się być istotne w analizie krokowej logistycznej postępującej. 
Z 10 czynników ryzyka wystąpienia bólu stawów kolanowych 
w analizie krokowej logistycznej postępującej potwierdzono 
4: urazy stawu kolanowego (OR 9,8; CI: 6,0–16,11; p = 0,000), 
kołatanie serca (OR 3,8; CI: 1,56–9,00; p = 0,003), sporty 
walki (OR 2,5; CI: 1,30–4,84; p = 0,006), ból głowy (OR 2,1; 
CI: 1,20–3,58; p = 0,009). W analizie krokowej logistycznej 
postępującej wykazano, że spośród 7 czynników ryzyka 
jedynie urazy tych stawów miały wpływ na występowanie 
bólu stawów skokowych u studentów (OR 7,7; CI: 4,15–14,14; 
p + 0,000). Spośród 4 czynników ryzyka występowania bólu 
stawów łokciowych jedynie uraz stawu skokowego okazał 
się istotny w analizie krokowej logistycznej postępującej 
(OR 5,1; CI: 2,13–12,14; p = 0,000). 

Łącznie 236 osób zgłaszało występowanie urazów 
sportowych, wśród nich były 92 kobiety (42,2%) oraz 144 
(50,53%) mężczyzn. Studenci zgłosili łącznie 1065 urazów 
(tab. 9). Na studentkę przypadało średnio 1,41, a na studenta 
2,66 urazu.

Łączna liczba urazów, które zgłosili mężczyźni, była 
istotnie większa niż zgłoszona przez kobiety. Natomiast nie 
było istotnych różnic pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn, 
u których występowały urazy sportowe, ani pomiędzy śred-
nią wieku studentów i studentek z urazami (tab. 9). 

T a b e l a  4. Częstość występowania bólu stawów rąk u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  4. Occurrence of hand pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Wzmożona pobudliwość nerwowa
Increased nervousness

nie / no 436 56 1,0 – –
tak / yes 7 4 4,5 1,25–15,91 0,022

Uraz stawu skokowego 
Ankle injury

nie / no 407 85 1,0 – –
tak / yes 6 5 3,9 1,15–13,45 0,029

Palenie kiedykolwiek papierosów 
Ever smoking

nie / no 397 113 1,0 – –
tak / yes 5 6 3,9 118–13,21 0,026

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age
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T a b e l a  6. Częstość występowania bólu stawów kolanowych u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  6. Occurrence of knee pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu kolanowego
Knee injury

nie / no 337 47 1,0 – –
tak / yes 52 67 9,2 5,66–14,8 0,000

Napadowo występująca biegunka
Sudden onset diarrhoea

nie / no 380 4 1,0 – –
tak / yes 114 5 3,9 1,02–14,89 0,047

Kołatanie serca
Hart palpitation

nie / no 370 14 1,0 – –
tak / yes 105 14 3,4 1,57–7,41 0,002

Picie alkoholu
Drinking alcohol

nie / no 35 349 1,0 – –
tak / yes 4 115 3,1 1,06–8,84 0,040

Drżenie rąk
Hand trembling

nie / no 369 15 1,0 – –
tak / yes 107 12 2,9 1,31–6,4 0,009

Sporty walki
Martial arts

nie / no 351 33 1,0 – –
tak / yes 95 24 2,7 1,5–4,79 0,001

Wzmożona pobudliwość nerwowa
Increased nervousness

nie / no 349 35 1,0 – –
tak / yes 94 25 2,5 1,44–4,46 0,001

Zadowolenie z kierunku studiów
Satisfaction with the studies

bardzo zadowolony  
very satisfied 91 19 1,0 – –

zadowolony / satisfied 272 85 1,5 0,85–2,60 0,159
niezadowolony  

not satisfied 19 15 4,1 1,75–9,57 0,001

Ból głowy
Headache 

nie / no 309 84 1,0 – –
tak / yes 75 35 1,6 1,01–2,67 0,046

Oglądanie telewizji powyżej 
1 godz./dobę  
Watching Tv over 1 hour/day

nie / no 122 26 1,0 – –

tak / yes 262 93 1,7 1,03–2,73 0,037

Status materialny
Material status

bardzo lub dobry  
good or very good 204 45 1,0 – –

przeciętny / average 163 70 1,9 1,25–2,96 0,003
zły / bad 17 4 1,0 0,31–3,11 0,980

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

T a b e l a  7. Częstość występowania bólu stawów skokowych u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  7. Occurrence of ankle pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Uraz stawu skokowego
Ankle injury

nie / no 390 62 1,0 – –
tak / yes 23 28 7,4 4,0–13,79 0,000

Drżenie rąk
Hand trembling

nie / no 432 20 1,0 – –
tak / yes 44 7 3,6 1,41–8,93 0,007

Konflikt z wykładowcą
Conflict with a lecturer

nie / no 396 56 1,0 – –
tak / yes 37 14 2,5 1,25–4,98 0,010

Piłka nożna
Football

nie / no 383 69 1,0 – –
tak / yes 35 16 2,3 1,13–4,74 0,022

Konflikt z kolegą
Conflict with a collegue

nie / no 354 98 1,0 – –
tak / yes 31 20 2,3 1,22–4,14 0,009

Uraz stawu kolanowego
Knee injury

nie / no 356 96 1,0 – –
tak / yes 33 18 2,0 1,06–3,73 0,031

Palenie kiedykolwiek papierosów 
Ever smoking

nie / no 351 101 1,0 – –
tak / yes 33 18 1,9 1,02–3,53 0,042

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age
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T a b e l a  10. Częstość występowania urazów w układzie ruchu u studentów

T a b l e  10. Occurrence of musculoskeletal injuries in students

Lokalizacja urazu
Localization of an injury

Liczba studentów zgłaszających uraz 
Number of students reporting injuries

Suma urazów 
Total number of injuries

M K M
liczba (%) / number (%)

K
liczba (%) / number (%)

Staw ramienny / shoulder 21 13 42 (5,5) 43 (14,0)*
Staw łokciowy / elbow 10** 1 26 (3,4)* 1 (0,3)
Staw nadgarstkowy / wrist 11 5 122 (16,1)* 11 (3,6)
Stawy ręki / hand 7 6 15 (2,0) 12 (3,9)
Staw biodrowy / hip 3 2 5 (0,7) 3 (1,0)
Staw kolanowy / knee 67 48 229 (30,3) 124 (40,3)*
Staw skokowy / ankle 65* 28 264 (34,9) 89 (28,9)
Stawy stopy / foot 12 4 18 (2,4) 9 (2,9)

M – mężczyźni / males; K – kobiety / females; * p < 0,01; ** p < 0,05

Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety zgłaszali urazy 
stawu skokowego (p = 0,002; OR 7,89; CI: 1,29–∞) oraz 
łokciowego (p = 0,004; OR 2,0; CI: 1,24–3,24). Odnotowano 
także istotne różnice pomiędzy kobietami a mężczyzna-
mi w zakresie sumy zgłoszonych urazów (w odniesieniu 
do wszystkich urazów). Kobiety zgłosiły istotnie więcej 
urazów stawu ramiennego (p = 0,0001; OR 2,76; CI: 1,77–
4,31) oraz urazów stawów kolanowych (p = 0,002; OR 
1,55; CI: 1,18–2,05) niż mężczyźni (tab. 10). Natomiast 
u mężczyzn stwierdzono istotnie więcej urazów stawów 
łokciowych (p = 0,003; OR 10,92; CI: 1,87–∞) i nadgarst-

kowych (p = 0,000; OR 4,48; CI 2,41–8,35) niż u kobiet 
(tab. 10).

Wyniki badania czynników ryzyka występowania ura-
zów poszczególnych okolic metodą analizy logistycznej kro-
kowej jednoczynnikowej przedstawiono w tabelach 11–17. 

Najwyższe ryzyko wystąpienia urazów stawu ramien-
nego związane było z uprawianiem pływania, kulturystyki 
i sportów walki. Spośród innych czynników związanych 
z uprawianiem sportu na występowania urazów stawu ra-
miennego miało wpływ wyczynowe uprawianie sportu. 
Czynnikami protekcyjnymi dla występowania urazów w tej 

T a b e l a  8. Częstość występowania bólu stawów stóp u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  8. Occurrence of foot pain in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów  
Number of students

OR* CI 95% p
bez bólu

without pain
z bólem

with pain
Narciarstwo
Skiing

nie / no 480 1 1,0 – –
tak / yes 21 1 26,9 1,52–475,24 0,025

Uraz stawu skokowego
Ankle injury

nie / no 402 79 1,0 – –
tak / yes 11 11 5,0 2,08–12,08 0,000

Uraz stawu ramiennego
Shoulder injury

nie / no 454 27 1,0 – –
tak / yes 17 5 4,9 1,65–14,56 0,004

Kołatanie serca
Heart palpitation

nie / no 457 24 1,0 – –
tak / yes 18 4 4,3 1,33–13,66 0,015

* skorygowano pod względem płci i wieku / corrected by gender and age

T a b e l a  9. Liczba urazów u studentów oraz charakterystyka grupy z urazami

T a b l e  9. Number of injuries in students and characteristics of the group with injuries

Badany parametr 
Investigated parameter M K p

Łączna liczba studentów – liczba (%)
Total number of students – number (%) 285 (56,7) 218 (43,3) –

Łączna liczba urazów – liczba (%)
Total number of injuries – number (%) 757 (71,1) 308 (28,9) 0,0026

Liczba studentów z urazem – liczba (%)
Number of students with injuries – number (%) 144 (50,5) 92 (42,2) 0,0638

Średnia wieku osób z urazem – lata
Mean age of students with injuries – years 23,0 22,5 0,0781

M – mężczyźni / males; K – kobiety / females
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T a b e l a  11. Częstość występowania urazów stawu ramiennego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  11. Occurrence of shoulder injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
z urazem

with injury
bez urazu

without injury
Pływanie
Swimming

nie / no 32 561 1,0 – –
tak / yes 2 1 31,7 2,61–385,13 0,007

Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 22 411 1,0 – –
tak / yes 12 151 2,2 1,42–3,52 0,000

Inne sporty
Other sports

nie / no 31 547 1,0 – –
tak / yes 3 15 4,0 1,07–14,67 0,039

Oglądanie telewizji powyżej 1 godz./dobę
Watching Tv over 1 h/day

nie / no 18 158 1,0 – –
tak / yes 16 404 0,3 0,17–0,70 0,003

Prowadzenie samochodu
Driving a car

nie / no 31 395 1,0 – –
tak / yes 3 167 0,2 0,06–0,71 0,012

Kulturystyka
Body building

nie / no 2 560 1,0 – –
tak / yes 2 32 19,2 2,52–146,32 0,004

Sporty walki
Martial arts

nie / no 26 536 1,0 – –
tak / yes 10 24 8,0 3,41–18,61 0,000

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

T a b e l a  12. Częstość występowania urazów stawu łokciowego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  12. Occurrence of elbow injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
bez urazu

without injury
z urazem

with injury
Sporty walki
Martial arts

nie / no 8 552 1,0 – –
tak / yes 3 33 4,7 1,14–19,16 0,032

Kulturystyka
Body building

nie / no 10 582 1,0 – –
tak / yes 1 3 23,9 2,07–274,8 0,011

Tenis ziemny
Tennis

nie / no 9 584 1,0 – –
tak / yes 2 1 204,7 11,21–3739,7 0,000

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

T a b e l a  13. Częstość występowania urazów stawu nadgarstkowego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  13. Occurrence of wrist injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
z urazem

with injury
bez urazu

without injury
Piłka ręczna
Handball

nie / no 12 540 1,0 – –
tak / yes 4 40 4,5 1,37–14,69 0,013

Tenis ziemny
Tennis

nie / no 15 578 1,0 – –
tak / yes 1 2 19,7 1,64–235,87 0,019

Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 10 423 1,0 – –
tak / yes 6 157 2,3 1,20–4,35 0,012

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

lokalizacji były: prowadzenie samochodu oraz oglądanie 
telewizji powyżej godziny dziennie (tab. 11). 

Wśród czynników istotnie zwiększających ryzyko urazu 
stawu łokciowego dominowały czynniki związane z upra-
wianiem sportu. Były nimi: uprawianie tenisa ziemnego, 
kulturystyki i sportów walki (tab. 12). 

Najważniejszymi czynnikami ryzyka wystąpienia ura-
zów stawu nadgarstkowego u studentów było uprawianie 
tenisa ziemnego, piłki ręcznej i wyczynowe uprawianie 
sportu (tab. 13). 

Jedyną dyscypliną sportową, której uprawianie istotnie 
związane było z występowaniem urazów stawów ręki, była 
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T a b e l a  16. Częstość występowania urazów stawu skokowego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  16. Occurrence of ankle injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
bez urazu

without injury
z urazem

with injury
Piłka nożna
Football

nie / no 84 468 1,0 – –
tak / yes 9 35 3,3 1,74–6,13 0,000

Aerobik
Aerobic

nie / no 90 502 1,0 – –
tak / yes 3 1 23,9 2,36–240,98 0,007

Koszykówka
Basketball

nie / no 63 479 1,0 – –
tak / yes 30 24 8,8 4,81–16,3 0,000

Siatkówka
volleyball

nie / no 84 490 1,0 – –
tak / yes 9 13 4,2 1,71–10,18 0,002

Taniec
Dancing

nie / no 89 497 1,0 – –
tak / yes 4 6 4,6 1,25–17,01 0,022

Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 47 386 1,0 – –
tak / yes 46 117 3,4 2,5–4,7 0,000

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

T a b e l a  14. Częstość występowania urazów stawów rąk u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  14. Occurrence of hand injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
bez urazu

without injury
z urazem

with injury
Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 5 428 1,0 – –
tak / yes 8 155 4,0 1,68–9,29 0,002

Piłka ręczna
Handball

nie / no 6 546 1,0 – –
tak / yes 7 37 16,7 5,3–52,81 0,000

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

T a b e l a  15. Częstość występowania urazów stawu kolanowego u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  15. Occurrence of knee injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
bez urazu

without injury
z urazem

with injury
Inne dyscypliny
Other disciplines

nie / no 107 471 1,0 – –
tak / yes 8 10 3,8 1,46–10,01 0,006

Piłka nożna
Football

nie / no 98 443 1,0 – –
tak / yes 17 38 2,1 1,11–4,04 0,023

Narciarstwo
Skiing

nie / no 106 475 1,0 – –
tak / yes 9 6 6,0 2,06–17,3 0,001

Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 55 110 1,0 – –
tak / yes 59 104 4,0 2,91–5,36 0,000

Sporty walki
Martial arts

nie / no 99 461 1,0 – –
tak / yes 16 20 3,5 1,75–7,07 0,000

Lekka atletyka
Light athletics

nie / no 103 467 1,0 – –
tak / yes 12 14 3,8 1,68–8,45 0,001

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

piłka ręczna. Także wyczynowe uprawianie sportu miało istot-
ny wpływ na występowanie urazów stawów rąk (tab. 14). 

Wśród czynników ryzyka urazów stawu kolanowego do-
minowały czynniki związane z uprawianiem sportu. Narciar-
stwo było najsilniejszym z nich. Do pozostałych czynników 
ryzyka urazów stawu kolanowego należały: sporty walki, 

lekka atletyka, piłka nożna, dyscypliny sklasyfikowane jako 
inne oraz wyczynowe uprawianie sportu (tab. 15). 

Największe ryzyko urazu stawu skokowego było zwią-
zane z uprawianiem aerobiku, koszykówki, tańca, siatków-
ki, piłki nożnej oraz z wyczynowym uprawianiem sportu 
(tab. 16). 
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Spośród analizowanych czynników jedynie uprawia-
nie gimnastyki oraz wyczynowe uprawianie sportu mia-
ły istotny wpływ na występowanie urazów stawów stóp 
(tab. 17). Spośród 7 czynników ryzyka wystąpienia urazu 
stawu ramiennego jedynie uprawianie sportów walki zo-
stało potwierdzone jako istotny czynnik ryzyka w analizie 
krokowej logistycznej postępującej (OR 3,8; CI: 1,58–8,90; 
p = 0,003). Oglądanie telewizji powyżej godziny na dobę 
pozostało natomiast jedynym istotnym czynnikiem protek-
cyjnym wystąpienia urazu stawu ramiennego (OR 0,36; CI: 
0,17–0,76; p = 0,007). Wszystkie czynniki ryzyka wystąpie-
nia urazu stawu łokciowego, tj.: uprawianie tenisa ziemnego 
(OR 219,2; CI:17,0–2826,51; p = 0,000), uprawianie kultu-
rystyki (OR 36,5; CI: 3,02–517,97; p = 0,004) i uprawianie 
sportów walki (OR 9,96; CI: 2,28–43,50; p = 0,002) zostały 
potwierdzone jako istotne w analizie krokowej logistycznej 
postępującej. Spośród 2 czynników ryzyka występowania 
urazów stawów rąk u studentów tylko uprawianie piłki 
ręcznej okazało się być istotne w analizie krokowej logi-
stycznej postępującej (17,2; 5,51–53,84; p = 0,000). Spośród 
6 czynników ryzyka urazów stawów kolanowych istotnymi 
w analizie krokowej logistycznej postępującej okazały się 
jedynie uprawianie narciarstwa (OR 7,95; CI: 2,73–23,07; 
p = 0,000) i wyczynowe uprawianie sportu (OR 4,0; CI: 
2,93–5,44; p = 0,000). Wszystkie czynniki ryzyka urazów 
stawów skokowych zostały potwierdzone w analizie kro-
kowej logistycznej postępującej. Są to: uprawianie aerobiku 
(OR 44,0; CI: 4,41–438,85; p = 0,001), siatkówki (OR 7,3; 
CI: 2,78–18,98; p = 0,000), koszykówki (OR 12,1; CI: 6,12–
24,03; p = 0,000), tańca (OR 6,4; CI: 1,63–25,03; p = 0,008), 
piłki nożnej (OR 4,3; CI: 2,08–8,68; p = 0,000) oraz wyczy-
nowe uprawianie sportu (OR 2,7; CI: 1,85–4,08; p = 0,000). 
Spośród 2 czynników ryzyka wystąpienia urazu stawów 
stóp u studentów: uprawiania gimnastyki i wyczynowego 
uprawiania sportu, jedynie ten ostatni został potwierdzony 
w analizie krokowej logistycznej postępującej jako istotny 
czynnik ryzyka (OR 4,5; CI: 1,94–10,41, p = 0,000).

Dyskusja

Studenci IKF zgodnie z programem studiów zaangażo-
wani są w uprawianie wielu różnych dyscyplin sportowych. 
Oprócz tego wielu z nich równolegle uprawia sport wyczy-

T a b e l a  17. Częstość występowania urazów stawów stóp u studentów w zależności od wybranych czynników ryzyka

T a b l e  17. Occurrence of foot injuries in students in relation to chosen risk factors

Czynnik ryzyka 
Risk factor

Liczba studentów
Number of students

OR* CI 95% p
bez urazu

without injury
z urazem

with injury
Wyczynowe uprawianie sportu
Competitive sport

nie / no 5 428 1,0 – –
tak / yes 11 152 4,3 1,81–10,06 0,001

Gimnastyka
Gimnastics

nie / no 13 562 1,0 – –
tak / yes 3 18 11,5 2,5–52,65 0,002

* skorygowano pod względem wieku i płci / corrected by gender and age

nowo lub amatorsko. Dotychczas nie opublikowano w Polsce 
danych dotyczących epidemiologii dolegliwości bólowych 
ze strony układu ruchu jednocześnie z oceną występowania 
urazów sportowych oraz określeniem ich czynników ryzyka 
w grupie studentów IKF ani podobnego wydziału, ani też 
w grupie o zbliżonym wieku. Przyczyną przeprowadzenia 
badania było dążenie do poznania częstości występowania 
bólu i urazów w układzie ruchu oraz zbadanie ich relacji, 
a także określenie ich czynników ryzyka. Miało to w dal-
szej perspektywie posłużyć profilaktyce bólu i urazów 
sportowych w tej grupie. W przeprowadzonym badaniu 
uzyskano szczegółowe dane o występowaniu i lokalizacji 
bólu układu ruchu u studentów. Obliczono chorobowość 
bólu całożyciową, roczną, miesięczną i w dniu badania 
w poszczególnych lokalizacjach układu ruchu. W badanej 
grupie ból układu mięśniowo-szkieletowego był częstym 
zjawiskiem, jego występowanie w poprzedzającym roku 
zgłosiła niemal połowa badanych studentów. Zidentyfiko-
wano także urazy sportowe występujące u studentów, ich 
lokalizację, liczbę, a także związek z uprawianiem poszcze-
gólnych dyscyplin sportu. Większość mężczyzn oraz ponad 
40% kobiet zgłosiło występowanie urazów sportowych. 
Dotyczyły one najczęściej stawów kolanowych i skokowych. 
Szerokie ujęcie w ankiecie pytań o czynniki psychospołecz-
ne, antropometryczne i środowiskowe pozwoliło na szcze-
gółową analizę ich związku z występowaniem bólu i urazów 
sportowych układu ruchu u studentów. Wykazano, że ból 
w układzie ruchu zależał przede wszystkim od przebytych 
urazów, ale na jego odczuwanie miały istotny wpływ także 
czynniki psychologiczne. Z występowaniem urazów spor-
towych u studentów w określonych lokalizacjach związane 
jest uprawianie niektórych dyscyplin sportowych oraz wy-
czynowe uprawianie sportu. Dodatnią stroną badania było 
objęcie nim wszystkich studentów oraz wysoki odsetek 
odpowiedzi uzyskanych na zastosowaną w badaniu ankietę. 
Dzięki temu zbadana grupa była w pełni reprezentatywna dla 
wszystkich studentów tego wydziału. Ponieważ badanie było 
kliniczno kontrolne, należy spodziewać się niedoszacowania 
zarówno liczby zgłaszanych urazów, jak i występujących 
dolegliwości bólowych. Retrospektywnym charakterem 
badania należy tłumaczyć fakt zgłoszenia występowania 
bólu w co najmniej 1 lokalizacji w ciągu poprzedzającego 
roku przez większą liczbę ankietowanych niż bólu wystę-
pującego w ciągu całego życia. Stanowi to jednocześnie 
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poparcie tezy o wpływie charakteru badania na jego wyniki. 
W związku z retrospektywnym charakterem badania nie 
podjęto próby odtworzenia przez badanych łącznej licz-
by godzin uprawiania poszczególnych sportów w trakcie 
wszystkich lat studiów. Retrospektywny charakter badania 
był także jednym z najważniejszych źródeł obciążeń, któ-
re zaistniały przy poszukiwaniu czynników ryzyka bólu 
i urazów u badanych studentów. Czynnikiem rekompensu-
jącym częściowo to obciążenie była wysoka świadomość 
studentów na temat zagadnień, których dotyczyła ankieta. 
W przeprowadzanych badaniach poświęconych epidemio-
logii bólu często można posługiwać się różnymi definicjami 
bólu oraz różnymi narzędziami jego oceny. Dlatego też 
chorobowość bólu i zapadalność często się różnią w bada-
niach różnych autorów, mieszcząc się zwykle w szerokim 
zakresie [19]. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa 
na pogłębienie różnic między badaniami, jest charakte-
rystyka badanej populacji. W związku z niewielką liczbą 
badań epidemiologicznych dotyczących podobnych popu-
lacji do porównań posłużono się badaniami obejmującymi 
grupy o najczęściej większej rozpiętości wiekowej, często 
o nieznanej aktywności fizycznej. Częstość występowania 
dolegliwości bólowych poszczególnych lokalizacji układu 
ruchu była w większości zbliżona do innych badań. Cho-
robowość miesięczna bólu stawu łokciowego, biodrowego 
i stawu ramiennego w populacji północno-zachodniej Anglii 
(Tameside), w przedziale wieku 16–44 lata była bardzo 
zbliżona do chorobowości studentów IKF, a chorobowość 
bólu ręki dużo wyższa [20]. Natomiast znaczne różnice 
występowały u kobiet – chorobowość miesięczna bólu stawu 
ramiennego i bólu stawów kolanowych były w Tameside 
znacznie niższe niż u studentek IKF [20]. Również w za-
kresie chorobowości całożyciowej w najczęstszych lokaliza-
cjach zgłaszanego bólu – mianowicie stawach kolanowych, 
ramiennych i skokowych, dane uzyskane u studentów IKF 
były zbliżone do danych z Wielkiej Brytanii [21]. Wyższa 
niż u studentów IKF chorobowość miesięczna bólu stawu ra-
miennego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, występowała 
w badaniu Makeli i wsp. [22]. Różnicę tę może wyjaśnić fakt, 
że badanie to dotyczyło populacji ogólnej, w tym także osób 
powyżej 30. r.ż. Uprawianie różnych dyscyplin sportowych 
przez studentów IKF rzadko było bezpośrednim czynnikiem 
ryzyka występowania bólu mięśniowo-szkieletowego. Ból 
stawów łokciowych i ramiennych występował istotnie czę-
ściej w związku z uprawianiem kulturystyki. Uprawianie 
sportów walki wiązało się z bólem stawów kolanowych, 
a narciarstwa z bólem stawów stóp. Analiza krokowa logi-
styczna postępująca potwierdziła, że spośród nich jedynie 
uprawianie sportów walki jest istotnym czynnikiem ryzyka 
występowania bólu stawu kolanowego. Uprawianie sportu 
przez studentów nie było czynnikiem ryzyka występowania 
bólu w układzie ruchu u studentów. Natomiast związane 
z uprawianiem sportu urazy są najważniejszymi czynnikami 
ryzyka występowania bólu w większości badanych okolic 
u studentów IKF. Jest to zgodne z poglądem o braku związ-
ku między aktywnością fizyczną czy uprawianiem sportu 

a bólem stawów czy objawową chorobą zwyrodnieniową 
stawów [23] przy założeniu, że nie dokonały się w tych sta-
wach żadne urazy [11, 23]. Podobnie jak w tym badaniu, uraz 
był najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia bólu 
stawów kolanowych w badaniu z Finlandii [11]. W badaniu 
odnotowano 3-krotny wzrost ryzyka wystąpienia bólu stawu 
kolanowego u osób z przebytym urazem [11]. Istnieją dowo-
dy, że osoby o wysokiej aktywności fizycznej [24] i sprawne 
fizycznie [25] istotnie rzadziej skarżą się na dolegliwości 
bólowe ze strony układu ruchu. W niektórych badaniach 
poświęconych czynnikom ryzyka bólu w układzie kostno-
-szkieletowym brak jest dowodów wpływu uprawiania spor-
tu na jego występowanie [26]. Co więcej, uczestniczenie 
w zajęciach sportowych jest nawet czynnikiem ochronnym 
przed występowaniem dolegliwości bólowych kończyn gór-
nych u osób spędzających dużo czasu przy komputerze [27]. 
Według niektórych badań ból w obrębie kończyn górnych 
i dolnych nie zależy wyłącznie od obciążeń fizycznych, 
ponieważ wykazano, że ryzyko wystąpienia bólu w obrębie 
kończyn górnych było większe u osób podejmujących pra-
cę umysłową niż fizyczną [26]. W populacyjnym badaniu 
z Finlandii wykazano, że występowanie w wywiadzie urazu 
stawu ramiennego lub ramienia prawie 3-krotnie zwięk-
sza ryzyko uszkodzenia stawu ramiennego i związanego 
z nim bólu [22]. Do potwierdzonych już czynników ryzyka 
bólu stawów kończyn dolnych, w tym przede wszystkim 
kolanowych, należy nadwaga [11, 28], ale u studentów IKF 
nie wykazano wpływu masy ciała na występowanie bólu, 
co było prawdopodobnie spowodowane niewielką liczbą 
osób z nadwagą. Na występowanie bólu we wszystkich 
badanych lokalizacjach, z wyjątkiem stawu nadgarstkowego 
i stawów stóp, istotny wpływ miały czynniki psychiczne: 
objawy wzmożonej pobudliwości nerwowej, drżenie rąk, 
kołatanie serca, napadowo występująca biegunka, uczucie 
braku „energii do życia” i ból głowy. Analiza krokowa 
postępująca potwierdziła, że istotnymi czynnikami ryzyka 
występowania bólu są: objawy wzmożonej pobudliwości 
nerwowej dla stawów ramiennych, napadowo występująca 
biegunka dla stawów łokciowych, brak „energii do życia” 
dla stawów biodrowych oraz kołatanie serca i ból głowy 
dla stawów kolanowych.

Związek pomiędzy czynnikami psychospołecznymi 
a bólem układu mięśniowo-szkieletowego stwierdzono 
nie tylko u dorosłych [4, 11], ale także u nastolatków [2]. 
U osób zgłaszających ból o przewlekłym charakterze istot-
nie częściej stwierdzono zaburzenia lękowe i depresyjne, 
a ponadto ból dotyczył najczęściej więcej niż 1 okolicy 
[10]. Może to tłumaczyć współistnienie bólu układu mię-
śniowo-szkieletowego z bólami głowy i innymi dolegli-
wościami w badanej grupie studentów. Inne wyniki badań 
potwierdziły, że ból głowy należy do czynników ryzyka 
bólu mięśniowo-szkieletowego [4]. Ból głowy i ból brzucha 
należały do czynników ryzyka wystąpienia niespecyficz-
nego bólu krzyża u pielęgniarek oraz u mężczyzn pracują-
cych w przemyśle, w badaniu różnych grup zawodowych 
poświęconemu niespecyficznemu zespołowi bólowemu 
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kręgosłupa [4]. Niska ocena własnego statusu material-
nego wraz z niezadowoleniem z wykonywanej pracy lub 
wybranego kierunku studiów, konflikty w miejscu pracy 
czy nauki należą do wykładników stresu, które odciskają 
piętno na osobniczej percepcji bólu. Są one wg innych au-
torów uznanymi czynnikami ryzyka bólu układu ruchu [3, 
4, 11]. Być może młody wiek studentów wpłynął na brak 
istotności tych czynników w porównaniu do innych badań, 
w których analizowano grupy starszych niż studenci osób 
[4, 11]. Palenie papierosów należy do udokumentowanych 
czynników ryzyka bólu mięśniowo-szkieletowego [4, 11, 
28, 29, 30, 31]. Wpływa ono m.in. na występowanie bólu 
stawów kolanowych [11, 29, 30, 31]. Związek palenia z bólem 
w obrębie kończyny górnej został opisany przez Adam-
sona i wsp. [28], dotyczył stawu ramiennego i podobnie 
jak wpływ palenia na ból stawów ręki u studentów IKF 
był niezależny od płci, BMI i spożywania alkoholu. Pomi-
mo tego palenie nie okazało się być istotnym czynnikiem 
w analizie krokowej logistycznej postępującej, na co być 
może wpływ miał krótki okres palenia papierosów przez 
badanych studentów. 

Wśród osób, u których występowały urazy dominowali 
mężczyźni, co jest zgodne z poprzednio opublikowanymi 
badaniami u studentów kultury fizycznej [32, 33] oraz in-
nych studentów [34]. Dotychczas nie znaleziono wyjaśnie-
nia tego zjawiska, niektórzy autorzy sugerują, że wynikać 
to może z większej skłonności mężczyzn do podejmowa-
nia większego ryzyka w czasie uprawiania sportu [33], 
zaangażowania odmiennych stopni aktywności fizycznej 
przez kobiety i mężczyzn [35] oraz w przypadku sportów 
kontaktowych do bardziej agresywnej i brutalnej gry, co po-
woduje wzrost częstości występowania urazów [14, 36, 
37]. Opublikowano prace, w których stwierdzono większe 
ryzyko występowania urazów sportowych u kobiet upra-
wiających koszykówkę, niż u mężczyzn, zwłaszcza urazów 
więzadeł krzyżowych przednich [38]. Istnieją także badania 
wykazujące brak różnic w występowaniu urazów w nie-
których lokalizacjach układu ruchu u mężczyzn i u kobiet, 
co stwierdzono m.in. w badaniu drużyn piłki ręcznej [15] 
oraz piłki nożnej, lacrosse i hokeja na trawie [39]. Średnia 
liczba urazów w badanej grupie w przypadku kobiet była 
niemal identyczna z badaniem przeprowadzonym wśród 
studentów kultury fizycznej w Holandii [32], ale znacznie 
wyższa w porównaniu do podobnego badania z Austrii 
[33]. Natomiast średnia liczba urazów dla mężczyzn była 
nieco wyższa w porównaniu do obu wyżej wymienionych 
badań [32, 33]. Zbliżona średnia urazów przypadających 
na osobę występowała także wśród polskich sportowców 
uprawiających 6 dyscyplin sportu (judo, lekką atletyką, 
koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i siatkową) [40]. Wy-
daje się to przemawiać za zbliżonym charakterem badanej 
grupy studentów IKF, szczególnie mężczyzn, do studentów 
podobnych wydziałów z Austrii i Holandii [32, 33], a także 
do sportowców polskich opisanych przez Walentukiewicz 
[40]. Porównywanie różnych badań dotyczących urazów 
sportowych jest trudne z powodu stosowanych przez nie 

odmiennych definicji urazów sportowych [13, 16, 41]. W an-
kiecie nie podano definicji urazu, pozostawiając ją ocenie an-
kietowanego. Podobne stanowisko prezentowali inni autorzy 
[13]. Z ich doświadczeń wynika, że pozwala to na uzyskanie 
wyniku najbliższego rzeczywistości. Należy jednocześnie 
pamiętać, że na liczbę zgłaszanych urazów wpływa szereg 
innych czynników. Jednym z nich jest motywacja badanego 
[13], która może polegać na chęci uzyskania gratyfikacji, 
np. w postaci zwolnienia lekarskiego. W przypadku pre-
zentowanego badania jedyną motywacją mogła być chęć 
udzielenia rzetelnej odpowiedzi. Innym bardzo istotnym 
czynnikiem jest charakter samego badania. Powszechnie 
wiadomo, że zwykle występuje problem zaniżenia liczby 
urazów w porównaniu do wartości rzeczywistych [13, 42]. 
W jednym z badań prospektywnych, opierających się na ba-
daniu ankietowym oraz analizie dokumentacji medycznej, 
wykazano, że aż 20% urazów konsultowanych przez lekarza 
nie zostało zgłoszonych w ankiecie [13]. Podobne obser-
wacje zostały także poczynione w badaniu poświęconym 
występowaniu bólu krzyża i analizie zwolnień lekarskich 
wydanych z tego powodu u grupy pracowników fizycznych 
[43]. Dane te potwierdza badanie Gabbe i wsp. [42], które 
ponadto dowodzi, że przeważająca większość sportowców 
jest w stanie określić, czy występowały u nich urazy w ciągu 
poprzedzających 12 miesięcy. Jednakże odpowiedzi na pyta-
nia szczegółowe o liczbę przebytych urazów oraz dokładnej 
ich lokalizacji obarczone są istotnym błędem [42]. Nato-
miast w 4-letnim badaniu prospektywnym podobnej grupy 
studentów wychowania fizycznego liczba urazów z pierw-
szych 3 lat badania (raportowanych przez nich na bieżąco 
w 3-tygodniowych odstępach) wynosiła zaledwie 45,6%. 
Z poprzedzającego roku studenci byli w stanie przypo-
mnieć sobie 61% urazów [13]. W prezentowanym badaniu 
nie analizowano dokumentacji medycznej studentów, ale 
uwzględniając jego retrospektywny charakter, należy przy-
puszczać, że liczba zgłoszonych urazów jest istotnie niższa 
od rzeczywistej. Znacząca większość (ok. 2/3) zgłoszonych 
urazów dotyczyło kończyn dolnych u mężczyzn i kobiet. 
Bardzo zbliżona proporcja występowała u studentów holen-
derskich [13]. Jednakże znaczne różnice występowały w za-
kresie poszczególnych lokalizacji. Mianowicie, u studentów 
holenderskich dużo niższe były odsetki urazów stawów 
kolanowych, skokowych i nadgarstkowych (o ponad 20), 
natomiast procentowo znacznie więcej urazów dotyczyło 
uda, ręki i stopy [13]. Może to wynikać z różnego stopnia 
ciężkości urazów w tych grupach oraz czasu trwania ich 
następstw. Szczególnie, że wyżej wymienione badanie miało 
charakter prospektywny, co pozwalało odnotować wszystkie 
urazy, nawet te, które powodowały krótkotrwałe dolegliwo-
ści [13]. W badaniu całej populacji sportowców deklarują-
cych branie udziału w zawodach sportowych w Finlandii 
analizowano 6 dyscyplin sportowych: judo, karate, piłkę 
nożną, koszykówkę, siatkówkę i hokej na lodzie. W każ-
dej z nich przeważały urazy kończyn dolnych, przy czym 
najwyższy ich odsetek występował w piłce nożnej (66,8), 
a następnie w siatkówce (57,4) i koszykówce (56,0) [36]. 
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W prezentowanym badaniu wartości te były jeszcze wyższe, 
sięgając w tych 3 sportach ok. 90%. Ponadto w badaniu 
fińskim rejestracja urazów opierała się na raportach z firmy 
ubezpieczeniowej, podczas gdy w prezentowanym bada-
niu urazy były rejestrowane retrospektywnie przez samych 
studentów. Zaobserwowano jednak w obu tych badaniach 
identyczną proporcję urazów stawu skokowego do urazów 
stawu kolanowego podczas uprawiania koszykówki, która 
wynosiła 2:1. Także wspólna dla tych badań jest przewaga 
liczby urazów stawu skokowego nad urazami stawu kolano-
wego związanymi z uprawianiem piłki nożnej i siatkówki. 
W obu badaniach występowała znaczna przewaga urazów 
stawu kolanowego nad urazami stawu skokowego podczas 
uprawiania sportów walki. Również w innych badaniach 
wykonanych w Polsce, wśród zawodników uprawiających 
wyczynowo koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę domino-
wały urazy kończyn dolnych [44, 45]. Odsetek osób z ura-
zami stawów skokowych oraz kolanowych był jednakowy 
jak w prezentowanym badaniu, natomiast wyraźna różnica 
występowała w zakresie proporcji urazów stawów skoko-
wych i kolanowych u zawodników uprawiających piłkę 
ręczną, gdzie dominowały urazy stawów skokowych nad 
kolanowymi, natomiast u siatkarzy urazy stawu skokowego 
i kolanowego stanowiły po 40% wszystkich urazów [44], 
podczas gdy w tym badaniu w siatkówce znacznie prze-
ważały urazy stawów skokowych. W badaniu koszykarzy 
ze szkół średnich z USA dominowały urazy kończyn dol-
nych, proporcja urazów stawów skokowych do kolanowych 
u kobiet wynosiła 3:1, a u mężczyzn 3:2 [38]. 

W przypadku urazów kończyn górnych, podobnie jak 
w badaniu Kujala i wsp. [36], u studentów IKF zaobser-
wowano przewagę związanych z uprawianiem koszykówki 
urazów ręki i stawu nadgarstkowego nad urazami stawu 
ramiennego, przy czym odsetki tych urazów były w obu ba-
daniach zbliżone. Podobnie uprawianie siatkówki wiązało się 
z kolei z częstszymi urazami stawu ramiennego niż stawów 
położonych dystalnie. Bardzo zbliżone były także proporcje 
urazów kończyn górnych związanych z uprawianiem piłki 
nożnej. Natomiast dużo częstsze były w prezentowanym 
badaniu urazy stawu nadgarstkowego podczas uprawiania 
sportów walki, co może wynikać z niejednolitego charakteru 
tej grupy, w której ujęto wszystkie sporty walki uprawiane 
przez studentów z racji niewielkich liczebności poszcze-
gólnych podgrup. W badaniu przeprowadzonym w Polsce 
u osób uprawiających sporty walki z rozróżnieniem na judo, 
karate i zapasy [46] wykazano, że przewaga urazów koń-
czyn górnych nad dolnymi występowała wyłącznie w judo. 
Także w badaniu retrospektywnym dokumentacji pacjentów 
z poradni sportowej w Częstochowie wykazano, że najwię-
cej urazów kończyn górnych wiązało się z uprawianiem 
sportów walki oraz tenisa ziemnego [37].

Sporty walki były jedyną dyscypliną sportu uprawianą 
przez mężczyzn, w której dominowały urazy kończyn gór-
nych. Wśród kobiet urazy kończyn górnych dominowały 
tylko w przypadku uprawiania pływania, ale zależność 
ta nie była istotna. 

Najwięcej urazów wśród mężczyzn wiązało się z upra-
wianiem sportów walki, piłki nożnej, koszykówki oraz piłki 
ręcznej, na te dyscypliny przypadało ok. 80% wszystkich 
urazów w tej grupie. W wielu publikacjach piłka nożna 
uznawana jest za jedną z najbardziej urazowych dyscyplin 
sportowych [16, 40, 47]. U mężczyzn więcej urazów wiązało 
się z uprawianiem sportów walki niż piłki nożnej. W pi-
śmiennictwie jest zgodność co do tego, że są to dyscypliny 
o najwyższym stopniu urazowości, jednakże wg niektórych 
autorów to piłka nożna jest sportem najbardziej urazowym 
[47]. W części z tych publikacji sportów walki nie połączono 
w jedną kategorię. Jednakże po ich zsumowaniu okazuje się, 
że podobnie jak w prezentowanym badaniu to one dominują 
wśród przyczyn urazów [47]. Zdecydowana przewaga ura-
zów przeliczonych na osobo-lata w karate występowała także 
w dużej grupie sportowców fińskich, w której tuż za karate 
sklasyfikowane było judo, a następnie hokej na lodzie, piłka 
nożna, koszykówka i siatkówka [36]. W badaniu młodych 
piłkarzy (12–18 lat) z Danii, wykazano, że liczba urazów jest 
znacznie niższa niż u dorosłych zawodników [48]. Wynik 
badania sugeruje, że wiek graczy ma bardzo istotny wpływ 
na liczbę urazów sportowych. W prezentowanym badaniu 
nie odnotowano wpływu wieku na występowanie urazów 
układu ruchu, jednakże niewątpliwy wpływ na tę zależność 
wywarła mała rozpiętość wieku. 

Do sportów będących źródłem największej liczby ura-
zów u kobiet należały kolejno: piłka ręczna, gimnastyka, 
sporty walki oraz lekka atletyka. Łącznie przypadało na nie 
ponad 61% wszystkich urazów wśród kobiet. W badaniu 
przeprowadzonym u studentów kultury fizycznej w Austrii 
dominowały urazy związane z uprawianiem gimnastyki, 
narciarstwa oraz lekkiej atletyki, dopiero na 5. miejscu 
była piłka nożna, a za nią piłka ręczna i koszykówka [33]. 
Wysoka pozycja gimnastyki i narciarstwa jako przyczyn 
urazów wynikała prawdopodobnie z dużej liczby osób upra-
wiających te dyscypliny, co nie miało miejsca u badanych 
studentów IKF. W literaturze opisano zależność między 
krajem a dyscypliną sportu najczęściej związaną z uraza-
mi, co jest szczególnie wyraźne na przykładzie częstych 
urazów związanych z uprawianiem narciarstwa w krajach 
alpejskich [47].

W badaniu na podobnej grupie studentów kultury fi-
zycznej z Holandii autorzy wykazali, że urazy sportowe 
w tej grupie nie miały związku ze stopniem wytrenowania 
ani umiejętnościami badanych studentów [32]. Te wnio-
ski należy jednak potraktować z rezerwą, ponieważ była 
to grupa o małym stopniu zróżnicowania pod względem 
badanych cech. 

Podobnie jak w innych badaniach, urazy stawu kolano-
wego występowały najczęściej w związku z uprawianiem 
piłki nożnej [48, 49], sportów walki [37], koszykówki i piłki 
ręcznej u mężczyzn, natomiast u kobiet z uprawianiem piłki 
ręcznej [15], lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki. 
Jednakże istotnymi czynnikami ryzyka urazów tego stawu 
wykazanymi w analizie krokowej postępującej były upra-
wianie narciarstwa i wyczynowe uprawianie sportu. Nar-
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ciarstwo, zwłaszcza w krajach alpejskich, jest nieodłącznie 
związane z występowaniem urazów stawów kolanowych. 
Zostało to potwierdzone w badaniu studentów kultury fi-
zycznej w Austrii [33]. Natomiast nieco zaskakujący jest 
fakt niepotwierdzenia jako czynników ryzyka piłki noż-
nej oraz piłki ręcznej, podczas uprawiania których doszło 
do największej liczby urazów. Być może ma to związek 
z dużą liczbą osób uprawiających te sporty oraz udziałem 
innych czynników, które uwzględniono w analizie krokowej 
logistycznej postępującej. 

U badanych mężczyzn, studentów IKF, do urazów sta-
wów skokowych najczęściej dochodziło podczas uprawiania 
koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej. Wysoka 
częstość występowania urazów podczas uprawiania tych 
dyscyplin przez mężczyzn opisana jest także przez innych 
autorów [16, 39, 48]. U studentek IKF urazy stawów skoko-
wych występowały najczęściej u zawodniczek uprawiających 
gimnastykę, taniec, piłkę ręczną oraz sporty walki, z czym 
zgodne są wyniki innych autorów [15]. W analizie kroko-
wej logistycznej postępującej wykazano, że istotny wpływ 
na występowanie urazów u studentów miały uprawianie ae-
robiku, koszykówki, siatkówki, tańca i piłki nożnej, a także, 
podobnie jak w stawach kolanowych, wyczynowe uprawianie 
sportu. W badaniu Beynnon i wsp. [39] dotyczącym czyn-
ników ryzyka urazów stawu skokowego udokumentowano 
istotny związek między uprawianiem piłki nożnej przez 
kobiety a urazami stawu skokowego. Związek między upra-
wianiem koszykówki a wysoką częstością urazów stawu 
skokowego odnotowano także w innych badaniach [16, 35, 
36]. W badaniu Taniewskiego i wsp. [16], które obejmowało 
sportowców uprawiających koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
nożną i piłkę ręczną, najczęściej ulegał urazom staw skoko-
wy (35% wszystkich urazów). W prezentowanym badaniu 
liczba urazów stawu skokowego była zbliżona, natomiast 
znacznie rzadsze były urazy stawów kolanowych.

Urazy stawu nadgarstkowego występowały u mężczyzn 
przede wszystkim w sportach walki, a następnie w piłce 
ręcznej i piłce nożnej, natomiast u kobiet przy uprawianiu 
piłki ręcznej i tenisa ziemnego. Czynnikami ryzyka wy-
stępowania tych urazów były uprawianie tenisa ziemnego 
i piłki ręcznej, wyczynowe uprawianie sportu oraz niski 
wzrost. Tenis ziemny jest dyscypliną, w której urazy i do-
legliwości bólowe okolicy nadgarstka występują często [50, 
51]. Najczęściej powodem bólu nie jest uraz stawu pro-
mienno-nadgarstkowego, ale wynikające z przeciążenia 
i mikrourazów zapalenie ścięgien prostowników, rzadziej 
zginaczy palców [51]. W badaniu Radziocha i wsp. [50] po-
twierdzono częste występowanie urazów kończyny górnej 
u osób uprawiających sporty walki i tenis ziemny. Urazy 
te były częste również u osób uprawiających koszykówkę 
i siatkówkę, czego nie stwierdzono u studentów IKF. Analiza 
krokowa logistyczna postępująca wykazała jednak, że żaden 
z tych czynników nie okazał się istotnym czynnikiem ryzyka 
występowania urazów w stawie nadgarstkowym. Do czyn-
ników ryzyka występowania urazów stawów łokciowych, 
podobnie jak w przypadku stawów nadgarstkowych, należało 

uprawianie tenisa ziemnego oraz kulturystyki i sportów 
walki. Każdy z nich został potwierdzony w analizie kro-
kowej logistycznej postępującej i jest to zgodne z innymi 
opublikowanymi badaniami [50, 51]. 

Jedynym istotnym czynnikiem ryzyka występowania 
urazów stawów rąk jest uprawianie piłki ręcznej, a stawów 
stóp wyczynowe uprawianie sportu. Urazy stawów rąk także 
w materiale innych autorów występowały podczas uprawia-
nia piłki ręcznej [33], natomiast w odróżnieniu u studentów 
IKF w Austrii występowały nieco rzadziej w koszykówce, 
a nie występowały w siatkówce [33]. Urazy rąk w badanej 
grupie nie były częste podczas uprawiania sportów walki, 
co różni się z wynikami badań innych polskich autorów 
[46]. W literaturze opisano związek urazów stawów stóp 
z uprawianiem wielu dyscyplin, w tym piłki nożnej, ko-
szykówki, siatkówki, hokeja na lodzie i sportów walki, ale 
w żadnym z dostępnych badań nie opisano jego zależno-
ści od wyczynowego uprawiania sportu. Prawdopodobnie 
wynika to z doboru badanych grup oraz braku możliwości 
porównania sportowców uprawiających sport wyczynowo 
i amatorsko.

Urazy stawu ramiennego występowały najczęściej pod-
czas uprawiania sportów walki i piłki ręcznej zarówno 
u mężczyzn i kobiet. Ponadto u kobiet występowały one 
podczas uprawiania gimnastyki i pływania. Jednakże spo-
śród tych dyscyplin tylko pływanie, kulturystyka i sporty 
walki okazały się mieć istny wpływ na ich występowanie. 
Także wyczynowe uprawianie sportu sprzyjało występowa-
niu urazów stawu ramiennego. Natomiast oglądanie tele-
wizji powyżej godziny dziennie miało protekcyjny wpływ 
na występowanie urazów stawu ramiennego. Analiza kro-
kowa logistyczna postępująca wykazała, że czynnikiem 
zwiększającym ryzyko urazu było uprawianie sportów 
walki oraz potwierdziła protekcyjny wpływ oglądania 
telewizji. Jest to zgodne z obserwacjami innych autorów, 
którzy także przedstawiają znaczne odsetki urazów stawu 
ramiennego, jakie dokonują się podczas uprawiania sportów 
walki [36, 50]. Jednakże w żadnym z tych badań nie podjęto 
kalkulacji czynników ryzyka tych urazów, więc trudno 
jest dokonać bezpośredniego porównania tych wyników. 
Natomiast u studentów austriackich gimnastyka była naj-
częstszym źródłem urazów kończyny górnej, w tym stawu 
ramiennego [33]. W badaniach poświęconych zbliżonym 
populacjom nie znaleziono odniesienia między czasem 
oglądania telewizji a częstością występowania urazów. 
Wydaje się jednak, że niezwiązane z jakąkolwiek aktyw-
nością fizyczną oglądanie telewizji skutecznie zmniejsza 
możliwość pojawienia się urazów – działając w ten spo-
sób protekcyjnie, czego dowodem są wyniki tego badania. 
Aczkolwiek nie zawsze musi to być prawdziwe, ponieważ 
istnieją sytuacje, w których może pojawić się dodatnia 
korelacja między tymi czynnikami, kiedy sportowiec ma 
przymusową przerwę w treningach po przebytym urazie 
i więcej czasu niż zwykle spędza na oglądaniu telewizji. 
Studenci IKF, cechujący się młodym wiekiem i dużą ak-
tywnością fizyczną, mogliby wydawać się dalecy od ob-
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ciążeń zdrowotnych. Przedstawione wyniki dowodzą 
jednak, że zarówno ból pochodzący z układu ruchu, jak 
i urazy sportowe stanowią u nich częsty problem. W ba-
daniu ustalono także czynniki ryzyka występowania bólu, 
do których oprócz urazów bolesnych okolic należą także 
czynniki psychospołeczne. Wyodrębniono także niezależne 
czynniki ryzyka występowania urazów, wśród których 
dominowało uprawianie poszczególnych dyscyplin sportu. 
Badanie to jest pierwszym etapem do zmniejszenia często-
ści urazów i towarzyszącym im dolegliwościom bólowym 
układu ruchu u studentów IKF. Do osiągnięcia pełnego 
sukcesu w tym zakresie konieczna jest dalsza, szczegó-
łowa analiza mechanizmu poszczególnych urazów oraz 
uwzględnienie czynników psychospołecznych w genezie 
bólu układu ruchu. 

Wnioski

Ból w zakresie układu ruchu jest zjawiskiem po-1. 
wszechnym u studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

Najważniejszymi czynnikami ryzyka występowania 2. 
bólu w układzie ruchu u studentów były urazy sportowe. 
Uprawianie niektórych dyscyplin sportowych oraz czynniki 
psychospołeczne stanowią także istotne czynniki ryzyka 
występowania bólu stawów.

Urazy sportowe zgłosiła niemal połowa studentów, 3. 
dotyczyły one najczęściej stawów kolanowych i skoko-
wych.

Z występowaniem urazów sportowych u studen-4. 
tów w określonych lokalizacjach związane jest uprawianie 
niektórych dyscyplin sportowych, a także w niektórych 
przypadkach wyczynowe uprawianie sportu.
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Summary

The term tennis elbow applies to the state in which 
the patient feels pain in the area of lateral epicondyle and 
concomitantly suffers from strength disorders together with 
diminished capability of the upper limb. Even a very brief 
look at the specialist literature reveals that there is a number 
of terms for this particular pain unit. Throughout many 
years this pain was linked with the inflammation of the 
common extensors tendon. Presently there is a widespread 
agreement that this painful condition is connected with 
the degeneration in the area of common extensors tendon, 
in particular the extensor carpi radialis brevis. A closer 
consideration of the pathomechanism of the tennis elbow 
points to the fact that this seemingly simple pain unity is 
a complex problem. Moreover, it shows how important the 
nuances in patients opinion are and how such details can 
influence not only the diagnose but also the treatment.

K e y   w o r d s: tennis elbow – etiology – angiofibroblastic 
tendinosis.

Streszczenie

Terminem „łokieć tenisisty” określa się stan, w którym 
chory odczuwa ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej z dość często współistniejącymi zaburzeniami 
siły i zmniejszoną funkcją kończyny górnej. Nawet po-
bieżny przegląd literatury ujawnia fakt używania bardzo 
różnych terminów dla określenia tego zespołu bólowego. 

Przez wiele lat ten ból łączono ze stanem zapalnym ścięgna 
prostowników przedramienia. Obecnie panuje powszechna 
zgodność co do tego, że dolegliwości bólowe są związane 
ze zmianami zwyrodnieniowymi w okolicy ścięgna pro-
stowników, głównie mięśnia prostownika promieniowego 
krótkiego nadgarstka. Przedstawione hipotezy patomecha-
nizmu tzw. łokcia tenisisty wskazują nie tylko na złożoność 
problemu, tego zdawałoby się prostego zespołu bólowego, 
ale także uwidacznia niuanse w ocenie pacjenta, które zna-
cząco mogą zmienić diagnozę, a tym samym skuteczność 
samego leczenia.

H a s ł a: łokieć tenisisty – etiologia – przerost naczyniowo-
-fibroblastyczny.

*
Terminem „łokieć tenisisty” (ŁT) określa się stan, w któ-

rym chory odczuwa ból w okolicy nadkłykcia bocznego 
kości ramiennej [1, 2, 3] z dość często współistniejącymi 
zaburzeniami siły uścisku [2, 4, 5] i zmniejszoną funkcją 
kończyny górnej [1, 6, 7]. Nawet pobieżny przegląd literatury 
ujawnia fakt używania bardzo różnych terminów dla okre-
ślenia tego zespołu bólowego, np.: entezopatia nadkłykcia 
bocznego, boczny epicondylitis, epicondylalgia, tendonitis, 
tendinosis [1, 6, 8, 9, 10, 11]. Używane synonimy wskazują 
na odmienne pochodzenie bólu, co jest wynikiem ciągłych 
sporów i kontrowersji wśród badaczy, co do pochodzenia 
i patogenezy tego stanu, a także samego mechanizmu bólu, 
który także nie został jeszcze wyjaśniony. 

Przez wiele lat łączono ból nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej ze stanem zapalnym ścięgna prostowników przed-
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się obecnością gęstej populacji fibroblastów, przerostem 
naczyń i zdezorganizowanym kolagenem tworzącym tzw. 
przerost naczyniowo-fibroblastyczny [22, 28]. Założono, 
że stan ten jest fizjologiczną odpowiedzią na przerwanie 
struktury kolagenu [24]. Stwierdzono, że ścięgno pro-
stowników przedramienia u osób chorych na ŁT wykazuje 
charakterystyczną przebudowę fibroblastów i naczyń oraz 
posiada atypową tkankę ziarninową charakterystyczną dla 
opisanego stanu, tj. przerostu naczyniowo-fibroblastycznego 
(tendinosis) [22]. 

Kraushaar i Nirschl zauważyli także, że u chorych 
z przerostem naczyniowo-fibroblastycznym znaczna część 
naczyń ma zwężone światło lub są one w ogóle niedrożne, 
przez co nie funkcjonują w prawidłowy sposób, uniemoż-
liwiając tym samym poprawne gojenie. Natomiast sam 
przerost naczyniowo-fibroblastyczny może występować 
w odpowiedzi na nieudaną próbę gojenia się urazu przez 
powtarzającą się mikrotraumę jako rezultat braku odpo-
wiedniej ilości krwi [22].

Nirschl dokonał podziału tendinosis na 4 stadia:
 I – prawdopodobnie zapalne, bez zmian patologicz-
nych, ze zdolnością do wygojenia;
 II – zmiany patologiczne;
 III – zmiany patologiczne z całkowitym załamaniem 
struktur (przerwaniem);
 Iv – cechy stadium II i III, którym towarzyszą zmiany, 
takie jak włóknienie, zwapnienie macierzy miękkiej i twarde 
zwapnienie kostnopodobne [29].

Stwierdzono też, że zmiany związane ze stadium Iv 
mogą być następstwem stosowania kortyzonu. Istnienie tego 
stanu potwierdza również Regan i wsp. W badaniu po po-
braniu próbek od osób leczonych chirurgicznie stwierdzono 
przerosty naczyniowe i fibroblastyczne z towarzyszącym 
zwyrodnieniem szklistym (hialinizacja) w okolicy przyczepu 
ścięgna ECRB [17].

Zmiany naczyniowe – czynnik przyspieszający  
zwyrodnienie ścięgna

Inni badacze zwracają uwagę, że jednym z czynników 
przyczyniających się do powstania zmian zwyrodnieniowych 
w starzejącym się ścięgnie ECRB są obszary względnego 
niedokrwienia. Anatomia naczyń wokół stawu łokciowego 
i ścięgna ECRB zostały dokładnie zbadane i opisane [30, 
31]. Yamaguchi i wsp. wykazali, że istnieje stały dopływ 
krwi w okolice nadkłykcia bocznego z tętnicy pobocznej 
promieniowej i jego zespolenia z tętnicą wsteczną promienio-
wą zaopatrujące przednią część nadkłykcia, natomiast jego 
tylna część otrzymuje gałęzie z zespolenia tętnicy pobocznej 
środkowej z tętnicą międzykostną wsteczną [31].

Dość ważne wydaje się być odkrycie Schneebergera 
i Masqueleta, którzy wykazali, że największe znaczenie 
dla unaczynienia ECRB ma tętnica wsteczna promieniowa, 
zaopatrująca bliższe 6–8 cm ścięgna. Ponadto stwierdzili 
oni, że dolna powierzchnia przyczepu ścięgna prostowników 
pozostaje beznaczyniowa i że region wspólnego przyczepu 
prostowników może być podatny na ograniczenia dopływu 

ramienia. Obecnie panuje powszechna zgodność co do tego, 
że dolegliwości bólowe są związane ze zmianami zwy-
rodnieniowymi w okolicy ścięgna prostowników, głównie 
mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka 
(extensor carpii radialis brevis – ECRB) [12, 13, 14, 15, 16, 
17]. Dlatego też ŁT powinien być klasyfikowany raczej jako 
tendinosis niż tendinitis [12, 18, 19]. Początkiem zmiany 
kierunku myślenia były wyniki badań histopatologicznych, 
które nie potwierdzały występowania nacieku zapalnego 
[17, 19, 20, 21, 22], stwierdzano za to zmiany będące na-
stępstwem mikrourazów [12, 13], tkankę ziarninową [15] 
i zmiany degeneracyjne z bardzo małymi oznakami lub 
całkowitym brakiem zapalenia ścięgna [17, 23]. Wykazano 
także w ścięgnie ECRB chorych na ŁT wzrost stężenia neu-
rotransmitera – glutaminianu (sól kwasu glutaminowego) 
przy jednoczesnym braku prostaglandyny E2 w porównaniu 
do zdrowego ścięgna. Znaczenie wzrostu stężenia glutami-
nianu pozostaje na razie niewyjaśnione, jednak interesu-
jącym wydaje się być fakt, że glutaminian – dobrze znany 
i ważny modulator bólu w ośrodkowym układzie nerwowym 
– pojawia się w wysokim stężeniu w przewlekłych bólach 
tkanek obwodowych. Natomiast brak prostaglandyny E2 
wskazuje, że u chorych na ŁT nie było żadnych znamion 
stanu zapalnego wewnątrz ścięgna [24].

Chociaż powszechnie uważa się, że ból zawsze towarzy-
szy zapaleniu (struktura bolesna – zawsze zapalna), okazuje 
się, że ze strony tkanki łącznej może być on odczuwany przez 
pacjenta jako wynik nocycepcji lub toksycznego środowiska 
chemicznego [25]. W badaniach Ljung i wsp. stwierdzono 
w okolicy ścięgna prostowników przedramienia chorych 
na ŁT obecność neuropeptydów – substancji P i peptydu 
zależnego od genu kalcytoniny (calcitonin gen-related pep-
tide – CGRP). Autorzy tłumaczą ten stan jako ograniczoną 
immunoreakcję subpopulacji małych naczyń krwionośnych, 
określając go mianem tzw. zapalenia neurogennego [26].

Patologia i patogeneza bólu w okolicy 
nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Około 1–3% populacji doświadcza bólu w okolicy nad-
kłykcia bocznego kości ramiennej w wyniku zaistnienia 
różnych czynników przyczyniających się do rozwoju zmian 
zwyrodnieniowych w tej okolicy, tj.: wieku, lokalnego nie-
dokrwienia czy mechanicznego przeciążania prostowników 
przedramienia [27].

Proponowane przyczyny procesu zwyrodnieniowego 
ścięgna

Przerost naczyniowo-fibroblastyczny
Według Kraushaara i Nirschla w wyniku sumowania 

się mikrourazów powstają przewlekłe urazy z przeciążenia 
związane z przerwaniem wewnętrznej struktury ścięgna 
– degeneracją komórek i macierzy, które nie dojrzewają 
w kierunku prawidłowego ścięgna, skutkując z czasem jego 
zwyrodnieniem. Stwierdzono, że stan ten charakteryzuje 



50 ELŻBIETA KUNCEWICZ, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

krwi [30]. Natomiast w mikroskopowych badaniach Balesa 
i wsp. odnaleziono 2 mało unaczynione strefy, jedną wła-
śnie wokół nadkłykcia bocznego i drugą 2–3 cm dystalnie 
do przyczepu prostowników [32]. Dane te mogą potwierdzać 
założenie, że trudności w leczeniu ŁT są związane z brakiem 
odpowiedniej ilości krwi, niezależnie od tego, czy bierze 
się pod uwagę tendinosis, czy fizjologię gojenia się tkanek 
w stanie zapalnym. Sugeruje się także, że w etiologii ŁT 
biorą udział zaburzenia funkcjonowania autonomicznego 
układu nerwowego, w wyniku których dochodzi do zaburzeń 
równowagi pomiędzy pobudzaniem zwężania i rozszerzania 
naczyń krwionośnych, co także może wpływać negatywnie 
na sam proces leczenia [26, 33].

Przeciążenie mechaniczne
Jako możliwą przyczynę ŁT bardzo często podaje się 

przeciążenie mięśni długotrwałą pracą statyczną bądź dy-
namiczną o małym obciążeniu. Wspólne ścięgno prostowni-
ków narażone jest na pracę ekscentryczną i koncentryczną, 
która może prowadzić do mikrourazów. Stwierdzono także, 
że przyczep ścięgna ECRB przy pracy tego mięśnia, gdy 
staw łokciowy pozostaje w zgięciu, jest narażony na zwięk-
szone przeciążenie w wyniku skurczu ekscentrycznego [34]. 
Natomiast podczas zgięcia nadgarstka przy wyprostowanym 
stawie łokciowym i przedramieniu w pronacji może dojść 
do kompresji pomiędzy nadkłykciem bocznym a główką 
kości promieniowej, co powoduje utrudnienia w dopływie 
krwi [32]. Sugerowane jest także, że w przeciążaniu tej 
okolicy mogą grać rolę nierozpoznane patologie barku [16]. 
Laban i wsp. stwierdzili, że osoby z ograniczoną rotacją we-
wnętrzną ramienia kompensują to ograniczenie nadużywając 
zgięcia dłoniowego nadgarstka, wywołując tym samym 
intensywne napięcie ekscentryczne mięśni prostowników 
przedramienia [35].

Mięśnie zaangażowane w patomechanizm 
tzw. łokcia tenisisty

Do tej pory wykonano wiele różnych badań anatomicz-
nych analizujących przyczepy ścięgien prostowników i ich 
kliniczną korelację z ŁT [36, 37]. Sama anatomia przyczepu 
wspólnego ścięgna prostowników jest dość skomplikowana, 
w dodatku jest ono otoczone powięzią przedramienia, wię-
zadłem pierścieniowatym i więzadłem pobocznym promie-
niowym [38]. Cyriax jako pierwszy stwierdził, że główną 
okolicą przeciążenia u chorych na ŁT jest przeczep ECRB, 
dodatkowo u 1 na 3 pacjentów zmiany występują także 
w mięśniu prostowniku palców [13]. Na podstawie badań 
MRI z 2006 r. potwierdzono najczęstsze zaangażowanie 
mięśni prostowników promieniowych nadgarstka (długich 
i krótkich) oraz w prostowniku palców u chorych z ŁT [39]. 
Fairbank i Corlett skupili się na mięśniu prostowniku pal-
ców, stwierdzając, że przyczep początkowy był usytuowany 
na poziomie 3–5 mm w okolicy wcięcia kostnego na bocz-
nej stronie przedniej powierzchni nadkłykcia bocznego 

[36]. Natomiast podczas badań nad przyczepem wspólnego 
ścięgna prostowników stwierdzono, że pomimo odmien-
nych przyczepów prostownika promieniowego krótkiego 
nadgarstka i prostownika palców nie można odnaleźć ich 
rozdzielenia we wspólnym ścięgnie, dlatego badanie róż-
nicujące jest niemożliwe [37].

Wcześniejsze badania anatomiczne mięśnia odwracacza 
(musculus supinator) wskazywały, że jego powierzchnio-
wa warstwa także rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym 
i miesza się ze ścięgnem ECRB i prostownika palców, ale 
nie łączono pracy tego mięśnia z patomechanizmem ŁT [40]. 
Obecnie wiadomo, że ta powierzchniowa warstwa odwra-
cacza znacząco współpracuje podczas silnego napięcia mię-
śniowego we wspólnym ścięgnie prostowników i powinna 
być włączona do grupy mięśni kojarzonych z patomecha-
nizmem ŁT. Dodatkowo mięsień ten jest „dachem” kanału 
dla gałęzi głębokiej nerwu promieniowego, a jego przerost 
mięśniowo-ścięgnisty lub adaptacyjne skrócenie wywołane 
ciężką oporowaną lub powtarzającą się aktywnością może 
prowadzić do kompresji tylnego nerwu międzykostnego – 
wywołując ból w okolicy nadkłykcia bocznego symulujący 
ŁT. Badania Erak i wsp. wskazują, że wydłużenie ścięgna 
supinatora znacząco zmniejsza napięcie mierzone w tym 
kanale, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy opracowanie 
ścięgien ECRB i prostownika palców daje jedynie słabe 
zmniejszenie napięcia w tym kanale [41]. Coel i wsp. pod-
czas badań chorych z ŁT za pomocą MRI potwierdzili pa-
tologię również mięśnia łokciowego (musculus anconeus) 
w obszarze, gdzie stwierdzono obrzęk, tkankę ziarninową 
i zapalną, jednak nie stwierdzono, czy fakt ten wnosi wkład 
w symptomatologię chronicznego ŁT, czy jest tylko stanem 
towarzyszącym nieprawidłowym ruchom stawu łokciowego 
chorych na ŁT [42].

Nierozpoznane patologie symulujące ból 
o charakterze łokcia tenisisty

Zespół usidlenia tylnego nerwu międzykostnego
Zespół usidlenia tylnego nerwu międzykostnego (ra-

dial tunel syndrome – RTS) i ŁT bardzo często koegzystują 
ze sobą. Ból u chorych na RTS jest głęboki, rozlany i może 
być zlokalizowany po bocznej stronie łokcia i/lub grzbie-
towej części przedramienia, promieniując czasem do dłoni 
[43, 44, 45, 46]. Testem przydatnym dla określenia wstępnej 
diagnozy RTS jest test Koppela–Thomasa, tj. oporowany 
wyprost 3. palca (przy stawie łokciowym pozostającym 
w wyproście) i test oporowanej supinacji (ustawienie stawu 
łokciowego jw.) sugerujące usidlenie nerwu promieniowego 
odpowiednio poprzez ECRB lub w kanale promieniowym 
[9, 47]. Zespół usidlenia tylnego nerwu międzykostnego 
związany jest z usidleniem głębokiej gałązki nerwu pro-
mieniowego [43, 48]. Kanał promieniowy rozpoczyna się 
w miejscu, w którym nerw promieniowy biegnie w bruździe 
pomiędzy mięśniem ramienno-promieniowym a ramiennym 
w dystalnej części ramienia [49, 50]. Około 1,3 cm proksymal-
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nie do stawu ramienno-promieniowego nerw promieniowy 
dzieli się na gałąź powierzchowną i głęboką. Gałąź głęboka 
przechodzi przez tunel promieniowy i w większości przy-
padków przechodzi przez rozwiniętą powięź przedramienia 
nad przyczepem ECRB, unerwia ją i daje małą nawracają-
cą gałąź przechodzącą bocznie w stosunku do nadkłykcia 
bocznego [44, 49]. Nerw ten przebiega dalej przez arkadę 
Froshsega, która biegnie półkolistym łukiem nad proksy-
malnym brzegiem supinatora ok. 2–3 cm dystalnie od stawu 
ramienno-promieniowego. Nerw przebiega przez supinator 
(unerwiając go) do ok. 6,3 cm dystalnie do stawu ramienno-
-promieniowego, gdzie kończy się tunel dla głębokiej gałęzi 
nerwu promieniowego [43]. Ta głęboka gałąź nerwu pro-
mieniowego, przebiegająca przez supinator, nazywana jest 
nerwem międzykostnym tylnym [50, 51]. Nerw ten dzieli 
się na 2 końcowe gałęzie unerwiające mięśnie prostowniki 
palców: prostownik palca małego (extensor digiti minimi), 
prostownik nadgarstka łokciowy (extensor carpii ulnaris), 
prostownik palców długi i krótki (extensor pollicis longus 
et brevis), prostownik palca wskazującego (extensor indicis) 
i odwodziciel kciuka długi (abduktor pollicis longus) [51]. 
Powszechnym miejscem usidlenia jest okolica przyczepu 
ECRB [43, 48], arkada Froshsega [43, 44, 48, 52] i dystalna 
część supinatora [53]. Prasartritha i wsp. w swoich badaniach 
wykazali w 34 przypadkach na 60 badanych z ŁT dobrze 
rozwinięte włókna arkady Froshsega, a u 39 pogrubiony brzeg 
dystalnej części supinatora [49]. Badania te pozwalają wy-
sunąć hipotezę, że usidlenie nerwu międzykostnego tylnego 
poprzez tkanki miękkie może mieć częstsze miejsce niż do tej 
pory sądzono. Kojarzono ten stan raczej ze zwichnięciem 
stawu łokciowego czy złamaniem głowy oraz szyjki kości 
promieniowej oraz z dość szybką manifestacją zmian o cha-
rakterze niedowładu określonych mięśni niż tylko z bólem 
w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej, jaki może 
mieć miejsce przy usidleniu poprzez tkanki miękkie [44]. 
Uważa się, że ruch oporowanej supinacji przy wydłużonej 
pozycji mięśnia odwracacza i ECRB może powodować kom-
presję nerwu [48]. Podobny efekt można wywołać podczas 
pronacji przedramienia do końcowego zakresu ruchu przy 
wyprostowanym stawie łokciowym [53].

Dysfunkcja kręgosłupa na poziomie  
C5–C6 i C6–C7

Ehmer zauważył znaczną korelację pomiędzy chronicz-
nym ŁT a spondylozą odcinka szyjnego kręgosłupa u ok. 
80% pacjentów [54]. Wielu autorów sugeruje związek pomię-
dzy dysfunkcją stawów kręgosłupa szyjnego a obwodowym 
bólem tkanek miękkich [55]. Zmiany te są tłumaczone jako 
proces sensytyzacji ośrodkowej. Gunn i Mildbrandt [56] 
oraz Maigne [57] wykazali znaczne zniesienie dolegliwości 
bólowych chorych na ŁT, którzy (w obu badaniach) byli 
wcześniej, bez powodzenia, poddani terapii ukierunkowanej 
na nadkłykieć boczny kości ramiennej. Pomimo doniesień 
o skuteczności terapii w okolicy odcinka szyjnego kręgosłu-

pa w znoszeniu bólu u chorych na ŁT [58], jakość tych badań 
budzi kontrowersje (brak grupy kontrolnej, randomizacji 
itd.), a w samej bazie Medline jest dostępnych dopiero kilka 
prac na temat skuteczności terapii w tej okolicy, głównie 
z zakresu terapii manualnej [55]. Pomimo niedociągnięć 
proceduralnych przeprowadzonych badań, związek po-
między zmianami kręgosłupa szyjnego a obecnością bólu 
w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej nadal jest 
rozpatrywany jako jedna z możliwych przyczyn ŁT [58, 
59]. Obecnie stosuje się wiele różnych rodzajów terapii, np.: 
zabiegi fizykalne, miejscowe iniekcje z kortykostreoidów, 
unieruchomienie itd., ale żadna z nich nie zyskała opinii 
terapii wiodącej i skutecznej. Przedstawione hipotezy pato-
mechanizmu łokcia tenisisty wskazują nie tylko na złożoność 
problemu tego zdawałoby się prostego zespołu bólowego, 
ale także uwidaczniają niuanse w ocenie pacjenta, które 
znacząco mogą zmienić diagnozę, a tym samym skutecz-
ność samego leczenia.
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Lieber R.L., Ljung B.-O., Fridé n J.16. : Sarcomere length in wrist extensor 
muscles. Changes may provide insights into the etiology of chronic 
lateral epicondylitis. Acta Orthop. Scand. 1997, 68, 3, 249–254.
Regan W., Wold L.E., Coonrad R., Morrey B.F17. .: Microscopic histo-
pathology of chronic refractory lateral epicondylitis. Am. J. Sports 
Med. 1992, 20, 746–749.



52 ELŻBIETA KUNCEWICZ, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI

Potter H.G., Hannafin J.A., Morwessel R.M., DiCarlo E.F., O’Brien S.J., 18. 
Altchek D.W.: Lateral epicondylitis: correlation of MR imaging, surgical, 
and histopathologic findings. Radiology, 1995, 196, 43–46.
Chard M.D., Cawston T.E., Riley G.P., Gresham G.A., Hazkeman B.L.19. : 
Rotator cuff degeneration and lateral epicondylitis: a comparative hi-
stological study. Ann. Rheum. Dis. 1994, 53, 30–34.
Alfredson H., Ljung B.O., Thorsen K., Lorentzon R.20. : In vivo inve-
stigation of ECRB tendons with microdialysis technique – no signs 
of inflammation but high amounts of glutamate in tennis elbow. Acta 
Orthop. Scand. 2000, 71, 475–479.
Galliani I., Burattini S., Mariani A.R., Riccio M., Cassiani G., Falcieri E.21. : 
Morpho-functional changes in human tendon tissue. Eur. J. Histochem. 
2002, 46, 3–12.
Kraushaar B.S., Nirschl R.P.22. : Tendinosis of the elbow (tennis elbow). 
Clinical features and findings of histological, immunohistochemical, 
and electron microscopy studies. J. Bone. Joint. Surg. Am. 1999, 81, 
259–279.
Nirschl R.P.23. : Elbow tendinosis/tennis elbow. Clin. J. Sports. Med. 1992, 
11, 851–870.
Zeisig E., Öhberg L., Alfredson H.24. : Extensor origin vascularity related 
to pain in patients with tennis elbow. Knee Surg. Sport Traumatol. 
Arthrosc. 2006, 14, 659–663.
Leadbetter W.B.25. : Cell-matrix response in tendon injury. Clin. Sports 
Med. 1992, 11, 533–578.
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Komentarz

Praca porusza istotny problem dotyczący wielu chorych 
w wieku 40–60 lat. Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia 
bocznego) lub golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowe-
go kości ramiennej) dotyczy około 1% populacji. „Łokieć 
tenisisty” (entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramien-
nej) często występuje u sportowców uprawiających tenis, 
badminton czy squash. Nierzadko występuje u osób wyko-
nujących określone prace związane z powtarzalnymi rucha-
mi i pozycją ręki (dentyści, elektrycy, masażyści, ślusarze, 
gospodynie domowe). Bolesność umiejscawia się na małej 
wyniosłości kostnej (nadkłykciu bocznym) na zewnętrznej 
stronie łokcia, gdzie mają przyczep mięśnie prostujące palce 
i nadgarstek. Powierzchnia tej struktury jest bardzo mała 
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w stosunku do naprężeń i łatwo dochodzi tu do przeciążeń 
i mikrourazów. Należy pamiętać, że objawy bólowe utrzy-
mują się zwykle dosyć długo i mają tendencję do nawracania. 
Dlatego trzeba zawczasu pomyśleć o profilaktyce. Należy 
unikać długotrwałej pracy przy komputerze i stworzyć 
odpowiednie warunki, które będą najmniej szkodliwe dla 

organizmu, np. używać ergonomicznej klawiatury. Patome-
chanizm występowania tzw. łokcia tenisisty nie jest znany. 
Autorzy przedstawili aktualny stan wiedzy na ten temat 
w sposób przejrzysty.

dr hab. n. med., prof. PAM Marek Brzosko
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Summary

The paper presents current opinions on aetiopatho-
genesis of dry skin including its occurrence in the course 
of certain dermatological disorders. A meaning of natural 
moisturizing factor, lipid barrier as well as epidermal dif-
ferentiation processes in the maintenance of the proper skin 
moisturization is described. The importance of topical treat-
ment is emphasized. Moreover, a survey of moisturizing 
factors applied in dry skin care is included.

K e y   w o r d s: dry skin – natural moisturizing factor – 
lipids of epidermis – transepidermal water 
loss.

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące 
etiopatogenezy suchej skóry ze szczególnym uwzględnie-
niem schorzeń dermatologicznych, w których objaw ten 
występuje. Opisano znaczenie naturalnego czynnika na-
wilżającego, bariery lipidowej oraz procesów różnicowania 
naskórka w utrzymaniu prawidłowego stanu nawilżenia 
skóry. Podkreślono znaczenie miejscowej terapii oraz do-

konano przeglądu środków nawilżających stosowanych 
w pielęgnacji suchej skóry.

H a s ł a: sucha skóra – naturalny czynnik nawilżający – li-
pidy naskórka – przeznaskórkowa utrata wody.

Czynniki etiologiczne i symptomatologia

Prawidłowe funkcjonowanie skóry jako fizjologicznej 
bariery oddzielającej organizm od środowiska zewnętrznego 
i wpływającej na utrzymanie homeostazy narządów we-
wnętrznych uwarunkowane jest między innymi odpowiednim 
stopniem jej nawilżenia oraz stanem znajdującego się na jej 
powierzchni płaszcza hydrolipidowego. W stanie fizjolo-
gicznym niemal 20% wody obecnej w ustroju związane jest 
w skórze, w tym 60–70% znajduje się w skórze właściwej. 
Skóra pełni wiele funkcji niezbędnych do utrzymania inte-
gracji pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym, 
między innymi bierze udział w procesach metabolicznych, 
immunologicznych, termoregulacyjnych oraz w utrzymaniu 
równowagi wodno-elektrolitowej [1]. Stan nawilżenia skó-
ry warunkujący prawidłowe napięcie tkankowe zależy nie 
tylko od ilości dostarczanej z zewnątrz i wewnątrz wody, 
ale także od zdolności jej zatrzymywania.
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je się właśnie niedobór powierzchniowych lipidów i/lub 
naturalnego czynnika nawilżającego [6]. Stan ten prowadzi 
do obniżenia zdolności wiązania wody oraz zwiększenia 
wskaźnika przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal 
water loss – TEWL), który jest podstawowym parametrem 
wykorzystywanym w ocenie stanu bariery naskórkowej. 
Należy podkreślić, że zaletą tego badania jest nieinwazyj-
ność oraz wysoka czułość [7].

Naturalny czynnik nawilżający będący wewnątrzko-
mórkowym składnikiem warstwy rogowej zapewniającym 
prawidłowe nawilżenie naskórka jest wieloskładnikową 
mieszaniną hydrofilnych związków o niskiej masie czą-
steczkowej, w tym aminokwasów, pyrolidonowego kwasu 
karboksylowego (pyrrolidone carboxylic acid – PCA), mocz-
nika, mleczanów, kreatyniny, glukozaminy, amoniaku oraz 
jonów sodowych, potasowych, wapniowych, magnezowych, 
chlorkowych i innych [8]. Prekursorem aminokwasów stano-
wiących podstawowy składnik NMF (48%) jest powstające 
w warstwie ziarnistej naskórka białko – filagryna. Na tym 
etapie profilagryna zmagazynowana w ziarnistościach kera-
tohialinowych ulega defosforylacji oraz proteolizie. Dalsze 
etapy degradacji filagryny do pojedynczych aminokwasów 
zależne są od stopnia wilgotności środowiska. Najsprawniej 
hydroliza zachodzi przy wskaźniku uwodnienia tkanek (wa-
ter activity – WA) utrzymującym się w granicach 0,7–0,95 
[9]. Ostatnio podkreśla się, że podstawowy patomechanizm 
uszkodzenia bariery naskórkowej i xerosis w atopowym 
zapaleniu skóry stanowią mutacje w zakresie regionu ge-
nów zwanego naskórkowym kompleksem różnicowania, 
a zwłaszcza zaburzenia ekspresji genu filagryny znajdują-
cego się na krótkim ramieniu chromosomu 1 [10].

Drugi istotny mechanizm chroniący naskórek przed 
utratą wody tworzy zewnątrzkomórkowy płaszcz hydroli-
pidowy. Na powierzchni naskórka znajduje się mieszanina 
diglicerydów i triglicerydów, wolnych kwasów tłuszczo-
wych, wosków, cholesterolu, skwalenu oraz ceramidów 
o układzie warstwowym [11]. Unikalny skład lipidów na-
skórkowych cechuje szczególne wysoka zawartość cera-
midów i sfingolipidów (40–50%) oraz cholesterolu (25% 
łącznie z siarczanem cholesterolu). W piśmiennictwie pod-
kreśla się znaczenie ceramidów, które wywierają wpływ 
nie tylko na spoistość i szczelność naskórka, ale także 
spełniają rolę przekaźników międzykomórkowych oraz 
biorą udział w procesach różnicowania keratynocytów 
[12]. Wymienione lipidy pochodzą ze struktur wewnątrz-
komórkowych zwanych ciałkami lamelarnymi (ciałka 
Odlanda), powstającymi w komórkach naskórka powyżej 
warstwy podstawnej. Znajdujące się wewnątrz fosfolipidy, 
glicerolipidy, glukozyloceramidy i sfingomielina ulegają 
egzocytozie do przestrzeni międzykomórkowej, a następnie 
poddawane są działaniu enzymów. Powstająca ostatecz-
nie mieszanina lipidów wypełnia przestrzenie między-
komórkowe, wpływając na adhezję korneocytów, dlatego 
też określana jest mianem cementu międzykomórkowego 
[13]. Z dotychczasowych badań wynika, iż suchość skóry 
występująca w obrębie zmian łuszczycowych jest przykła-

Przewlekle utrzymująca się suchość i związana z nią 
utrata elastyczności skóry wpływają niekorzystnie na kom-
fort i jakość życia. Poza nieestetycznym wyglądem (szorst-
kość i pękanie naskórka, drobnootrębiaste złuszczanie), może 
też wyzwalać świąd, uczucie „ściągania” i pieczenia. Sucha 
skóra staje się bardziej podatna na niekorzystne działanie 
czynników fizykalnych (temperatura, wiatr, promieniowanie 
Uv, mikrourazy), chemicznych (woda, detergenty) czy też 
biologicznych (drobnoustroje). Suchości skóry niejednokrot-
nie towarzyszy brak tolerancji na powszechnie występujące 
czynniki, określany jako nadwrażliwość [2]. Warto podkre-
ślić, że stan ten nie powinien być utożsamiany z reakcjami 
alergicznymi stanowiącymi odrębne zagadnienie.

Ocenia się, że problem suchej skóry występuje 
u ok. 15–20% populacji kaukaskiej i tylko w części przy-
padków związany jest ze schorzeniami dermatologicznymi 
(m.in. łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, rybią łuską 
czy kontaktowym zapaleniem skóry) [3]. Spośród chorób 
ogólnoustrojowych, w przebiegu których występuje pro-
blem suchości skóry, wymienia się niedoczynność tarczy-
cy i inne endokrynopatie, przewlekłą niewydolność nerek 
oraz stwardnienie rozsiane. Suchość skóry jest także stanem 
nierozerwalnie związanym z fizjologicznymi procesami 
starzenia [4].

Etiopatogeneza nadmiernej suchości skóry ma cha-
rakter złożony. Na jej występowanie poza wspomnianymi 
czynnikami osobniczymi wpływ mają również czynniki 
środowiskowe. Szczególnie niekorzystny wpływ ma dłu-
gotrwałe przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowa-
nych lub centralnie ogrzewanych, nadmierna ekspozycja 
na promienie Uv, niska temperatura powietrza (winter 
xerosis) oraz niedobory żywieniowe, a zwłaszcza niedo-
bór witaminy A. Nie bez znaczenia jest również kontakt 
skóry ze związkami o działaniu drażniącym, toksycznym 
lub alergizującym [5].

Patofizjologia naskórka a problem suchej skóry

Najistotniejsze procesy prowadzące do nadmiernej su-
chości skóry zachodzą w obrębie naskórka, a więc najbar-
dziej powierzchownie znajdującej się struktury. Prawidłowe 
funkcjonowanie naskórka zależy od złożonego procesu róż-
nicowania, podczas którego keratynocyty ulegają przemia-
nie z żywych komórek warstwy podstawnej do martwych, 
złuszczających się w warstwie rogowej. W trakcie migra-
cji we wnętrzu komórek zachodzą zjawiska prowadzące 
do wytworzenia wewnętrznej koperty rogowej – struktury 
znajdującej się bezpośrednio pod błoną plazmatyczną, zło-
żonej z białek: inwolukryny, lorykryny i filagryny. Koperta 
rogowa stanowi wewnątrzkomórkowy fragment bariery 
naskórkowej. Równolegle, w miarę postępu procesu rogowa-
cenia, zachodzą procesy wytwarzania naturalnego czynnika 
nawilżającego (natural moisturizing factor – NMF) oraz 
płaszcza hydrolipidowego. Jako podstawową przyczynę 
problemu suchej skóry u większości zdrowych osób uzna-
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dem znaczącego niedoboru ceramidu 2 i wolnych kwasów 
tłuszczowych [14]. Z kolei w przebiegu atopowego zapalenia 
skóry (AZS) uszkodzenie bariery naskórkowej jest wyni-
kiem nie tylko defektu produkcji filagryny, ale również 
zaburzonego metabolizmu lipidów związanego z niedobo-
rem δ-6-saturazy. W efekcie prowadzi to do zmniejszenia 
biosyntezy ceramidów [15].

Na powierzchni naskórka znajdują się również lipidy 
sebum produkowane przez gruczoły łojowe. Ich ilość jest 
zmienna osobniczo, zależna od wieku i podlega regulacji 
hormonalnej. Wzrost wydzielania sebum stymuluje dihy-
drotestosteron. Sebum zawiera w swoim składzie przede 
wszystkim wolne kwasy tłuszczowe (palmitynowy, ste-
arynowy i oleinowy), woski, cholesterol i jego estry oraz 
skwalen o działaniu bakterio- i grzybobójczym. Do stanów 
przebiegających z suchością skóry w wyniku zmniejszenia 
wydzielania sebum należą między innymi: leczenie do-
ustnymi retinoidami i preparatami antyandrogenowymi, 
zaburzenia hormonalne oraz podeszły wiek [16].

Do rzadziej występujących przyczyn nadmiernej su-
chości skóry zalicza się genetycznie uwarunkowane niepra-
widłowości w zakresie fizjologicznej degradacji korneode-
smosomalnej. Retencja korneocytów w warstwie rogowej 
naskórka powstająca w wyniku zaburzeń różnicowania, 
oddzielania i złuszczania prowadzi do nadmiernej suchości 
i hiperkeratozy. Taki stan ma miejsce w grupie schorzeń 
określanych jako rybia łuska. W rybiej łusce związanej 
z płcią (X-chromosomalnej) suchość i hiperkeratoza reten-
cyjna powstają wskutek braku sulfatazy steroidowej – enzy-
mu odpowiedzialnego za konwersję siarczanu cholesterolu 
w cholesterol. W efekcie istotnej zmiany składu i właściwo-
ści mieszaniny zewnątrzkomórkowych lipidów korneocyty 
ulegają akumulacji na powierzchni naskórka [17].

Metody leczenia i pielęgnacji

Skala problemu suchej skóry sprawia, iż nieustannie po-
szukuje się nowych rozwiązań poprawiających skuteczność 
i tolerancję preparatów dermatologicznych oraz kosmetycz-
nych. Zasady pielęgnacji suchej skóry obejmują nie tylko 
prawidłowe jej oczyszczanie, ale także regularną aplikację 
preparatów nawilżających, które zapobiegają nadmierne-
mu wysuszeniu skóry i uszkodzeniu fizjologicznej bariery 
ochronnej [18]. Istotne znaczenie ma dobór preparatów my-
jących, a zwłaszcza wykorzystanie emulsji zawierających 
alkohole tłuszczowe oraz syndetów zamiast tradycyjnych 
środków. Syndety zawierają delikatnie działające synte-
tyczne detergenty, dodatek emolientów oraz cechują się 
wartościami pH zbliżonymi do naturalnego odczynu skó-
ry (~5,5) [19, 20]. Najistotniejszy element w długotrwałej 
pielęgnacji skóry suchej stanowi terapia miejscowa pre-
paratami natłuszczająco-nawilżającymi. Wśród substancji 
stanowiących podstawowe składniki nowoczesnych der-
mokosmetyków do pielęgnacji skóry suchej wyróżnia się 
następujące grupy: 

Substancje o działaniu okluzyjnym, stanowiące 1. 
fizyczną barierę dla odparowywania wody. Do tej grupy 
zalicza się związki, które nie wchłaniają się, bądź wchłaniają 
się tylko w niewielkim stopniu przez naskórek. Pozostają 
one na powierzchni skóry w postaci cienkiej warstwy (fil-
mu). Do grupy substancji filmotwórczych zalicza się oleje 
mineralne, silikonowe oraz woski. Najsilniejsze właściwości 
okluzyjne wykazuje jednak wazelina, będąca mieszaniną 
węglowodorów parafinowych uzyskiwanych w wyniku de-
stylacji ropy naftowej. Redukcja przeznaskórkowej utraty 
wody przy zastosowaniu wazeliny osiąga 98%; dla porów-
nania redukcja TEWL po zastosowaniu parafiny należącej 
również do tej grupy wynosi 20–30% [21]. Spośród wosków 
najszersze zastosowanie w przemyśle farmaceutyczno-ko-
smetycznym znalazły lanolina jako substancja pochodzenia 
zwierzęcego oraz produkt roślinny – wosk carnauba.

Humektanty czyli związki o silnych właściwościach 2. 
higroskopijnych, mające zdolność do trwałego wiązania 
i zatrzymywania wody z otoczenia. Dzięki grupom hydro-
ksylowym w swoich cząsteczkach umożliwiają powstanie 
naturalnego zapasu wody w skórze. Ponadto humektanty 
działają korzystnie na sam preparat kosmetyczny, zapo-
biegając jego wysychaniu. Do tej grupy zalicza się między 
innymi: kwas hialuronowy, mocznik, glicerol (gliceryna), 
aminokwasy, mleczany i glikole [22]. W kosmetykach pie-
lęgnacyjnych szczególnie powszechnie wykorzystywany 
jest glicerol – potrójnie hydroksylowany alkohol o wzorze 
chemicznym C3H8O3, który łączy w sobie bardzo silne 
właściwości higroskopijne, okluzyjne oraz korneodesmo-
lityczne [23]. Z kolei w preparatach dermatologicznych 
przeznaczonych do bardzo suchej skóry w przebiegu AZS, 
łuszczycy czy rybiej łuski znalazł zastosowanie mocznik, 
który poza działaniem silnie nawilżającym i keratolitycz-
nym przyczynia się do zwiększenia biosyntezy lipidów 
naskórka [24].

Produkty syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego 3. 
suplementujące lipidy występujące fizjologicznie w skórze 
[25]. Rekonstrukcja międzykomórkowych lipidów naskórka 
jest możliwa poprzez zastosowanie w składzie recepturowym 
dermokosmetyku takich substancji jak: triglicerydy, cerami-
dy, cholesterol, woski oraz biooleje o wysokiej zawartości 
niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). 
Do tej grupy zalicza się kwas linolowy i linolenowy, które 
są prekursorami wytwarzanych w naskórku ceramidów. 
Szczególnie cenne są produkty zawierające w swoim skła-
dzie kwas γ-linolenowy, takie jak olej z nasion wiesiołka 
(Oenothera biennis) czy ogórecznika lekarskiego (Borago 
officinalis) [26]. Zastosowanie mają również oleje z kiełków 
pszenicy, migdałów, kukui, awokado, orzechów makadamii 
czy jojoby. Obecne w nich NNKT przywracają równowagę 
kwasowo-wodno-lipidową skóry, ułatwiają przyswajanie 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz przyspieszają 
procesy regeneracyjne naskórka.  W odniesieniu do tej grupy 
stosuje się niekiedy w piśmiennictwie termin emolienty, 
który obejmuje również syntetyczne estry prostych kwasów 
tłuszczowych z alkoholami. Do najczęściej stosowanych 
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należą mirystynian propylu, izostearynian izopropylu oraz 
stearynian oktylu [27].

Substancje ułatwiające degradację korneodesmo-4. 
somalną. Należą do nich α-hydroksykwasy, wykazujące 
wielokierunkowy korzystny wpływ na skórę. U osób z su-
chą skórą efekt kliniczny zależny jest od regulacji stanu 
nadmiernego przylegania korneocytów, który prowadzi 
do niedostatecznego złuszczania warstwy rogowej [28]. 
Szczególnie korzystnie działa kwas laktobionowy, który 
jednocześnie wykazuje właściwości higroskopijne i jest 
bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów [29].

Większość preparatów do pielęgnacji suchej skóry zawiera 
co najmniej kilka składników cechujących się odmiennymi 
mechanizmami działania, co pozwala na wzmocnienie efektu 
terapeutycznego. Najczęściej zawartość humektantów, podob-
nie jak związków okluzyjnych i emolientów, wynosi 5–6% 
masy produktu; natomiast woda stanowi ok. 80%. Pozostałe 
składniki stanowiące łącznie 5–10% obejmują związki zmniej-
szające napięcie powierzchniowe, konserwanty i antyoksy-
danty oraz substancje zapachowe. Warunkiem optymalnego 
działania wymienionych substancji czynnych jest stworzenie 
odpowiedniej formy preparatu. Uzyskanie powszechnie stoso-
wanych dwóch klasycznych typów emulsji: O/W (olej w wo-
dzie) lub W/O (woda w oleju) wymaga połączenia emolientów 
ze wspomnianymi emulgatorami i surfaktantami [30].

Na rynku farmaceutycznym występuje duża różnorod-
ność preparatów do pielęgnacji i leczenia suchej skóry; dobór 
produktu powinien być w każdym przypadku indywidualny, 
dokonany przy pomocy lekarza dermatologa lub kosmeto-
loga. Skuteczność terapii miejscowej w zwalczaniu obja-
wów suchej skóry w znacznym stopniu zależy od regularnej 
i częstej (wielokrotnej w ciągu doby) aplikacji. Niemniej 
ważna wydaje się jednak edukacja pacjentów w zakresie 
stylu życia wpływającego korzystnie na stan skóry.

Warto podkreślić, iż prawidłowo prowadzona terapia 
emolientowa w zapalnych chorobach skóry przebiegają-
cych z suchością oraz świądem (AZS, kontaktowe aler-
giczne zapalenie skóry, łuszczyca) może przyczynić się 
do istotnej redukcji dawek leków przeciwhistaminowych 
oraz preparatów stosowanych miejscowo, zwłaszcza gliko-
kortykosteroidów.
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Summary

Introduction: The aim of this study was to evaluate the 
cleanliness of the walls of root canals following their prepa-
ration using Mtwo nickel-titanium rotary instruments.

Material and methods: The study was performed 
on 5 mesial roots of mandibular molars and 3 buccal roots 
of maxillary molars with moderate curvatures. The canals 
were instrumented using Mtwo nickel-titanium rotary files 
powered by the endodontic micromotor to a size 30/.05. 
During instrumentation FileEze was used as a lubricant and 
after each instrument the canals were irrigated with solution 
of natrium hypochlorite. The final flushing was performed 
with distilled water and the canals were dried. The roots 
were splitted longitudinally into halves and prepared for 
SEM observation. Debris and smear layer were evaluated 
in the apical, middle and coronal parts of the root canal 
walls using a 5-point scales proposed by Hülsmann et al. 
Established data were analysed statistically.

Results: Evaluation of debris revealed in high number 
of scores 1. Evaluation of the removal of the smear layer 
revealed in smaller amount of it in coronal parts of the 
root canals (scores mainly 3 and 4) and in greater amount 
in apical parts (scores mainly 4 and 5).

Conclusion: It was found that under the conditions 
of the present study Mtwo instruments successfully re-
moved debris, although they left canal walls covered with 
smear layer.

K e y   w o r d s: Mtwo – root canal preparation – SEM.

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była ocena czystości ścian kanałów 
korzeniowych po ich opracowaniu rotacyjnymi narzędziami 
niklowo-tytanowymi Mtwo.

Materiał i metody: Do badań posłużyło 5 korzeni bliż-
szych zębów trzonowych dolnych oraz 3 korzenie policzkowe 
zębów trzonowych górnych, wszystkie zakrzywione w stopniu 
średnim. Kanały opracowano rotacyjnymi narzędziami niklo-
wo-tytanowymi Mtwo o rozmiarach do 30/.05, napędzanymi 
przez mikrosilnik endodontyczny. W trakcie opracowywania 
stosowano jako lubrykant preparat FileEze, kanały zaś po każ-
dej zmianie narzędzi przepłukiwano roztworem podchlorynu 
sodu. Płukanie końcowe kanałów przeprowadzano z użyciem 
wody destylowanej, po czym je osuszano. Następnie korzenie 
rozdzielano wzdłuż na połowy i przygotowywano do obserwa-
cji w SEM. Oceniano występowanie resztek i warstwy mazistej 
w wierzchołkowych, środkowych i koronowych częściach 
kanałów korzeniowych z zastosowaniem 5-stopniowych skal 
zaproponowanych przez Hülsmanna i wsp. Uzyskane wyniki 
poddano analizie statystycznej.

Wyniki: Oceniając usuwanie resztek, stwierdzono dużą 
liczbę ocen 1. Oceniając usuwanie warstwy mazistej, stwier-
dzono mniejszą jej ilość w częściach koronowych kana-
łów (przeważnie oceny 3 i 4), większą zaś w ich częściach 
wierzchołkowych (przeważnie oceny 4 i 5).

Wniosek: Stwierdzono, iż w warunkach przeprowa-
dzonego badania narzędzia Mtwo dobrze usuwały resztki, 
jednak pozostawiały ściany kanałów korzeniowych pokryte 
warstwą mazistą.
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40/.04 i 25/.07 (ryc. 1). Na przekroju poprzecznym przy-
pominają one narzędzia S-file i posiadają dwie krawędzie 
tnące (ryc. 2). Producent zaleca opracowywanie większości 
kanałów korzeniowych jedynie czterema pierwszymi na-
rzędziami do rozmiaru pilnika głównego 25/.06 z zastoso-
waniem techniki single length. W technice tej każdy pilnik 
wprowadzany jest do kanału na pełną długość roboczą, 
a więc podobnie jak ma to miejsce w przypadku techni-
ki tradycyjnej. Dzięki temu wyeliminowana zostaje wada 
najczęściej stosowanej w przypadku rotacyjnych narzę-
dzi niklowo-tytanowych techniki crown down polegająca 
na niemożności uzyskania jednakowego, powtarzalnego 
kształtu kanału korzeniowego. 

Celem pracy była ocena czystości ścian wąskich, za-
krzywionych kanałów korzeniowych po opracowaniu ich 
rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi Mtwo.

Materiał i metody

Do badań posłużyło 5 korzeni bliższych zębów trzo-
nowych dolnych oraz 3 korzenie policzkowe zębów trzo-
nowych górnych posiadających kanały korzeniowe zakrzy-
wione w stopniu średnim. Zakrzywienie określone metodą 
Schneidera [8] na podstawie badania radiologicznego wy-
konanego za pomocą systemu Digora (Soredex, Finlandia) 
wynosiło 8–21°. Korzenie użyte w badaniu miały całkowicie 
uformowane wierzchołki oraz drożne kanały korzeniowe. 
Zęby bezpośrednio po ekstrakcji przechowywano w roz-
tworze soli fizjologicznej w temperaturze 4°C. Po odcięciu 
korony na wysokości szyjki zęba określano długość roboczą 
poprzez wprowadzenie pilnika Kerra nr 10 do kanału do mo-
mentu ukazania się jego końca w otworze anatomicznym. 
Od określonej w ten sposób długości odejmowano następnie 
1 mm i wynik ten przyjmowano jako długość roboczą.

H a s ł a: Mtwo – opracowanie kanału korzeniowego – 
SEM.

Wstęp

Rotacyjne narzędzia niklowo-tytanowe są coraz po-
wszechniej wykorzystywane do opracowywania kana-
łów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego. 
Przyczyniły się do tego ich zalety, m.in. zachowanie na-
turalnego przebieg kanału korzeniowego oraz skrócenie 
czasu niezbędnego do jego właściwego poszerzenia [1, 2]. 
Niestety, narzędzia te mają również wady. Jedną z nich 
jest powstawanie w trakcie pracy nimi warstwy mazistej 
(smear layer). Jest to cienka warstwa resztek osadzona 
na ścianach kanału korzeniowego, tworząca się w wyniku 
opracowania go narzędziami maszynowymi lub ręcznymi, 
złożona z cząsteczek zębiny, resztek żywej lub nekrotycznej 
miazgi, bakterii oraz pozostałości środków płuczących. Pro-
ces tworzenia warstwy mazistej jest nieodłącznie związany 
z mechanizmem cięcia zębiny, przy czym ilość powstającej 
warstwy mazistej może zależeć m.in. od budowy samych 
narzędzi [3, 4]. Innym rodzajem zanieczyszczeń mogącym 
osadzać się na ścianach kanałów korzeniowych są resztki 
(debris) złożone z opiłków zębiny i fragmentów miazgi 
luźno związanych ze ścianą kanału korzeniowego. Ilość 
tych zanieczyszczeń może zależeć m.in. od ukształtowania 
rowków narzędzi rotacyjnych [5]. O ile co do konieczności 

Ryc. 2. Schemat przekroju poprzecznego narzędzia Mtwo: A – narzędzie; 
B – ostrze; C – przestrzeń dla resztek; D – hipotetyczna ściana kanału 

korzeniowego

Fig. 2. Mtwo instrument in cross-section: A – instrument; B – blade; 
C – debris space; D – hypothetic root canal wall

Ryc. 1. Narzędzia Mtwo

Fig. 1. Mtwo instruments

usuwania resztek z kanałów korzeniowych istnieje zbieżność 
opinii, o tyle w kwestii usuwania warstwy mazistej wyniki 
badań są niejednoznaczne. Jedne wskazują na potrzebę usu-
wania warstwy mazistej ze względu na gorszą szczelność 
wypełnień kanałów korzeniowych wykonanych przy jej 
obecności, inne zaś wykazują, że pozostawienie warstwy 
mazistej nie ma wpływu na szczelność wypełnień [6, 7].

System rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych Mtwo 
stosowany jest od niedawna. Składa się z ośmiu narzędzi 
o rozmiarach 10/.04, 15/.05, 20/.06, 25/.06, 30/.05, 35/.04, 
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Do opracowania kanałów korzeniowych użyto systemu 
rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych Mtwo (vDW, 
Niemcy) osadzonych w kątnicy napędzanej endodontycznym 
mikrosilnikiem Endo IT (vDW, Niemcy). Przywierzchołko-
wo kanały opracowywano do rozmiaru 30/.05, stosując kolej-
ność narzędzi i sposób postępowania zgodny z zaleceniami 
producenta. Pomiędzy każdym użytym narzędziem kanały 
były przepłukiwane 2 mL 2% podchlorynu sodu, a jako 
środek poślizgowy stosowano preparat FileEze (Ultradent, 
USA). Końcowe płukanie kanału przeprowadzano z za-
stosowaniem 5 mL wody destylowanej, po czym kanały 
były osuszane standaryzowanymi sączkami papierowymi 
(Septodont, Francja). Wejście do kanału oraz jego otwór 
wierzchołkowy pokrywano woskiem w celu niedopuszczenia 
do wniknięcia zanieczyszczeń w trakcie dalszych czynności. 
Następnie na powierzchniach policzkowych i językowych 
korzeni nacinano wiertłem o nasypie diamentowym 2 rów-
noległe do osi długiej korzenia rowki w celu ułatwienia 
rozłupania ich na połowy kleszczami do przecinania drutu. 
Z uzyskanych w ten sposób 16 przełomów do dalszych ba-
dań wyselekcjonowano 8 z nich, w tym 5 korzeni bliższych 
trzonowców dolnych i 3 korzeni policzkowych trzonowców 
górnych (po jednym przełomie z każdego korzenia). Prepa-
raty te były następnie odwadniane w szeregu alkoholowym, 
suszone w punkcie krytycznym i napylane warstwą stopu 
AuPd40, po czym powierzchnie wewnętrzne kanałów ba-
dano w skaningowym mikroskopie elektronowym JEOL 
6100 (Jeol, Japonia). Obserwacje prowadzono w powięk-
szeniu × 200 – oceniając występowanie resztek miazgi 
i zębiny oraz w powiększeniu × 1000 – oceniając wystę-
powanie warstwy mazistej. Ocenę 3 wybranych losowo pól 
mikroskopowych przeprowadzono w częściach koronowej, 
środkowej i wierzchołkowej kanałów, osobno dla resztek 
i warstwy mazistej, stosując kryteria zaproponowane przez 
Hülsmanna i wsp. [9]. Kryteria oceny pozostałości resztek, 
formowanych przez opiłki zębiny, resztki miazgi i cząst-
ki luźno połączone ze ścianą kanału korzeniowego, ujęte 
w 5-stopniowej skali, przedstawiały się następująco:

ocena 1: ściana kanału korzeniowego czysta, jedynie 
kilka drobnych resztek;

ocena 2: nieliczne małe skupiska resztek;
ocena 3: liczne skupiska resztek pokrywające mniej 

niż 50% ściany kanału korzeniowego;
ocena 4: ponad 50% ściany kanału korzeniowego po-

kryte przez resztki;
ocena 5: ściana kanału korzeniowego pokryta całkowicie 

lub prawie całkowicie resztkami.
Kryteria oceny warstwy mazistej, złożonej z cząstek 

zębiny, pozostałości żywej lub martwiczej tkanki miazgo-
wej, komponentów bakteryjnych oraz zatrzymanego środ-
ka płuczącego, ujęte w również 5-stopniowej skali, były 
następujące:

ocena 1: brak warstwy mazistej, otwarte kanaliki zę-
binowe;

ocena 2: niewielka ilość warstwy mazistej, część ka-
nalików zębinowych otwarta;

ocena 3: jednorodna warstwa mazista pokrywająca 
ścianę kanału korzeniowego, otwarte tylko nieliczne ka-
naliki zębinowe;

ocena 4: ściana kanału korzeniowego całkowicie pokryta 
jednorodną warstwą mazistą, brak otwartych kanalików 
zębinowych;

ocena 5: obfita, niejednorodna warstwa mazista całko-
wicie pokrywająca ścianę kanału korzeniowego.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej 
z wykorzystaniem testu W Shapiro–Wilka do sprawdzenia 
normalności rozkładu wartości w obrębie badanych grup. 
Istotność różnic badanego parametru pomiędzy badanymi 
grupami analizowano z użyciem testu Anova rang Kruska-
la–Wallisa i testu mediany. We wszystkich przypadkach 
przyjęto poziom istotności p ≤ 0,05.

Wyniki

Z analizy ocen występowania resztek przedstawio-
nych w tabeli 1 wynika, iż kanały korzeniowe były dobrze 
oczyszczane z resztek w każdej z ich części (duża liczba 
ocen 1) – rycina 3.

T a b e l a  1. Ocena resztek

T a b l e  1. Assessment of debris

Ocena
Score

Część  
koronowa

Coronal part

Część  
środkowa

Middle part

Część wierz-
chołkowa

Apical part

Razem
Total

1 6 8 9 23
2 2 3 1 6
3 3 0 1 4
4 2 0 2 4
5 0 2 0 2

Ryc. 3. Część koronowa kanału korzeniowego. Ściana kanału względnie 
czysta, pokryta kilkoma drobnymi resztkami (ocena 1). Widoczne bruzdy 

równoległe do długiej osi kanału (strzałki). SEM, pow. × 200

Fig. 3. Coronal part of the root canal. The wall of the canal fairly clean, 
covered with some small debris (score 1). Parallel grooves to long axis 

of canal are visible (arrow). SEM, magn. 200 ×
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dzano w częściach koronowych (przeważnie oceny 3 i 4) 
– rycina 3, największą zaś w częściach wierzchołkowych 
(przeważnie oceny 4 i 5) – ryciny 4, 5 i 6. Ocenę 5 istotnie 
częściej przyznawano, oceniając obecność warstwy mazistej 
w częściach wierzchołkowych niż w częściach koronowych 
kanałów korzeniowych (p = 0,03).

Dyskusja

Uzyskanie odpowiedniej czystości ścian kanałów ko-
rzeniowych po ich opracowaniu wciąż pozostaje jednym 
z czynników decydujących o powodzeniu leczenia endo-
dontycznego. Jak dotąd żadna z technik opracowywania 
kanałów korzeniowych nie zapewnia całkowitego ich oczysz-
czenia; w przypadku zastosowania każdej z nich na ścianach 
kanałów pozostają w mniejszej lub większej ilości resztki 
i warstwa mazista [10, 11]. W badaniu oceniono czystość 
ścian wąskich, zakrzywionych kanałów korzeniowych w na-
stępstwie ich opracowania maszynowym systemem narzędzi 
niklowo-tytanowych Mtwo. Ocenę przeprowadzono osobno 
dla części koronowych, środkowych i wierzchołkowych 
badanych kanałów korzeniowych. Stwierdzono, iż kanały 
były dość dobrze oczyszczane z resztek, zaś niezadowa-
lająco z warstwy mazistej. Wyniki nielicznych badań nad 
systemem Mtwo przeprowadzonych przez innych autorów 
są zbliżone. Schäfer i wsp. stwierdzili istotnie lepsze oczysz-
czanie kanału korzeniowego z resztek przez ten system 
w porównaniu z narzędziami K3 i RaCe, natomiast usuwanie 
warstwy mazistej nie różniło się statystycznie pomiędzy 
badanymi systemami [12]. W przypadku narzędzi Mtwo 
najmniejszą ilość warstwy mazistej autorzy ci zaobserwo-
wali w częściach koronowych, a największą w częściach 
wierzchołkowych kanałów korzeniowych, przy czym o ile 
oceny uzyskane dla resztek były zbliżone do ocen przed-
stawionych w niniejszej pracy, o tyle oceny występowania 

T a b e l a  2. Ocena warstwy mazistej

T a b l e  2. Assessment of a smear layer

Ocena
Score

Część  
koronowa

Coronal part

Część  
środkowa

Middle part

Część wierz-
chołkowa

Apical part

Razem
Total

1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 6 4 1 11
4 6 7 5 18
5 1* 2 7* 10

* p = 0,03

Ryc. 4. Część koronowa kanału korzeniowego. Jednorodna warstwa mazista 
pokrywająca ścianę kanału, nieliczne otwarte kanaliki zębinowe (ocena 3). 

SEM, pow. × 1000

Fig. 4. Coronal part of the root canal. Homogeneous smear layer covering 
the wall of the canal, rare open dental tubules (score 3). SEM magn. 1000 ×

Ryc. 5. Część środkowa kanału korzeniowego. Jednorodna warstwa 
mazista pokrywająca ścianę kanału, brak otwartych kanalików zębinowych 

(ocena 4). SEM, pow. × 1000

Fig. 5. Middle part of the root canal. Homogeneous smear layer covering 
the wall of the canal, lack of open dental tubules (score 4).  

SEM magn. 1000 ×

Ryc. 6. Część wierzchołkowa kanału korzeniowego. Obfita, niejednorodna 
warstwa mazista pokrywająca ścianę kanału korzeniowego (ocena 5). SEM, 

pow. × 1000

Fig. 6. Apical part of the root canal. Heterogeneous smear layer covering 
the wall of the root canal (score 5). SEM magn. 1000 ×

Wyniki oceny występowania warstwy mazistej przed-
stawiono w tabeli 2. W następstwie opracowania kanałów 
korzeniowych systemem Mtwo ich ściany były pokryte 
warstwą mazistą, przy czym mniejszą jej ilość stwier-
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warstwy mazistej wskazywały na jej mniejszą ilość. Bada-
nia przeprowadzone przez Schäfera i wsp. są szczególnie 
interesujące z powodu bardzo zbliżonej do prezentowanej 
w obecnej pracy metodyki (m.in. podobne płyny stoso-
wane do płukania kanałów w trakcie ich opracowywania, 
rezygnacja ze stosowania EDTA, skala ocen Hülsmanna).

Foschi i wsp., badając czystość ścian kanałów korze-
niowych po opracowaniu ich systemami Mtwo i ProTaper, 
zaobserwowali największe nagromadzenie warstwy mazi-
stej w odcinkach wierzchołkowych kanałów korzeniowych, 
mniejsze zaś lub jej brak w odcinkach środkowych i koro-
nowych [13]. Jednocześnie stwierdzili oni występowanie 
nieznacznych ilości resztek. Wyniki tych badań trudno 
jest jednak porównywać z niniejszym badaniem z uwagi 
na różnice w metodyce. Foschi i wsp. używali do płukania 
5% roztworu podchlorynu sodu i EDTA oraz stosowali inną 
niż w niniejszym badaniu skalę ocen.

Wyniki uzyskane w badaniu własnym potwierdzają 
spostrzeżenia innych autorów, że najgorzej oczyszczanym 
odcinkiem kanałów korzeniowych jest ich część wierzchoł-
kowa, a odcinkiem najlepiej – część koronowa [12, 13, 14, 
15, 16, 17].

Na czystość ścian kanałów korzeniowych duży wpływ 
ma budowa rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych [5, 
18, 19, 20]. Ujemny kąt natarcia oraz obecność powierzchni 
promienistych (radial lands) sprzyjają powstawaniu war-
stwy mazistej osadzającej się zarówno na powierzchni 
zębiny, jak i wnikającej w głąb kanalików zębinowych 
[18, 20]. Na usuwanie resztek z kanału wpływ mają kąt 
spirali (helical angle), liczba zwojów spirali przypadają-
ca na jednostkę długości części pracującej (pitch) oraz 
ukształtowanie rowków narzędzia [5, 18]. Narzędzia Mtwo 
użyte w badaniu charakteryzują się brakiem powierzchni 
prowadzących, dodatnim kątem natarcia i wzrastającą licz-
bą zwojów spirali w kierunku wierzchołka. Dzięki takiej 
konstrukcji narzędzia te w warunkach obecnego badania 
dobrze oczyszczały kanały korzeniowe z resztek, natomiast 
praca nimi skutkowała powstawaniem ilości warstwy ma-
zistej większej niż można było tego oczekiwać, biorąc pod 
uwagę ich budowę.
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Summary

Introduction: System transformation in Poland after 1989 
began the series of changes in the country, both favorable 
and negative in relation to the health of oral cavity. 

The aim of this study was to collect the up-to-date 
information in realtion to the occurrence and intensity of 
the most common diseases and disorders of the mastica-
tory system in the West-Pomeranian population of young 
males, as well as the evaluation of degree of achievement 
of WHO targets for a year 2000 and a chance of reaching 
WHO targets for a year 2010. 

Material and methods: Dental research was carried out 
on the group 720 conscripts, aged 18–19 years, from the 
West-Pomeranian voivodship in Poland. 

Results: Frequency of the caries in the examined group 
amounted to 98.62% and did not differ significantly in relation 
to the place of residence and formal education. The coeffi-
cient of the caries treatment was 0.47. The full dentition was 
maintained only by 78.47% of the examined young people. 
The healthy parodontium was observed only in 22.64% boys. 
Only ⅓ of the examined did not have malocclusion, and 
orthodontic treatment was recommended for 32.78% of the 
young people. Abnormalities in the functioning of temporal-
mandibular joints was observed in 49.17% young people. 

Conclusions: We observed essential differences in the state 
of the masticatory organ, in relation to the place of residence 
and education. Conscripts from the West-Pomeranian voivod-
ship, Poland, did not reach WHO targets for this age group for 
a year 2000, in relation to the health of the oral cavity.

K e y   w o r d s: masticatory organ – conscripts. 

Streszczenie

Wstęp: Przeobrażenia systemowe, jakie nastąpiły 
po 1989 r., zapoczątkowały cały szereg zmian zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych w kształtowaniu stanu 
zdrowotnego jamy ustnej. 

Celem pracy było zdobycie aktualnych informacji od-
nośnie występowania i intensywności najczęstszych chorób 
oraz wad narządu żucia młodych mężczyzn populacji wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, a także ocena stopnia 
realizacji celów zdrowia jamy ustnej wytyczonych przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) na 2000 r. oraz 
szansa spełnienia celów na 2010 r. 

Materiał i metody: Badania stomatologiczne przepro-
wadzono na grupie 720 poborowych w wieku 18–19 lat 
z województwa zachodniopomorskiego. 
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gatywnych zjawisk kształtujących stan zdrowotny jamy 
ustnej. Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć dostęp-
ność pełnej gamy środków do utrzymywania higieny jamy 
ustnej oraz ogólny rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, 
które otwiera się bardziej na różnorakie formy oddziały-
wania prozdrowotnego. Natomiast do zjawisk negatyw-
nych – niekorzystną strategię w polityce ochrony zdrowia 
(skądinąd charakterystyczną dla krajów rozwijających się), 
gdzie na tle aktualnych problemów zdrowotnych opiece 
stomatologicznej nadaje się bardzo niską rangę. Niska 
kondycja ekonomiczna dużej części społeczeństwa (19% 
bezrobotnych w skali kraju, a 27% w skali województwa 
zachodniopomorskiego; 48% Polaków żyjących w strefie 
niedostatku) powoduje, że usługi w sektorze prywatnym 
stają się niedostępne dla ponad 50% społeczeństwa, w tym 
również dzieci i młodzieży [3]. Już teraz obserwuje się 
zjawisko polaryzacji, polegające na tym, że „w ostatnich 
latach stan uzębienia dzieci i młodzieży z rodzin o wyższym 
statusie społeczno-ekonomicznym poprawił się, podczas 
gdy ich rówieśników z rodzin o niższym statusie pogorszył 
się” [4]. Ma to istotne znaczenie, ponieważ stan układu 
stomatognatycznego u osób dorosłych w dużej mierze jest 
efektem działalności profilaktycznych i leczniczych (bądź 
ich braku) w okresie dziecięcym i młodzieńczym [5]. Dla-
tego też praca dotyczy poborowych w wieku 18–19 lat. 
Z punktu widzenia epidemiologii jest to grupa zamykająca 
okres wieku rozwojowego, której stan narządu żucia jest 
świadectwem skuteczności działań oświatowo-zdrowotnych 
i profilaktyczno-leczniczych z okresu szkoły podstawowej 
i ponadpodstawowej. 

Celem pracy było: 
Zdobycie aktualnych informacji odnośnie wystę-1. 

powania i intensywności najczęstszych chorób oraz wad 
narządu żucia młodych mężczyzn populacji województwa 
zachodniopomorskiego. 

Ocena stopnia realizacji celów zdrowia jamy ustnej 2. 
wytyczonych przez WHO na 2000 r. oraz szansę spełnienia 
celów na 2010 r. 

Materiał i metody

Badanie kliniczne obejmowało: aktualny stan i potrzeby 
lecznicze uzębienia, stan przyzębia, warunki zgryzowe. 
Badaniem objęto 720 poborowych z województwa zachod-
niopomorskiego. Osoby te w dniu badania miały ukończony 
18. r.ż. i reprezentowały 3 środowiska zamieszkania. Duże 
miasta (DM): Szczecin i Koszalin, małe miasta (MM): Po-
lice, Pyrzyce, Kamień Pomorski, Świdwin i Wałcz, oraz 
wsie (Wś) należące do powiatów: polickiego, kamieńskiego, 
pyrzyckiego, świdwińskiego i koszalińskiego. W metodyce 
uwzględniono zalecenia WHO dla badań epidemiologicz-
nych. Dane podmiotowe z wywiadu oraz przedmiotowe 
z badania klinicznego były nanoszone na specjalne for-
mularze za pomocą kodu cyfrowego. Kolejność badań była 
zgodna z układem karty. 

Wyniki: Frekwencja próchnicy w badanej grupie wy-
nosiła 98,62% i nie różniła się istotnie w zależności od śro-
dowiska zamieszkania i wykształcenia. Wskaźnik lecze-
nia choroby próchnicowej wynosił 0,47. Zdrowe przyzębie 
posiadało tylko 22,64% poborowych. Bez jakiejkolwiek 
wady zgryzu była ⅓ badanych, natomiast do leczenia orto-
dontycznego kwalifikowało się 32,78%. Nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych stwier-
dzono u 49,17% badanych. 

Wnioski: Stwierdzono istotne różnice w stanie narządu 
żucia wynikające ze środowiska zamieszkania i wykształ-
cenia. Poborowi województwa zachodniopomorskiego nie 
osiągnęli celów zdrowia jamy ustnej wyznaczonych przez 
WHO dla tej grupy wiekowej na 2000 r. 

H a s ł a: narząd żucia – poborowi. 

Wstęp 

Zdrowie człowieka jako jednostki, w tym stan narządu 
żucia, zdają się być wypadkową wielorakich czynników. 
Można je usystematyzować w 4 podstawowe grupy: 

styl życia – jego udział jest największy (35%) i jed- –
nocześnie jego zmiana leży w zasięgu możliwości każdego 
człowieka, 

środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy  –
(ok. 35%), 

czynniki genetyczne (ok. 15%),  –
służba zdrowia, która może rozwiązać 15% proble- –

mów społeczeństwa [1]. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), instytucja, 

która statutowo koordynuje i wspiera działania zmierzające 
do poprawy stanu zdrowia w różnych zakątkach świata, za 
priorytetowe narzędzia uważa promocję zdrowia i edukację 
prozdrowotną [2]. Przez promocję zdrowia rozumie się 
proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad 
swoim zdrowiem oraz stwarzający możliwość jego popra-
wienia. Współczesna koncepcja promocji zdrowia zakłada, 
że kształtowanie świadomości, postaw i zachowań zdro-
wotnych, szczególnie dzieci i młodzieży powinno odbywać 
się komplementarnie, tj. w rodzinie, środowisku szkolnym, 
przez pracowników służby zdrowia oraz przez szeroko 
rozumiane publikatory. Związki przyczynowo -skutkowe 
powstawania i przebiegu chorób cywilizacyjnych, takich 
jak na przykład próchnica zębów, zdecydowanie wskazują 
na uwarunkowania wynikające ze stylu życia jednostki 
i czynników środowiskowych (miejsce zamieszkania, wy-
kształcenie, zasoby finansowe) [1]. Dlatego zdrowie traktuje 
się jako pochodną stylu życia. Oznacza to, że każdy czło-
wiek w większym niż dotąd stopniu powinien zajmować 
się własnym zdrowiem (w tym zdrowiem jamy ustnej), 
czuć się zań osobiście odpowiedzialnym i aktywnie je 
współtworzyć. Określa się to mianem samoopieki [2]. Prze-
obrażenia systemowe, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., 
zapoczątkowały szereg zarówno pozytywnych, jak i ne-
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Analiza statystyczna 
Uzyskany materiał poddano analizie za pomocą pakietu 

statystycznego Statistica 5.1. Dla zmiennych ilościowych bada-
no normalność rozkładu testem W Shapiro–Wilka. Praktycznie 
wszystkie zmienne miały rozkład odmienny od normalnego. 
W celu porównania wartości średnich zastosowano metody 
nieparametryczne. W przypadku porównywania ze sobą więcej 
niż 2 grup zastosowano test Kruskala–Wallisa. Występowanie 
różnic między średnimi wartościami badanych zmiennych 
w poszczególnych grupach mierzono testem U Manna–Whit-
neya. Analizę zmiennych jakościowych prowadzono testami 
niezależności χ² dla tablic wielodzielczych i dwudzielczych. 
W pracy przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania. Otrzymane 
wyniki zestawiono w tabelach i przedstawiono w postaci rycin. 
Obrano podział badanej grupy w zależności od środowiska 
zamieszkania (DM, MM, Wś) oraz wykształcenia (podsta-
wowe, zawodowe, średnie). 

Wyniki i ich omówienie

W grupie 720 poborowych województwa zachodnio-
pomorskiego 260 osób (36,11%) mieszkało w DM, 191 
(26,52%) pochodziło z MM, a 269 (37,36%) wywodziło 
się ze środowiska wiejskiego (tab. 1). 

średnią liczbą PUW i jej składowymi P, U, W, wskaźnika 
leczenia oraz frekwencji osób z pełnym uzębieniem. 

Frekwencja próchnicy w badanej grupie wyniosła 
98,62% (10 osób było wolnych od próchnicy). Występowała 
ona u 100% poborowych z wykształceniem podstawowym, 
u 99,27% z zawodowym oraz u 98,21% z wykształceniem 
średnim. W DM frekwencja próchnicy wyniosła 98,46%, 
w MM 98,95%, a na Wś 98,51%. Przeprowadzona analiza 
statystyczna wykazała, że frekwencja próchnicy nie róż-
ni się istotnie w zależności od środowiska zamieszkania 
i wykształcenia (p > 0,6). 

Intensywność próchnicy w badanej grupie wyrażono 
średnią wartością liczby PUW i jej poszczególnymi skła-
dowymi P, U, W. 

Średnia liczba PUW (łącznie dla szczęki i żuchwy) 
w badanej populacji wynosiła 8,52 ± 0,17. Uwzględnia-
jąc środowisko zamieszkania, stwierdzono, że najwyższą 
wartość osiągnęła u poborowych w środowisku wiejskim, 
tj. 8,84 ± 0,27, nieco niższą u mieszkańców MM – 8,68 ± 
0,30, a najniższą – DM 8,06 ± 0,29. 

Wartość liczby PUW różniła się istotnie statystycznie 
pomiędzy mieszkańcami DM i wsi (p < 0,05). Nie stwier-
dzono różnicy pomiędzy środowiskiem MM a wsi (p > 0,7) 
oraz pomiędzy poborowymi z DM i MM (p > 0,06), chociaż 
w tym ostatnim przypadku wyniki były bliskie poziomowi 
istotności. Rozpatrując średnie wartości liczby PUW w kate-
goriach wykształcenia badanych, stwierdzono, że najniższe 
przyjmuje u osób z wykształceniem średnim (8,05 ± 0,19). 
U poborowych z wykształceniem podstawowym i zawodo-
wym wyniki są bardzo zbliżone i wynoszą odpowiednio 
9,50 ± 0,57 oraz 9,54 ± 0,36. Różnica istotna statystycznie 
występuje pomiędzy wykształceniem podstawowym i śred-
nim (p < 0,05) oraz zawodowym i średnim (p < 0,0005). 
Stwierdzono brak różnic pomiędzy wykształceniem pod-
stawowym i zawodowym (p > 0,7). 

Światowa Organizacja Zdrowia założyła, że w 2000 r. 
85% młodzieży 18-letniej będzie posiadało pełne uzębienie 
– trzeci cel zdrowia jamy ustnej. 

Dane dotyczące osób z pełnymi łukami zębowymi 
w zależności od wykształcenia przedstawiono w tabeli 3. 
Największy odsetek stwierdzono u poborowych z wykształ-
ceniem średnim (82,78), a w najmniejszym stopniu – z wy-
kształceniem podstawowym (66,25). Analiza statystyczna 
pokazała, że odsetek osób z pełnym uzębieniem jest istotnie 
zależny od ich wykształcenia (p < 0,0001). 

T a b e l a  3. Liczba i odsetek osób z pełnym uzębieniem w zależności 
od wykształcenia badanych

T a b l e  3. Number and percentage of people with full dentition 
depending on subjects’ level of education

Wykształcenie
Education

Liczba
Number

% danych
Percentage

Podstawowe / Primary 53 66,25
Zawodowe / vocational 96 70,07
Średnie / Secondary 416 82,70
Razem / Overall 565 78,47

T a b e l a  1. Charakterystyka badanej grupy z uwzględnieniem 
środowiska zamieszkania

T a b l e  1. Characteristics of the examined group in relation  
to the place of residence

Środowisko zamieszkania
Place of residence

Liczba osób
Number

% danych
Percentage

Duże miasto / City 260 36,11
Małe miasto / Town 191 26,52
Wieś / Country 269 37,36

Wykształcenie poborowych województwa zachod-
niopomorskiego przedstawiono w tabeli 2. Najmniej było 
z wykształceniem podstawowym – 11,11%, a 19,02% osób 
posiadało wykształcenie zawodowe. Najliczniejszą grupę 
stanowili poborowi z wykształceniem średnim – 69,89%. 

T a b e l a  2. Charakterystyka badanej grupy z uwzględnieniem 
wykształcenia

T a b l e  2. Characteristics of the examined group in relation 
to subjects’ level of education 

Wykształcenie
Education

Liczba osób
Number

% danych
Percentage

Podstawowe / Primary 80 11,11
Zawodowe / vocational 137 19,02
Średnie / Secondary 503 69,86

Stan uzębienia poborowych województwa zachodniopo-
morskiego został opisany za pomocą: średniej liczby zębów 
o określonym stanie i potrzebie w przeliczeniu na jedną osobę, 
frekwencji próchnicy, intensywności próchnicy wyrażonej 
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Dane dotyczące stanu i potrzeb leczniczych przyzębia 
zostały przedstawione w tabelach 4 i 5. Dane zebrane w ta-
beli 4 ilustrują liczbę i odsetek osób ze zdrowym przyzębiem 
oraz ze zmianami w przyzębiu w zależności od środowi-
ska zamieszkania. W grupie 720 osób 163 posiadały zdro-
we przyzębie (kod O w każdym z 6 sekstantów), stanowi 
to 22,64% całej populacji. Pozostałe 557 osób (77,36%) miało 
zmiany w przyzębiu o różnym stopniu nasilenia. Najwięcej 
osób ze zdrowym przyzębiem było w DM – 25,38%, następ-
nie na Wś – 21,93%, najmniej w MM – 19,90%. Różnice 
te nie były istotne statystycznie (p > 0,3). 

Najwyższy odsetek ze zdrowym przyzębiem stwierdzo-
no u osób z wykształceniem średnim (27,63), niższy z zawo-
dowym (13,87), a najniższy z podstawowym (6,25). Różnice 
te były istotne statystycznie (p < 0,0001) – tabela 5. 

Potrzeby lecznicze przyzębia z uwzględnieniem środo-
wiska zamieszkania przedstawiały się następująco: klinicz-
nie zdrowe przyzębie i brak potrzeb leczniczych występował 
u 22,64% badanych. Dotyczyło to 25,38% DM; 19,90% osób 
mieszkających w MM i 21,93% na Wś. Poprawy higieny 
jamy ustnej wymagało 10,83% poborowych (odpowiednio: 
DM – 11,54%; MM – 13,09%; Wś – 8,55%). Największą 
grupę, tj. 66,53% (DM – 63,08%; MM – 67,02%; Wś – 
69,52%) badanych stanowiły osoby, które oprócz instruk-
tażu higieny jamy ustnej wymagały profesjonalnego usu-
nięcia złogów nazębnych oraz korekty wypełnień i koron 
sprzyjających retencji płytki bakteryjnej. Analiza danych 

wykazała brak różnic istotnych statystycznie odnośnie 
kategorii potrzeb leczniczych ze względu na środowisko 
zamieszkania (p > 0,3). 

Zdrowe przyzębie, niewymagające leczenia (TN0) po-
siadało 27,63% osób z wykształceniem średnim, 13,87% 
z wykształceniem zawodowym i tylko 6,25% poborowych 
z wykształceniem podstawowym. Poprawy nawyków hi-
gienicznych (TN1) wymagało 10,93% poborowych z wy-
kształceniem średnim, 11,68% z zawodowym i 8,75% 
z podstawowym. Usunięcia złogów nazębnych i likwida-
cji czynników drażniących przyzębie (TN2) potrzebowało 
61,43% osób ze szkół średnich, 74,45% absolwentów za-
wodówek i aż 85,00% z wykształceniem podstawowym. 
Wyniki pokazują, że kategorie potrzeb leczniczych przy-
zębia w sposób istotny statystycznie (p < 0,0001) zależą 
od wykształcenia badanych. 

Ocenie poddano także warunki zgryzowe. Występo-
wanie nieprawidłowości zgryzowych w zależności od śro-
dowiska zamieszkania w badanej populacji przedstawiono 
w tabeli 6. Prawidłowy zgryz (kod O) występował u 33,33% 

T a b e l a  4. Liczba (f) i odsetek (%) osób ze zdrowym przyzębiem 
oraz ze zmianami w przyzębiu w zależności od środowiska 

zamieszkania

T a b l e  4. Number (f) and percentage (%) of people with healthy 
parodontium and with parodontal disorders depending on subjects’ 

place of residence

Miejsce  
zamieszkania

Place of residence
n

Zdrowe  
przyzębie
Healthy  

parodontium

Zmiany  
w przyzębiu
Parodontal  
disorders

f % f %
Duże miasto / City 260 66 25,38 194 74,62
Małe miasto / Town 191 38 19,90 153 80,10
Wieś / Country 269 59 21,93 210 78,07
Razem / Overall 720 163 22,64 557 77,36

T a b e l a  5. Liczba (f) i odsetek (%) osób ze zdrowym przyzębiem 
oraz ze zmianami w przyzębiu w zależności od wykształcenia

T a b l e  5. Number (f) and percentage (%) of people with healthy 
parodontium and with parodontal disorders depending on subjects’ 

level of education

Wykształcenie
Education n

Zdrowe  
przyzębie
Healthy  

parodontium

Zmiany  
w przyzębiu
Parodontal  
disorders

f % f %
Podstawowe / Primary 80 5 6,25 75 93,75
Zawodowe / vocational 137 19 13,87 118 86,13
Średnie / Secondary 503 139 27,63 364 72,37
Razem / Overall 720 163 22,64 557 77,36

T a b e l a  6. Częstość występowania wad zgryzu u badanej młodzieży 
w zależności od środowiska zamieszkania

T a b l e  6. Prevalence of malocclusions in the studied group 
of adolescents in relation to the place of residence

Miejsce  
zamieszkania

Place  
of residence

n
O 1 2

f % f % f %

Duże miasto  
City 260 100 38,46 69 26,53 91 35,00

Małe miasto  
Town 191 63 32,98 68 35,60 60 31,41

Wieś  
Country 269 77 28,62 107 39,78 85 31,60

Razem  
Overall 720 240 33,33 244 33,88 236 32,78

badanych. Lekkie wady zgryzu (kod 1) stanowiły 33,88% 
ogółu badanych, natomiast wady ciężkie (kod 2), kwalifi-
kujące się do leczenia ortodontycznego, dotyczyły 32,78%. 
Osoby, u których nie stwierdzono wady zgryzu stanowiły 
38,46% mieszkańców DM; 32,98% MM i 28,62% Wś. Lekkie 
wady zgryzu, niewymagające leczenia specjalistycznego, 
zaobserwowano u 26,53% mieszkańców DM i 35,60% MM 
i 39,78% Wś. Wady ciężkie występowały u 35% DM, 31,41% 
MM i 31,60% Wś. Rozkład wad zgryzu w zależności od śro-
dowiska zamieszkania był istotny statystycznie (p < 0,01). 
Nie stwierdzono istotnie statystycznego wpływu zarówno 
środowiska zamieszkania, jak i wykształcenia za częstość 
występowania określonej wady zgryzu. 

Dyskusja 

Przewodnią myślą przeprowadzonych badań było okre-
ślenie stanu układu stomatognatycznego, ze szczególnym 
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uwzględnieniem potrzeb protetycznych poborowych woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Wyniki badania epide-
miologicznego pokazują, że uzębienie poborowych w bar-
dzo dużym stopniu było dotknięte próchnicą. Frekwencja 
próchnicy w tej grupie wynosiła 98,62% i tylko 10 osób 
z całej populacji było wolne od próchnicy. Frekwencja 
próchnicy nie wykazywała specjalnych różnic w zależności 
od środowiska zamieszkania (odpowiednio: DM – 98,46%, 
MM – 98,95%, Wś – 98,51%) oraz wykształcenia badanych 
(odpowiednio: podstawowe – 100%, zawodowe – 99,27%, 
średnie – 98,21%). Januchowska-Badach badając 16-letnią 
młodzież szkół ponadpodstawowych w Zamościu uzyskała 
frekwencję próchnicy 92% [6]. Jest to typowe, gdyż frekwen-
cja rośnie wraz z wiekiem [7, 8]. Wśród uczniów Iv klas 
liceum lotniczego w Dęblinie frekwencja próchnicy wynosiła 
98,14% [9]. Z ogólnopolskich badań Jańczuka i Ciągło prze-
prowadzonych pod nadzorem i za pomocą WHO w 1995 r. 
wynika, że frekwencja próchnicy wśród 18-letnich mężczyzn 
wynosiła 97,5% [10]. Wśród nowo wcielonych żołnierzy 
służby zasadniczej frekwencja próchnicy wynosiła 99% 
w 1984 r. [11], a w 1998 – 97,73% [12]. W nieco starszej gru-
pie wiekowej, tj. wśród studentów stomatologii Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecinie frekwencja próchnicy 
wynosiła 100% [13]. Nieco zaskakujące, jak na polskie re-
alia, są wyniki Waśkiewicz, która u kadetów i kandydatów 
do pracy na morzu uzyskała w 2003 r. frekwencję próchnicy 
= 80,17% [14]. Tak niska relatywnie wartość wynika z faktu, 
że autorka za frekwencję próchnicy przyjęła odsetek osób, 
dla których wartość liczby P ≠ 0, a nie jak to się praktyku-
je, że PUW ≠ 0. Niższą frekwencję próchnicy obserwuje 
się od lat w innych krajach. U poborowych brytyjskich 
sił powietrznych frekwencja próchnicy wynosiła 94,8% 
[15]. Po 13% osób wolnych od próchnicy zaobserwowano 
u rekrutów armii szwajcarskiej i izraelskiej [16, 17]. 33% 
osób z PUW = 0 było pośród poborowych australijskich 
[18]. Wśród nowo wcielonych żołnierzy elitarnych brytyj-
skich jednostek złożonych z nepalskich Gurków frekwencja 
próchnicy wynosiła zaledwie 37,7% [19]. Od lat obserwuje 
się także niskie wartości próchnicy na kontynencie afry-
kańskim. U 18-latków z Zimbabwe frekwencja próchnicy 
wynosiła 40% [20], w Burkina Faso (Afryka północno-
zachodnia 46,1%) [21], a w Nigerii 67,7% [22]. 

Intensywność próchnicy wyrażona średnią wartością 
liczby PUW wynosiła w badanej populacji 8,52. Poszczegól-
ne składowe stanowiły odpowiednio: P = 52,46%, U = 3,87%, 
W = 43,42% całości liczby PUW. Według badań Lisieckiej 
i wsp. z 1998 r. wśród chłopców 18-letnich z województwa 
zachodniopomorskiego liczba PUW wynosiła 7,37 [23]. 
Koronczewska-Marzec określiła liczbę PUW na poziomie 
8,2 [24]. W badaniach młodzieży w tej samej grupie wie-
kowej z makroregionu lubelskiego uzyskano dla chłopców 
wartość PUW = 9,40 [9]. W badaniach ogólnopolskich Jań-
czuka i Ciągło podano średnią wartość liczby PUW bardzo 
zbliżoną do wyników własnych, tj. 8,45 [10]. 

Z badań własnych wynika, że najniższe wartości liczba 
PUW przyjmuje u mieszkańców DM (8,06), a najwyższe 

w społeczności Wś (8,84). W MM otrzymano wartość po-
średnią (8,68). Potwierdzają to także obserwacje innych 
autorów. Nalepa w pracy dotyczącej żołnierzy służby za-
sadniczej uzyskał następujące wartości PUW: DM – 6,28; 
MM – 7,26; Wś – 9,86 [12]. Trykowski i Angielczyk badając 
nowo wcielonych żołnierzy także otrzymali odpowiednio: 
DM – 8,58; MM – 9,17; Wś – 10,46 [7]. Jańczuk i Ciągło 
również uzyskali zależność: PUW – DM < PUW – MM < 
PUW – Wś [10]. O ile za kanon można przyjąć, że dla tej 
grupy wiekowej PUW w DM jest niższe niż w środowisku 
wiejskim, to często zdarza się, że PUW w MM jest wyższe 
niż na Wś [8, 25, 26]. 

Światowa Organizacja Zdrowia wysunęła postulat, aby 
w 2000 r. 85% młodzieży 18-letniej miało pełne uzębienie. 
Wyniki badań własnych dowodzą, że w populacji mężczyzn 
18–19-letnich województwa zachodniopomorskiego odsetek 
ten wynosił 78,47. Stwierdzono przy tym istotne różnice 
w zależności od środowiska zamieszkania. Cel wyznaczony 
przez WHO osiągnęła jedynie populacja młodzieży z DM 
(86,92%). W środowisku małomiasteczkowym i wiejskim 
wyniki były zbliżone i poniżej zakładanych kryteriów (od-
powiednio 72,25% i 74,72%). Nienajlepszą sytuację doty-
czącą braków w uzębieniu pogarsza jeszcze fakt dużego 
zapotrzebowania młodzieży na ekstrakcje zębów z powodu 
nieleczonej próchnicy. Zapotrzebowanie to wśród poboro-
wych ze wsi dotyczyło 30,48% badanych, w MM 21,98%, 
a 19,23% w dużych miastach. Według danych Jańczuka 
i Ciągło w 1995 r. pełne uzębienie posiadało w Polsce 
70,23% 18-letnich badanych, przy czym też występowały 
różnice w zależności od środowiska zamieszkania. W DM 
pełne łuki zębowe stwierdzono u 84,25% badanych; w MM 
u 68,01%, a wśród społeczności wiejskiej u 57% [10]. Bo-
rowska badając 18-latków z makroregionu lubelskiego, pełne 
uzębienie stwierdziła u 81,1% osób [25]. Jest to wynik nieco 
lepszy niż w badaniach własnych. Zdecydowanie gorzej 
sytuacja wyglądała u uczniów Iv klasy liceum lotniczego 
w Dęblinie, gdzie tylko 55,15% badanych zachowało pełne 
łuki zębowe [9]. Wśród poborowych Marynarki Wojennej 
odsetek ten wynosił 28,7 [27], u żołnierzy służby zasad-
niczej 30,25 [11], a u kadetów Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni 14,81 [14]. 

Wyniki oceny stanu klinicznego przyzębia za pomocą 
wskaźnika CPI w badaniach własnych wykazały, że zdrowe 
przyzębie posiadało 22,64% badanych. Najwięcej w DM 
(25,38%), a najmniej w MM (19,90%). 

Przeprowadzone badania ujawniły, że bez wady zgry-
zu było 33,33% poborowych województwa zachodniopo-
morskiego. Największy odsetek osób bez wad mieszkał 
w DM (38,46) a najmniejszy na Wś (28,62). Wady lekkie 
występowały u 33,88% badanych, a średnie i zaawanso-
wane (wymagające leczenia ortodontycznego) u 32,78%. 
Najczęściej stwierdzanym zaburzeniem zgryzowym było 
stłoczenie zębów (24,16%), objawiające się niedoborem 
miejsca w łuku zębowym. Częstość występowania wad 
zgryzu była istotnie zależna od środowiska zamieszkania, 
natomiast nie zależała od wykształcenia badanych. 
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Wnioski

Stan narządu żucia młodych mężczyzn w wieku 1. 
poborowym nie zmienił się istotnie w ciągu ostatnich kil-
ku lat. 

Ciągle uwidaczniają się różnice w stanie uzębienia 2. 
i przyzębia wynikające ze środowiska zamieszkania oraz 
wykształcenia. 

Poborowi województwa zachodniopomorskiego nie 3. 
osiągnęli celów zdrowia jamy ustnej wyznaczonych przez 
WHO dla tej grupy wiekowej na 2000 r., pomimo że ba-
dania przeprowadzone były 5 lat później. Wydaje się także 
nierealne spełnienie tych celów w 2010 r.
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Summary

Introduction: Neoplasms of oral cavity make up 2.4% 
of all neoplasms in male and 1.1% in female population 
of Poland. Treatment of neoplasms in this area is mainly 
surgical and leads to a smaller or larger disability with 
a disorder of basic physiological functions such as breathing, 
swallowing and speech. It leads as well to the creation of 
psychological symptoms such as anxiety, depression. Lack 
of available data in Polish literature as well as in foreign 
literature on the subject of psychological state and quality 
of life of those patients, convinced me to start research in 
this area.

Material and methods: The research was conducted 
on a group of 131 patients aged 44–82 years. The patients 
were divided into three groups: group I consisted of pa-
tients after surgical procedures in the face area, group II of 
patients with serious prognosis (leukaemia) and group III 
of healthy patients. All patients were subject to survey, 
which consisted of 2 parts. First part contained 7 ques-
tions and related to patient’s knowledge as to prognosis 
for further life (this part pertained patients from group I 
and II). Second part of the questionnaire was a shortened 
version of a depression scale based on 15 traits and short 
version based on 4 traits. It was adopted, that this is a good 
research tool in case of depression, since it is directed 

exclusively on diagnosis of depression symptoms. Short 
research technique facilitates the patient to answer questions 
asked. The results were interpreted according to depres-
sion rating scale.

Results: The research indicated that amongst patients 
after surgical procedures; over 50% of women and almost 
40% of man showed intensified growth of depression. This 
percentage was significantly lower in the group of patients 
with serious prognosis.

In the healthy group, all of the women and over 80% of 
men had no depression. Education statistically had no sig-
nificant influence on the depression level. 

Conclusion: It can be ascertained that surgical proce-
dures in the facial area and oral cavity have influence and 
generate patient’s depression. Therefore, the care over those 
patients should be multispecialistic. 

K e y   w o r d s: quality of life – neoplasms of oral cavity.

Streszczenie

Wstęp: Nowotwory jamy ustnej w Polsce stanowią 2,4% 
wszystkich nowotworów u mężczyzn i 1,1% u kobiet. Le-
czenie nowotworów w tym wypadku jest przede wszystkim 
chirurgiczne i prowadzi do mniejszego lub większego kalec-
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dr hab. n. med., prof. nadzw. PAM Mieczysław Sulikowski. Oryginalny maszynopis obejmuje: 68 stron, 30 tabel, 16 rycin, 101 pozycji piśmiennictwa.

* Concise version of doctoral thesis approved by Council of the Faculty of Dentistry, Pomeranian Medical Univeristy in Szczecin. Promotor:  
Prof. Mieczysław Sulikowski M.D., D.M.Sc. Habil. Oryginal typescript comprises: 68 pages, 30 tables, 16 figures, 101 references.
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pię. Po wszystkich zabiegach amputacyjnych w mniejszym 
lub większym stopniu zaburzone są fizjologiczne funkcje 
oddychania, mowy i połykania [2].

Twarz człowieka jest najbardziej widoczną częścią 
ciała ludzkiego, biorącą udział we wszystkich funkcjach 
życiowych. To również wrażenia estetyczne, jakich dozna-
jemy, patrząc na człowieka. Zabiegi chirurgiczne w obrębie 
części twarzowej czaszki są najbardziej upośledzającymi 
wygląd pacjenta, a powstałe ubytki stanowią olbrzymi 
problem rekonstrukcyjny. Konsekwencją postępowania 
chirurgicznego jest zawsze ubytek tkanek większego lub 
mniejszego stopnia oraz wynikające z tego zaburzenia 
w układzie stomatognatycznym, a także zmiana równo-
wagi biologicznej w środowisku jamy ustnej. Jednakże 
głównym problemem wszystkich pacjentów jest zmiana 
wyglądu, trudności z mową, połykaniem oraz w niektó-
rych przypadkach z oddychaniem. Duża amputacja tkanek 
po zabiegach operacyjnych, szczególnie onkologicznych, 
ogranicza także możliwości chirurgii plastycznej [3, 4]. 
Rekonstrukcje z użyciem tkanek zastępczych przy dużej 
różnorodności kształtu, formy oraz budowy nie pozwalają 
na to, aby odtworzona struktura całkowicie odpowiadała 
tej sprzed zabiegu. Przyszłych rozwiązań należy oczekiwać 
od inżynierii tkankowej.

Taki stan nie zadowala zarówno pacjenta, jak i lekarza, 
a większość pacjentów wymaga leczenia protezami szczę-
kowo-twarzowymi [5, 6], które nie są w stanie idealnie 
odtworzyć brakujących struktur, tym samym wpływają 
nega tywnie na stan psychiczny pacjentów. Drastyczna 
zmiana wyglądu oraz funkcji narządu żucia po zabiegu 
powoduje, że jakość życia nabiera innego wymiaru. Badanie 
jakości życia sprowadza się do jej określenia w 4 głównych 
obszarach: objawów fizycznych, objawów psychologicznych 
(lęk, depresja), oceny aktywności oraz statusu społeczne-
go. W przypadku pacjentów po leczeniu chirurgicznym 
w obrębie części twarzowej czaszki zaburzeniu ulegają 
wszystkie 4 wspomniane obszary, a sam mechanizm spad-
ku jakości życia stanowi błędne koło. Masywne objawy 
fizyczne powodują depresję oraz spadek aktywności oraz 
statusu społecznego. Potęguje to depresję i znacząco wpływa 
na całokształt sytuacji chorego oraz jego stosunku do le-
czenia. Ocena jakości życia nie jest wprawdzie procesem 
prostym do określenia, jednakże wydaje się, że powinna 
być prowadzona rutynowo jako terapeutyczne postępowanie 
celowane. Wpływ choroby na stan psychiczny człowieka 
bardzo dobrze opisuje Jarosz [7], który zwraca uwagę, 
że zależy on w dużej mierze od środowiska rodzinnego 
i zawodowego oraz warunków fizycznych, historii życia, 
osobowości, procesu chorobowego i wynikających z niego 
dolegliwości i ograniczeń.

Celem leczenia pacjentów po rozległych zabiegach 
chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki z po-
wodu zmian nowotworowych jest nie tylko rekonstrukcja 
protetyczna bądź chirurgiczna utraconych tkanek, ale także 
dążenie do poprawy jakości życia oraz określenia stopnia 
depresji związanej z chorobą. Zadaniem psychologa jest 

twa z zaburzeniem podstawowych funkcji fizjologicznych, 
takich jak oddychanie, połykanie i mowa. Prowadzi także 
do powstawania objawów psychologicznych, takich jak 
lęk i depresja. Brak danych w dostępnym piśmiennictwie 
krajowym i zagranicznym na temat stanu psychicznego 
oraz jakości życia tych pacjentów skłonił do podjęcia badań 
w tym przedmiocie.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 131 pa-
cjentów w wieku 44–82 lat, których podzielono na 3 grupy: 
grupę I stanowili pacjenci po zabiegach chirurgicznych 
w obrębie twarzy, grupę II pacjenci o poważnym rokowaniu 
(białaczki), a grupę III osoby zdrowe. Wszystkich poddano 
badaniom ankietowym, które składały się z 2 części. Część 
pierwsza zawierała 7 pytań i dotyczyła wiedzy pacjenta 
co do rokowania i prognozy na dalsze życie (ta część doty-
czyła pacjentów grupy I i II). Część drugą ankiety stanowiła 
wersja skrócona skali depresji oparta o 15 cech oraz wersja 
krótka oparta o 4 cechy. Przyjęto, że jest to dobre narzędzie 
badawcze w przypadku depresji, ponieważ ukierunkowane 
jest wyłącznie na rozpoznanie objawów depresji. Krótka 
technika badawcza ułatwia pacjentowi odpowiedzi na za-
dane pytania. Wyniki interpretowano zgodnie z czytnikiem 
skali depresji.

Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że u pa-
cjentów po zabiegach chirurgicznych u > 50% badanych 
kobiet i prawie 40% badanych mężczyzn stwierdzono de-
presję o rosnącym nasileniu. W grupie chorych o poważnym 
rokowaniu procent był zdecydowanie mniejszy. W grupie 
zdrowej bez depresji były wszystkie badane kobiety i po-
nad 80% mężczyzn. Wykształcenie nie miało statystycznie 
istotnego wpływu na poziom depresji.

Wnioski: Stwierdzić można, że zabiegi chirurgiczne 
w obrębie twarzy i jamy ustnej wpływają i generują depre-
sję u tych chorych. Tak więc opieka nad tymi pacjentami 
powinna być wielospecjalistyczna.

H a s ł a: jakość życia – nowotwory jamy ustnej.

Wstęp

Nowotwory jamy ustnej w Polsce w latach, które 
obejmowały czasokres przeanalizowany w niniejszym 
opracowaniu, stanowią 2,4% wszystkich nowotwo-
rów u mężczyzn i 1,1% u kobiet [1]. Powodowały 4,5% 
wszystkich zgonów mężczyzn i ok. 1,5% zgonów u ko-
biet. Najczęstszym pierwotnym umiejscowieniem zmian 
nowotworowych w materiale Kliniki Chirurgii Szczęko-
wo-Twarzowej obejmującym lata 1993–2003 był język 
(33,19%), dno jamy ustnej (32,9%) oraz policzek (9,8%). 
Rzadziej obserwowano je w obrębie trójkąta zatrzonow-
cowego (4,1%), dziąsła dolnego (4%), łuku podniebien-
no-językowego (3,4%), dziąsła górnego (3%), migdałków 
(3,2%) oraz gardła (1,25%). Leczenie nowotworów w tym 
obszarze jest przede wszystkim chirurgiczne, w mniej-
szym stopniu stosuje się radioterapię, rzadko chemiotera-
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zminimalizowanie u tych pacjentów odczucia strachu, depre-
sji, paniki, samotności w chorobie i możliwe przywrócenie 
pacjenta społeczeństwu.

Celem pracy było określenie: 1. W jakim stopniu znaczne 
upośledzenie funkcji życiowych wpływa na stan psychicz-
ny pacjentów? 2. Jakie w odczuciu pacjentów są prognozy 
dalszego życia w sytuacji groźnego rokowania? 3. Jaka 
powinna być rola lekarza i czy niezbędna jest opieka psy-
chologa? 4. Na ile zmaganie się z chorobą zależy od cech 
indywidualnych pacjenta związanych z wykształceniem 
i miejscem zamieszkania. 5. Stopnia potrzeb leczenia psy-
choterapeutycznego.

Materiał i metody

Badania objęły 131 osób w wieku 44–82 lat, które po-
dzielono na 3 grupy: grupa I (43 osoby) – pacjenci leczeni 
chirurgicznie z powodu nowotworów w obrębie części twa-
rzowej czaszki w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (PAM) oraz 
w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu; grupa II (49 pacjentów) – pacjenci 
Kliniki Hematologii PAM o poważnym rokowaniu hospita-
lizowani z powodu białaczki; grupa III (39 osób) – pacjenci 
leczeni stomatologicznie w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Szczecinie.

Badani wszystkich grup wypełnili uprzednio przygo-
towane ankiety. W grupie I po zabiegach chirurgicznych, 
na podstawie historii choroby, określono zakres operacji wg 
klasyfikacji Drehera [8]. W grupie tej określono również 
zaburzenie funkcji mowy, połykania i oddychania po za-
biegu. Dane te odnotowywano na karcie badania. 

Badania ankietowe składały się z 2 części. Część 1. 
zawierała 7 pytań dotyczących samego zabiegu operacyj-
nego, a także wiedzy pacjenta co do rokowania i prognozy 
na dalsze życie (ta część dotyczyła grupy I i II).

Część 2. ankiety stanowiła wersja skali oceny depresji 
oparta o 15 cech (wersja skrócona) oraz wersja krótka oparta 
o 4 cechy. Przyjęto, że w przypadku oceny depresji jest 
to dobre narzędzie badawcze, ponieważ ukierunkowane jest 
wyłącznie na rozpoznanie jej objawów. Człowiek w depresji 
nie jest często w stanie wykonać obszernego testu, toteż 

krótka technika badawcza jest w takim przypadku bardzo 
potrzebna. Ankietę dotyczącą depresji wypełnili wszyscy 
badani. Maksymalna liczba punktów wynosiła 15 dla wersji 
skróconej lub 4 dla wersji krótkiej.

Wyniki interpretowano zgodnie ze skalą, określając 
brak depresji (0–5 pkt) oraz depresję o rosnącym nasileniu 
(6–15 pkt).

Analiza statystyczna
Zmienne jakościowe badanych 3 grup scharakteryzo-

wano, podając liczebność (n) i częstość (%) występowania 
poszczególnych kategorii. Oceny istotności statystycznej 
różnicy między dwoma częstościami dokonano, stosując 
nieparametryczny test istotności dla dwóch prób niezależ-
nych, zgodnie z ogólną zasadą podaną przez Maxwella. 
Zastosowano test niezależności χ2 oraz test niezależności 
χ2 z poprawką Yatesa, a także test dokładny Fishera (test 
dwustronny). Ustalono dopuszczalne prawdopodobieństwo 
p błędu pierwszego rodzaju (poziom istotności testu rów-
ny 0,05) [9].

Wyniki

Struktury grup badanych przedstawiono w tabeli 1. 
Spośród 43 pacjentów grupy I po zabiegach operacyjnych 
w obrębie części twarzowej czaszki było 17 kobiet (39,5%) 
oraz 26 mężczyzn (60,5%). W grupie 49 pacjentów z roz-
poznaną białaczką (grupa II) było 28 kobiet (57,1%) oraz 21 
mężczyzn (42,9%). W grupie kontrolnej (grupa III) liczącej 
39 osób było 20 kobiet (51,3%) oraz 19 mężczyzn (48,7%). 
Średnia wieku we wszystkich grupach była porównywalna 
i wynosiła odpowiednio dla grupy I – 53 lata, dla grupy II 
– 53 lata i dla grupy III – 56 lat.

Badaniem objęto także strukturę stosunku do pracy 
wśród kobiet i mężczyzn we wszystkich badanych gru-
pach. I tak w grupie I pacjentów czynni zawodowo byli 
1 kobieta (5,9%) oraz 5 mężczyzn (19,2%), nie pracowali 
1 kobieta (5,9%) i 1 mężczyzna (3,8%), a na rencie było 
15 kobiet (88,2%) i 20 mężczyzn (76,9%). W grupie pa-
cjentów z białaczkami czynnych zawodowo było 10 ko-
biet (35,7%) i 6 mężczyzn (28,6%), nie pracowało 5 kobiet 
(17,9%) i 6 mężczyzn (28,6%), a na rencie było 13 kobiet 

T a b e l a  1. Liczba pacjentów w poszczególnych grupach badanych w wieku 48–81 lat

T a b l e  1. Number of patients in individual groups of subjects aged 48–81 years

Numer grupy
Group number Pacjenci / Patients

n (%)
razem / overall mężczyźni / males kobiety / females

I Po zabiegach chirurgicznych
After surgery 43 (100,0) 26 (60,5) 17 (39,5)

II Z rozpoznaną białaczką
With diagnosed leukemia 49 (100,0) 21 (42,9) 28 (57,1)

III
(Grupa kontrolna) 
(Control group)

Zdrowi leczeni stomatologicznie
Healthy patients undergoing dental treatment 39 (100,0) 19 (48,7) 20 (51,3)

Razem / Overall 131 (100,0) 66 (50,4) 65 (49,6)
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(46,4%) i 9 mężczyzn (42,9%). W grupie kontrolnej wszy-
scy badani byli czynni zawodowo, czyli 20 kobiet (100%) 
i 19 mężczyzn (100%). We wszystkich grupach badanych 
przeważali pacjenci ze środowiska miejskiego. W grupie 
I – 38 osób (88,4%) było mieszkańcami miast i 5 (11,6 %) 
wsi. W grupie II – 38 osób (77,5%) pochodziło z miasta 
i 11 (22,5%) ze wsi, a w grupie III – 39 osób (100%) było 
ze środowiska miejskiego. Ogółem na 131 osób badanych 
88% to mieszkańcy miast.

Analizie poddano również wykształcenie badanych. 
Należy zauważyć, że wykształcenie podstawowe w grupie 
I posiadało 9 pacjentów (20,9%), średnie 28 osób (65,1%), 
a wyższe 6 badanych (14%). W grupie II odpowiednio 
11 (22,4%), 29 (59,2%) i 9 (18,4%). W grupie kontrolnej III 
wykształcenie podstawowe miało 5 badanych (12,8%), śred-
nie 11 (28,2%) i wyższe 23 badanych (59%).

Analizując reakcję badanych pacjentów o poważnych 
rokowaniach (grupy I i II) na skierowanie do leczenia 
oraz wiedzę na temat wyników leczenia, można stwier-
dzić, że w grupie I skierowanie do leczenia z przerażeniem 
przyjęło 28 pacjentów (65,1%), odpowiednio w grupie II – 16 
(32,7%), z niepokojem w grupie I – 10 pacjentów (23,1%), 
w grupie II – 20 (40,8%), obojętnie w grupie I – 4 chorych 
(9,3%), w grupie II – 7 (14,3%) oraz nie potrafiło określić 
swoich odczuć w grupie I – 1 pacjent (2,3%) i w grupie II 
– 6 pacjentów (12,2%).

Wiedza pacjentów na temat efektów leczenia przed-
stawiała się następująco: w grupie I – 2 pacjentów (4,7%) 
uważało, że leczenie doprowadzi do całkowitego wyleczenia, 
28 pacjentów (65,1%) stwierdziło, że będzie to częściowe 
wyleczenie, natomiast 3 osoby (7%), że nie da efektu oraz 
10 (23,3%), że nieodwracalnie zmieni ich życie. W grupie II 
chorych na białaczkę: 16 (32,7%) osób uważało, że zostaną 
całkowicie wyleczone; 27 (55,1%) – że częściowo, że „nie 
da efektu” odpowiedziało 3 (6,1%) badanych oraz „zmieni 
moje życie” – 1 osoba (4,8%).

Na podstawie badania ankietowego analizie poddano 
także obecność stanów lękowych związanych z chorobą. 
W grupie I niepokój o swój los podało 38 osób (83,7%), 
a tylko 5 pacjentów (16,3%) nigdy nie obawiało się o swój 
los. Stany depresji i przygnębienia zgłosiło 36 (83,7%) osób, 
a 7 (16,3%) nie miało takich problemów. Lęk przed śmiercią 
wyraziły 32 osoby (74,4%).

W grupie I nie stwierdzono różnic istotnych statystycz-
nie dotyczących porównania mężczyzn i kobiet. W grupie 
II pacjentów z białaczką wartości te przedstawiały się na-
stępująco: niepokój o swój los podawało 41 osób (83,7%), 
przygnębienie i depresję 36 (73,5%) osób oraz lęk przed 
śmiercią 34 osoby (69,4%). Stwierdzono różnice istotne sta-
tystycznie dotyczące porównania mężczyzn i kobiet grupy II. 
Częsty „niepokój o swój los” stwierdzono u 4 mężczyzn 
(19,0%) i 13 kobiet (46,4%). „Niepokój o swój los” stwier-
dzono istotnie statystycznie częściej u kobiet – 46,4% niż 
u mężczyzn – 19,0% (p < 0,05). „Przygnębienie i depresję” 
stwierdzono istotnie statystycznie częściej u kobiet – 35,7% 
niż u mężczyzn – 9,5% (p < 0,04).

W grupie I w obrębie części twarzowej czaszki analizie 
poddano też zakres ubytków wg klasyfikacji Drehera oraz 
współistniejące zaburzenia oddychania, połykania i mowy. 
Najwięcej było pacjentów z ubytkami klasy II – 25 bada-
nych i u wszystkich stwierdzono zaburzenia oddychania, 
połykania i mowy. Ubytki klasy III stwierdzono u 11 bada-
nych, a klasy Iv u 5 badanych. Wszystkim tym pacjentom 
w 100% towarzyszyły zaburzenia oddychania, połykania 
i mowy; byli to pacjenci, u których rehabilitacja nie była 
w stanie w pełni przywrócić utraconych funkcji.

Analizie poddano także wiedzę pacjenta co do skutków 
leczenia. W grupie I wiedzy na ten temat nie posiadało 14 
osób (32,6%), w grupie II – 32 (65,3%). „Mało znaczące” 
– w grupie I odpowiedziało 7 osób (16,3%), w grupie II – 
14 (28,6%). Wśród pacjentów grupy I oparcie w rodzinie 
miało 33 badanych (76,7%), a w grupie II – 48 (98,0%). Roz-
patrując prognozy na przyszłość w opinii badanych, można 
stwierdzić, że tylko 5 pacjentów (11,6%) grupy I uważało, 
że wróci do tej samej pracy, 4 (9,3%), że zmieni zajęcie 
i aż 34 (79,1%), że przejdzie na rentę. W grupie II chorych 
na białaczkę wartości te przedstawiały się następująco: 13 
badanych (26,5%) uważało, że wróci do tej samej pracy, 10 
(20,4%), że zmieni zajęcie i 26 (53,1%), że przejdzie na rentę. 
Interesujących danych dostarcza odpowiedź na pytanie: czy 
lekarz powinien choremu mówić całą prawdę. W grupie I 
„tak”– odpowiedziało 25 osób (58,1%); „nie” – 18 osób 
(41,9%), w grupie II „tak” odpowiedziały 43 osoby (87,8%), 
zaś „nie” – 6 osób (12,2%).

Na podstawie skali depresji określono jej poziom 
w oparciu o skalę depresji w wersji skróconej – 15 cech. 
Badanie to dotyczyło pacjentów wszystkich 3 grup. Poziom 
depresji w wersji skróconej – 15 cech przedstawiał się na-
stępująco: bez depresji były odpowiednio w grupie I – 24 
osoby (55,8%), w grupie II – 43 (87,8%), a w grupie III – 
36 (92,3%). Depresję o rosnącym nasileniu stwierdzono 
u 19 osób w grupie I (44,2%), u 6 (12,2%) w grupie II i u 3 
osób (7,7%) z grupy zdrowej.

Analiza wykazała zależność między skalą depresji a wy-
kształceniem. W grupie I u pacjentów z wykształceniem 
podstawowym bez depresji były 3 osoby (33,3%), z depresją 
o rosnącym nasileniu 6 osób (66,7%). Wśród pacjentów 
z wykształceniem średnim bez depresji 15 osób (53,6%), 
a z depresją 13 osób (46,4%), a w grupie pacjentów z wy-
kształceniem wyższym nie stwierdzono depresji. W gru-
pie I osób bez depresji 33,3% stanowiły osoby z wykształce-
niem podstawowym. U wszystkich osób z wykształceniem 
wyższym nie stwierdzono depresji. Istotnie statystycznie 
częściej osób „bez depresji” było więcej z wykształceniem 
wyższym 100% niż osób z wykształceniem podstawowym 
33,3% (p < 0,003). „Depresja o rosnącym nasileniu” (zakres 
punktów 6–15) wystąpiła istotnie statystycznie częściej 
u osób z wykształceniem podstawowym – 66,7% niż u osób 
z wykształceniem wyższym 0% (p < 0,003).

W grupie II dane te przedstawiały się następująco: 
z wykształceniem podstawowym depresję stwierdzono 
u 1 pacjenta (9,1%), bez depresji było 10 (90,9%). Wśród 
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pacjentów z wykształceniem średnim 26 (89,7%) było bez 
depresji, a 3 (10,3%) z depresją o rosnącym nasileniu. Od-
powiednio u pacjentów z wykształceniem wyższym bez 
depresji było 7 pacjentów (77,8%), a z depresją 2 (22,2%). 
W grupie pacjentów zdrowych z wykształceniem podsta-
wowym bez depresji było 4 badanych (80%), z depresją 1 
(20%), z wykształceniem średnim 11 (100%) bez depresji, 
a w grupie z wykształceniem wyższym 21 (91,3%) bez 
depresji i 2 (8,7%) z depresją o rosnącym nasileniu. Poziom 
depresji (wersja skrócona 15 cech) w poszczególnych gru-
pach u kobiet i mężczyzn poddano analizie statystycznej. 
Różnice (częstości) istotne statystycznie poziomu depresji 
(wersja skrócona 15 cech) dla osób „bez depresji” (zakres 
punktów 0–5) stwierdzono istotnie statystycznie częściej 
w grupie II – 87,8% niż w grupie I – 55,8% (p < 0,0006) 
oraz istotnie statystycznie częściej w grupie III – 94,9% 
niż w grupie I – 55,8% (p < 0,00006) – tabela 2. „Depre-
sja o rosnącym nasileniu” (zakres punktów 6–15) istotnie 
statystycznie częściej wystąpiła w grupie I – 44,2% niż 
w grupie II – 12,2% (p < 0,0006) oraz w grupie I – 44,2% 
niż w grupie III – 5,1% (p < 0,00006). Wśród badanych 
mężczyzn „bez depresji” (zakres punktów 0–5): najmniej 
było mężczyzn w grupie I – 61,5%, więcej w grupie III – 
89,5% a najwięcej w grupie II – 95,2%. Różnice (częstości) 
istotne statystycznie stwierdzono między grupą I – 61,5% 
i grupą III – 89,5% (p < 0,04) oraz między grupą I – 61,5% 
i grupą II – 95,2% (p < 0,02). „Depresja o rosnącym na-
sileniu” (zakres punktów 6–15) wystąpiła z najmniejszą 
częstością – 4,8% u mężczyzn w grupie II, z większą – 
10,5% w grupie III i największą – 38,5% w grupie I. Róż-
nice (częstości) istotne statystycznie stwierdzono między 
grupą II – 4,8% (mężczyźni) i grupą I – 38,5% (mężczyźni; 
p < 0,02) oraz między grupą III – 10,5% (mężczyźni) i grupą 
I – 38,5% (mężczyźni; p < 0,04).

W badanej grupie kobiet „bez depresji” (zakres punktów 
0–5) najmniej było w grupie I – 47,1%, znacznie więcej 
w grupie II – 82,1% i najwięcej w grupie III – 100%. Róż-
nice (częstości) istotne statystycznie stwierdzono między 
grupą I – 47,1% (kobiety) i grupą II – 82,1% (kobiety; 
p < 0,02) oraz między grupą I – 47,1% (kobiety) i grupą 
III – 100% (kobiety; p < 0,0002). „Depresja o rosnącym 
nasileniu” (zakres punktów 6–15) nie wystąpiła w gru-

pie III – 0%, w grupie II wystąpiła u 17,9% i najczęściej 
w grupie I – 52,9%. Różnice (częstości) istotne statystycznie 
stwierdzono między grupą II – 17,9% i grupą I – 52,9% 
(p < 0,02) oraz między grupą III – 0% i grupą I – 52,9% 
(p < 0,0002).

Analizie statystycznej poddano też zależność pozio-
mu depresji od wykształcenia w poszczególnych grupach 
badawczych. W grupie z wykształceniem podstawowym 
„depresja o rosnącym nasileniu” (zakres punktów 6–15) 
wystąpiła z najmniejszą częstością w grupie II – 9,1%, ok. 2,2 
razy większą w grupie III – 20% i największą (najwyższą) 
w grupie I – 66,7%. Różnicę istotną statystycznie stwier-
dzono między grupą II – 9,1% i grupą I – 66,7% (p < 0,02). 
W grupie z wykształceniem średnim „depresja o rosnącym 
nasileniu” (zakres punktów 6–15) nie wystąpiła w grupie 
III – 0%, natomiast wystąpiła w grupie II – 10,3% i w gru-
pie I – 46,4%. Różnice istotne statystycznie stwierdzono 
między grupą III – 0% i grupą I – 46,4% (p < 0,004) oraz 
między grupą II – 10,3% i grupą I – 46,4% (p < 0,003). 
W grupie pacjentów z wykształceniem wyższym „depresja 
o rosnącym nasileniu” (zakres punktów 6–15) nie wystąpiła 
w grupie I – 0%, nieznacznie wystąpiła w grupie III – 9,0% 
i z dużą – największą częstością w grupie II – 22,2%. Różnic 
istotnych statystycznie nie stwierdzono.

Omówienie wyników i dyskusja

Stany lękowe oraz depresja należą do najczęstszych za-
burzeń, z jakimi spotykają się w praktyce klinicznej lekarze 
wszystkich specjalności. Ich częstość w populacji ogólnej 
szacowana jest na 15–30%. Często zaburzenia depresyjne 
są nie rozpoznawane lub lekceważone i pomijane przez 
lekarzy. Geneza lęku nie ma jednej przyczyny. Jednym 
z czynników wywołujących są sytuacje traumatyczne, w tym 
choroby nowotworowe. Sytuacja traumatyczna prowadzi 
do załamania się psychobiologicznych sił odpornościowych 
i w efekcie prowadzi do poczucia zagrożenia, bezradności 
i rozpaczy [10]. Wielu badaczy wskazuje na bezpośredni 
związek pomiędzy optymizmem a stanem zdrowia pacjenta 
i wykazuje, że optymistyczne podejście pacjenta wzmacnia 
system odpornościowy. 

T a b e l a  2. Poziom depresji u pacjentów w poszczególnych grupach badanych wraz z oceną statystyczną istotności

T a b l e  2. The depression level in individual groups along with statistical significance evaluation

Zakres punktów
Points range

% (n)
razem / overall mężczyźni / males kobiety / females

I II III I II III I II III
0–5 
(bez depresji / no depression)

55,87, 11 

(24)
87,87 
(43)

94,911 

(37)
61,51, 3 

(16)
95,23 

(20)
89,51 

(17)
47,15, 9 

(8)
82,15 

(23)
1009 
(20)

6–15
(depresja o rosnącym nasileniu  
depression with increasing intensification)

44,28, 12 

(19)
12,28 
(6)

5,112 

(2)
38,52, 4 

(10)
4,84 

(1)
10,52 

(2)
52,96, 10 

(9)
17,96 

(5)
010 

(0)

Razem / Overall 100,0 
(43)

100,0 
(49)

100,0 
(39)

100,0 
(26)

100,0 
(21)

100,0 
(19)

100,0 
(17)

100,0 
(28)

100 
(20)

I, II, III – numery grup / number of group; 1 ,2 – p < 0,04; 3, 4, 5, 6 – p < 0,02; 7, 8 – p < 0,0006; 9, 10 – p < 0,0002; 11, 12 – p < 0,00006
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Lęk charakteryzuje się „subiektywnymi, świadomie po-
strzeganymi uczuciami obawy i napięcia, którym towarzyszy 
związana z nim aktywacja lub pobudzenie autonomicznego 
układu nerwowego” [11]. 

Bardzo charakterystyczną właściwością dla lęku jest 
to, że pod wpływem różnego rodzaju czynników zagraża-
jących, jego poziom zmienia się. Każdy człowiek postrzega 
zagrożenie inaczej. W ostatnich latach obserwuje się duże 
zainteresowanie rolą indywidualnego wpływu osobowości 
pacjenta, jego stanu psychicznego oraz warunków życia 
na powstawanie różnego rodzaju chorób. Tejchman i wsp. 
[12, 13, 14] badali wpływ czynników psychogennych 
na dolegliwości w układzie stomatognatycznym. Autorzy 
stwierdzili, że główną przyczyną zaburzeń jest czynnik 
psychogenny (stres cywilizacyjny), a psychoterapia stano-
wi podstawowy sposób prowadzący do sukcesu terapeu-
tycznego. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ tych 
czynników na przebieg leczenia. Człowiek jest w stanie 
siłami własnego systemu odpornościowego przezwyciężyć 
aż 85% schorzeń [15]. Tak więc, jeżeli ulegamy chorobie, 
to głównie za sprawą negatywnych emocji, którymi daje 
się człowiek owładnąć.

Badania dotyczące depresji prowadzone są przez wielu 
badaczy. Z badań przeprowadzonych w ostatnim 10-leciu 
wynika, że ma miejsce niepokojący wzrost liczby pacjentów 
z zaburzeniami depresyjnymi. W skali roku przybywa tych 
pacjentów 6–12% w grupie osób dorosłych, a u osób w wieku 
podeszłym procent ten jest większy i wynosi ok. 15%.

Do typowych objawów depresji należą: zobojętnienie 
na otaczający świat, uczucie smutku, znaczny spadek ak-
tywności, a także zaburzenia snu, zmiany łaknienia, uczu-
cie osłabienia, zmęczenia, poczucie winy, kłopoty z podej-
mowaniem decyzji oraz koncentracją, plany samobójcze 
[10]. W zależności od nasilenia objawów można wyróżnić 
3 podstawowe rodzaje depresji: o łagodnym epizodzie de-
presji (subdepresja), w epizodzie depresji umiarkowanej 
oraz depresji ciężkiej.

Rybakowska i wsp. [16] stwierdziła, że bardziej podatne 
na depresję są kobiety. Potwierdzają to również badania 
własne, z których wynika, że w grupie pacjentów po za-
biegach chirurgicznych u ponad 50% kobiet stwierdzono 
depresję o rosnącym nasileniu, podczas gdy w tej samej 
grupie u mężczyzn depresja wystąpiła u 38,5% badanych. 
Podobnie sytuacja przedstawiała się w grupie pacjentów 
z białaczką: depresja u kobiet wystąpiła w 17,9%, a u męż-
czyzn tylko w 4,8%.

W grupie pacjentów zdrowych bez depresji było 100% 
kobiet oraz 84,2% mężczyzn. W badaniu poziomu depresji 
w oparciu o wersję krótką, depresję niepewną lub prawdopo-
dobną, w tej grupie miało 15,8% mężczyzn i 35% kobiet.

Jarema i wsp. [17, 18] w swoich badaniach stwierdzają, 
że w ocenie stanu zdrowia pacjenta powinno się wyraźnie 
rozróżnić ocenę zdrowia fizycznego i psychicznego. Ocena 
zdrowia fizycznego to stwierdzenie obecności i nasilenia 
objawów choroby. Dużo trudniej jest zdiagnozować stan 
psychiczny pacjenta, na który składa się bardzo wiele czyn-

ników trudnych do jednoznacznej oceny. Ocenę tą można 
podjąć w oparciu o badania jakości życia, które mają na celu 
zgłębienie sytuacji pacjenta oraz określenie poziomu depresji 
czy też wykrycie depresji maskowanej [19]. W dostępnym 
piśmiennictwie dotyczącym rehabilitacji pacjentów po roz-
ległych zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzy nie 
znaleziono ani jednej pracy, która zajmowałaby się także 
rehabilitacją psychiczną pacjentów, u których stres spotę-
gowany jest ich upośledzonym wyglądem oraz zaburzoną 
funkcją mowy, połykania czy oddychania. Fabianowska 
i Koczorowska [20] podjęły badania ankietowe oceny przy-
stosowania się chorych do funkcjonowania społecznego 
po leczeniu operacyjnym raków jamy ustnej, z których wy-
nika, że 90% ankietowanych odczuwało ochotę do życia 
i walki z chorobą, 73% pacjentów zdecydowanych było 
do przeprowadzenia zabiegów operacji plastycznej. Tylko 
17% ankietowanych straciło pewność siebie i nie widziało 
sensu dalszego życia. Stwierdzono też, że poziom lęku przed 
śmiercią jest najbardziej widoczny u pacjentów między 30. 
a 50. r.ż.

Dolińska-Zygmunt [10] podkreśla, iż ujemne stany emo-
cjonalne (negatywny wzorzec reakcji emocjonalnych) mogą 
powodować patogenne zmiany fizjologiczne oraz skłaniać 
ludzi do szkodliwych dla zdrowia zachowań, wreszcie po-
wodować lub potęgować chorobę za pośrednictwem innych 
czynników. Stres przyczynia się także do spadku odporności 
immunologicznej.

Wielu autorów stwierdza, że defekt w obrębie twarzy 
wyzwala u tych pacjentów poczucie upośledzenia, wywo-
łuje kompleks niższości oraz bardzo negatywnie wpływa 
na ich funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie [21, 
22, 23, 24].

 Z badań własnych wynika, że w grupie po zabiegach 
chirurgicznych tylko 11,6% (15 osób spośród 43 pacjentów) 
przypuszczało, że wróci do tej samej pracy. Oparcia w rodzi-
nie spodziewało się 35 osób (81,4%). Z badań innych autorów 
[20] wynika, że aż 66% ankietowanych nie wróciło do pracy 
zawodowej. Aż 93% badanych nadal utrzymywało kontakty 
z przyjaciółmi i znajomymi, a aż 7% ze względu na swój 
wygląd zerwało je. Większość (83%) pacjentów odczuwało 
potrzebę pomocy ze strony rodziny i psychologa.

Aż 58,1% badanych uważało, że lekarz powinien mówić 
pacjentowi całą prawdę, natomiast z badań innych autorów 
wynika, że chorzy cierpiący na nowotwory złośliwe nie 
pragną mówienia prawdy i wolą cierpieć w nieświadomości 
swej choroby.

W świecie lekarskim trwają dyskusje nad słusznością 
mówienia bądź nie mówienia prawdy o chorobie pacjentowi. 
Badania własne sugerują, iż słuszne są te poglądy, które 
zalecają oszczędzanie okrutnej prawdy chorym skazanym 
na nieuchronne umieranie, aby zmniejszyć stres oraz stany 
depresji.

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono różnice 
istotne statystycznie w poziomie depresji pomiędzy bada-
nymi grupami. Największa depresja o rosnącym nasileniu, 
aż w 44,2%, dotyczyła pacjentów z grupy I i towarzyszył 
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jej strach przed następstwami choroby. U pacjentów gru-
py II depresję o rosnącym nasileniu stwierdzono u 12,2% 
badanych, przy czym na ogólną liczbę 28 badanych kobiet, 
aż u 17,9% stwierdzono depresję, podczas gdy u mężczyzn 
na 21 badanych tylko w 4,8%. W grupie pacjentów zdro-
wych depresję o rosnącym nasileniu stwierdzono u 7,7% 
ogółu badanych.

Dolińska-Zygmunt [10] cytuje w swoim podręczniku 
L. Janisa i H. Leventhala (1965 r.), którzy opisali różne 
następstwa strachu jako reakcji na chorobę. Następstwem 
doznawanego strachu jest potrzeba otrzymania zapewnie-
nia budzącego ufność i zmniejszającego niepokój. Chorzy 
wybiórczo zatrzymują w pamięci te wypowiedzi, które 
zmniejszają obawę i dają poczucie bezpieczeństwa. Na to, 
czy pacjent podejmie walkę z chorobą, czy się podda, bar-
dzo często wpływ mają niewłaściwe wypowiedzi lekarza 
prowadzącego i złe przygotowanie pacjenta do leczenia, 
a także warunki rodzinne. Nie jest więc zaskakujący fakt, 
że pacjenci grupy I, po rozległych zabiegach chirurgicznych 
w obrębie części twarzowej czaszki, przed leczeniem mieli 
niewielką wiedzę na temat skutków tego leczenia. Tylko 10 
osób spośród 43 badanych wiedziało, że leczenie zmieni 
nieodwracalnie ich wygląd. W grupie pacjentów z białaczką 
16 osób uważało, że zostaną całkowicie wyleczone i 27, 
że uzyskają częściowe wyleczenie.

Podobne wyniki uzyskali Sterkowicz i wsp. [25]. Ba-
dając stany lękowe u 113 chorych na schorzenia organiczne 
o poważnym rokowaniu, stwierdzili u 30 osób uczucie prze-
rażenia i u 87 osób uczucie niepokoju z powodu skierowania 
do szpitala związanego z diagnozą nowotworu, nerwicy 
i chorób serca. Przeprowadzone przez autorów badania 
ankietowe wykazały, że chorzy żywią obawy, iż choroba 
wywoła trwałe i groźne skutki dla ich zdrowia. Stwierdzono 
także, że u chorych na nerwicę myśli o śmierci nawiedza-
ły 74% badanych, natomiast rzadziej dotyczyły chorych 
o poważnym rokowaniu.

Kępiński [26] bardzo słusznie podkreśla, że u każdego 
człowieka występuje pogotowie lękowe o różnym stopniu 
nasilenia, które uaktywnia się w określonych warunkach. 
W piśmiennictwie krajowym i zagranicznym brak jest 
danych na temat potrzeby rehabilitacji psychospołecznej 
pacjentów po rozległych zabiegach chirurgicznych. Wiele 
jest natomiast prac przedstawiających możliwości rekon-
strukcji brakujących struktur anatomicznych twarzy oraz 
narządu żucia [27]. Współczesna chirurgia rekonstruk-
cyjna dysponuje wieloma metodami. Zdawać sobie trzeba 
jednak sprawę z tego, że zabiegi chirurgiczne związane 
z nowotworami usytuowanymi w obrębie twarzy i jamy 
ustnej oraz leczenie wspomagające w postaci radioterapii 
czy chemioterapii, chociaż ratują życie pacjentowi, to jed-
nak powodują zaburzenia morfologiczno-czynnościowe 
i estetyczne. W większości przypadków znaczne okale-
czenie i deformacja dotyczą najbardziej eksponowanej 
części człowieka, jaką jest twarz, co wywołuje zaburze-
nia w psychice pacjenta i jest przyczyną ciężkiej depresji. 
Leczenie protetyczne tych pacjentów mimo coraz lepszych 

materiałów rekonstrukcyjnych stwarza wiele problemów, 
zwłaszcza u pacjentów z rozległymi ubytkami dotyczą-
cymi zarówno struktur twardych, jak i miękkich twarzy. 
W żadnym przypadku leczenia protetycznego nie uzyskuje 
się powrotu do sytuacji sprzed zabiegu, a efekt estetyczny 
protezy bywa różny. Większość pacjentów izoluje się z życia 
społecznego i pozostaje w samotności ze swoim kalectwem 
fizycznym oraz okaleczoną psychiką. Bardzo istotne jest 
wsparcie rodziny oraz otoczenia w tym niezwykle trud-
nym dla pacjenta okresie. Wydaje się także, że akceptacja 
zmienionego wyglądu przez pacjenta oraz powrót do życia 
zawodowego i normalnego życia prywatnego przyspiesza 
rekonwalescencję psychiczną pacjenta.

Specyficzne podłoże protetyczne jest także przyczy-
ną infekcji grzybiczych u tych pacjentów. Wielu autorów 
podkreśla występowanie u tych pacjentów zdecydowanie 
częściej grzybicy, co jest związane ze znacznym spadkiem 
odporności, zmianą środowiska jamy ustnej, spadkiem pH, 
zaburzeniami wydzielania śliny oraz drażnienia tkanek przez 
protezy. Sprzyjają temu liczne zachyłki obecne w ubytkach 
pooperacyjnych. Należy więc przypuszczać, że dodatkowe 
częste infekcje wpływają również negatywnie na psychikę 
pacjenta, potęgując uczucie bezradności. W większości przy-
padków pacjenci ci mają mimo rekonstrukcji protetycznej 
zaburzone komunikowanie się z otoczeniem ze względu 
na brak struktur anatomicznych niezbędnych dla wytwa-
rzania mowy [28].

Z badań własnych wynika, że wszyscy pacjenci grupy 
I mieli ubytki w obrębie twarzy i jamy ustnej, które zaburza-
ły zarówno mowę, jak i oddychanie oraz połykanie. Można 
przypuszczać, że wysoki odsetek depresji w tej grupie był 
wieloprzyczynowy i związany był zarówno z uczuciem 
strachu, co do prognoz na przyszłość, jak i okaleczeniem 
zewnętrznym w obszarze bardzo widocznym, a także za-
burzeniami związanymi z podstawowymi funkcjami ży-
ciowymi.

Taylor i wsp. [29] stwierdzili znaczący wpływ pod-
trzymującej psychoterapii interpersonalnej w zapobiega-
niu nawrotom depresji. Wpływ psychoterapii był jeszcze 
wyraźniejszy, gdy u chorych stosowano leczenie łączone 
– leki przeciwdepresyjne i psychoterapię. Podobne wyniki 
uzyskali Reynolds i wsp. [30] w badaniu psychoterapii inter-
personalnej połączonej z leczeniem farmakologicznym.

Wydaje się więc, że otwarta postawa życiowa oraz wro-
dzony optymizm wynikający z określonych cech psychofi-
zycznych pacjenta mogą w znacznej mierze przyczyniać się 
do walki z chorobą. Z drugiej strony, lęk i depresja mogą 
dodatkowo nasilać objawy choroby. W związku z istotnym 
wpływem wszystkich wymienionych czynników, wydaje 
się, że leczenie pacjentów po rozległych zabiegach chirur-
gicznych w obrębie części twarzowej czaszki powinno być 
zawsze wspomagane działaniem psychoterapeutycznym, 
a także farmakologicznym antydepresyjnym. Podkreślić 
należy jednak, że każdy pacjent powinien być traktowany 
indywidualnie z uwzględnieniem warunków psychospo-
łecznych.
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Wnioski

W świetle przeprowadzonych badań oraz po przepro-
wadzonej analizie wyników sformułowano następujące 
wnioski:

Znaczne upośledzenie funkcji życiowych pacjentów 1. 
po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej 
czaszki zmienia psychikę pacjentów, powodując depresję 
o różnym stopniu nasilenia.

Większość badanych pacjentów nie widzi możliwości 2. 
powrotu do pracy i życia w społeczeństwie.

Lekarz chirurg powinien współpracować w toku 3. 
leczenia z psychoterapeutą.

Wykształcenie nie miało statystycznie istotnego 4. 
wpływu na poziom depresji.

Celowym byłoby opracowanie standardów doty-5. 
czących leczenia pooperacyjnego, które poza leczeniem 
protetycznym uwzględniałoby także leczenie psychotera-
peutyczne.

Piśmiennictwo

Zatoński W., Tyczyński J.1. : Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996. PZWL, 
Warszawa 1999.
Kryst L.2. : Chirurgia szczękowo-twarzowa. PZWL, Warszawa 1999.
Kobus K.3. : Chirurgia plastyczna twarzy. Czas. Stomatol. 2001, 54, 10, 
627–635.
Kobus K.4. : Operacje rekonstrukcyjne w leczeniu nowotworów twarzy. 
Nowotwory, 1993, 43, 1–10.
Kawano F., Dootz E.R., Koran A., Craig R.G.5. : Comparison of bond 
strength of six soft denture liners to denture base resin. J. Prosthet. 
Dent. 1992, 68 (2), 368–371.
Rusiniak K., Ciechowicz B.6. : Protetyka rehabilitacyjna pacjentów ze znie-
kształceniami i ubytkami w obrębie szczęki i twarzy w świetle doświad-
czeń Kliniki Warszawskiej. Protet. Stom. 1986, 30, 3, 169–178.
Jarosz M.7. : Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej. 
PZWL, Warszawa 1971.
Dreher W.8. : Możliwości rehabilitacji protetycznej chorych po operacjach 
nowotworów jamy ustnej, szczęk i twarzy. PAM, Szczecin 1979.
Sawicki F.9. : Elementy statystyki dla lekarzy. PZWL, Warszawa 
1982.
Dolińska-Zygmunt G.10. : Elementy psychologii zdrowia. Wyd. Uniw. 
Wroc., Wrocław 1996.
Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D.11. : Inwentarz stanu i cechy 
lęku. Polska adaptacja STAI. Pracownia Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2002.
Tejchman H., Majdańska Z., Leszczyńska I.12. : Wpływ cech osobowości 
pacjenta na ocenę estetyki uzębienia. Część I: Znaczenie badań sto-

matologicznych i psychologicznych w ocenie osobowości pacjenta. 
Protet. Stomatol. 2003, 53, 2, 67–72.
Tejchman H., Majdańska Z., Leszczyńska I.13. : Wpływ cech osobowości 
pacjenta na ocenę estetyki uzębienia. Część II: Wyniki badań stomato-
logicznych i psychologicznych. Protet. Stomatol. 2003, 53, 2, 73–76.
Tejchman H., Majdańska Z.14. : Wpływ czynnika psychogennego na do-
legliwości w układzie somatycznym – wybrane przypadki. Protet. 
Stomatol. 2000, 50, 5, 277–282.
Rejkowski J.15. : Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. PWN, 
Warszawa 1992.
Rybakowska J., Kiejna A., Nowacka-Pawlaczyk D., Kargul M.16. : Obraz 
i leczenie kolejnych epizodów depresji (wynik polskiego badania wie-
loośrodkowego). Psychiatr. Pol. 2003, 37, 3, 419–431.
Jarema M., Konieczyńska Z., Główczak M., Szaniawska A., Meder 17. 
J., Jakubiak A.: Próba analizy subiektywnej jakości życia pacjentów 
z rozpoznaniem schizofrenii lub depresji. Psychiatr. Pol. 1995, 5, 
641–653.
Jarema M., Konieczyńska Z., Murawiec S., Szafrański T., Szanimo-18. 
ska A.: Zmiany jakości życia i obrazu klinicznego w schizofrenii. 
Psychiatr. Pol. 2002, 36, 3, 393–402. 
Mazurek J., Kiejna A.19. : Skale pomiaru depresji i lęku – ich miejsce i uży-
teczność w praktyce klinicznej. Wiad. Psychiat. 2000, 4, 3, 229–237.
Fabianowska A., Koczorowska M.20. : Ocena przystosowania się chorych 
do funkcjonowania społecznego po leczeniu operacyjnym raków jamy 
ustnej – badanie ankietowe. Dental Forum. 2005, 33, 1, 57–65.
Aleksandrowicz J., Duda H.21. : U progu medycyny jutra. PZWL, War-
szawa 1988.
Bańkowska-Polak D., Brzozowska A., Grzybowska-Szatkoroska L.22. : 
Ból nowotworowy, zasady leczenia bólu nowotworowego (cz. I). Biul. 
Kraj. Konsult. Med. 2004, 5 (6), 15–18.
Chołociński G., Nielubowicz T., Gala A.23. : Psychoterapia w stomatologii. 
Por. Stom. 2003, 3, 321–324.
Curtis T.A., Taylor R.C., Rositano S.A.24. : Physical problems in obtain-
ing records of the maxillofacial patient. J. Prosthet. Dent. 1975, 34 
(5), 539–554. 
Sterkowicz S., Antczak S., Antczak E.25. : Stany lękowe u chorych na scho-
rzenia organiczne o poważnym rokowaniu. Badania ankietowe. Pol. 
Tyg. Lek. 1975, 30, 12, 511–513.
Kępiński A.26. : Psychopatologia nerwic. PZWL, Warszawa 1973.
Rusiniak-Kubik K., Ciechowicz B.27. : Postępowanie lecznicze w rehabi-
litacji protetycznej po leczeniu nowotworów i operacjach w obrębie 
twarzoczaszki. Protet. Stom. 1996, 46, 4, 204–208.
Frączak B., Kijak E., Tutak M.28. : Niepowodzenia leczenia protezami 
overdenture na wszczepach po rozległych zabiegach chirurgicznych. 
Implantoprotetyka, 2001, 2, 12–14.
Taylor M.P., Reynolds C.F., Frank E., Cornes C., Miller M.D., Stack J.A. 29. 
et al.: Which elderly depressed patients remain well on maintenance 
interpersonal psychotherapy alone? A report from the Pittsburgh study 
of maintenance therapies in late-life depression. Depress. Anxiety, 
1999, 10 (2), 55–60.
Reynolds C.F., Miller M.D., Pasternak R.E., Frank E., Perel J.M., 30. 
Cornes C. et al.: Treatment of bereavement related major depressive 
episodes in later life: a controlled study of acute and continuation 
treatment with nortriptyline and interpersonal psychotherapy. Am. 
J. Psychiatry. 1999, 156 (2), 202–208.



A N N A L E S  A C A D E M I A E  M E D I C A E  S T E T I N E N S I S
R O C Z N I K I  P O M O R S K I E J  A K A D E M I I  M E D Y C Z N E J  W  S Z C Z E C I N I E

2008, 54, 3, 77–80

KACPER KORYZNA, PIOTR SKOMRO1, STEFAN LEŚNIEWSKI, ZBIGNIEW SZYCH2

STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ U NOSICIELI WIRUSA HIV

ORAL CAVITY HEALTH CONDITION OF HIV CARRIERS

Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Malinowski
1 Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostykii Stomatologicznej

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko
2 Zakład Higieny i Epidemiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Alicja Walczak

Summary

Introduction: Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(AIDS) is a disease, which damages the cell immunity of 
an organism. Changes in the oral cavity have an important 
role in the diagnostics of contagion. The aim of the paper 
was the assessment of the state of the oral cavity of the 
patients who had HIv. They had also antiretroviral and 
immunomodulating treatment.

Material and methods: 90 people, aged from 20 to 60, 
residents of Zachodniopomorskie region, were members of 
the examined group. They were divided into three groups. 
The intensity of the dental caries was assessed and an av-
erage PUW number. The history of the previous dental 
services was done. Also patients’ stomatological needs 
were assessed. Medical services were assessed according 
to index of stomatological treatment and its structure. Ad-
ditionally, oral cavity was evaluated with the use of plaque 
index. State and treatment needs of the paradontium were 
evaluated with the use of CPITN index.

Results: The indicator of caries, cavity and filling aver-
age values were statistically not essential in all the groups. 
Caries active dental caries was present in every group. 
The average number of extracted teeth was higher than in 
the control group. It is statistically essential. The average 
number of filled teeth of people with and without treatment 
was lower than in the control group. That was statistically 

essential. The rise of the medical services structure values 
index shows that the number of tooth extracting services is 
becoming proportionally higher to other effective stoma-
tological services. The gained results show the inadequate 
stomatological treatment of the infected. The level of hy-
giene was higher in the group of not infected people than 
in the group of the people with HIv, who were undergoing 
antiretroviral treatment. 

Conclusions: Patients with HIv were characterised by 
the low level of hygiene of the oral cavity and by the bad 
state of teeth. Extractions of the teeth of the infected people 
were the most often stomatological services. Too low oral 
cavity hygiene of the people with HIv influences the state 
of their teeth. The highest requirements of the paradontium 
stomatological services are in the group of patients who are 
taking antiretroviral medicines. 

K e y   w o r d s: HIv – AIDS – oral cavity health condi-
tion.

Streszczenie

Wstęp: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) 
jest chorobą charakteryzującą się obniżeniem odporności 
komórkowej organizmu. W diagnostyce zakażeń ważną rolę 
odgrywają zmiany obserwowane w jamie ustnej. 
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Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej pa-
cjentów zakażonych wirusem HIv, u których zastosowano 
leczenie antyretrowirusowe i immunomodulujące.

Materiał i metody: Grupę badanych stanowiło 90 pa-
cjentów województwa zachodniopomorskiego w wieku 
20–60 lat. Badanych podzielono na 3 grupy, w których 
obliczono intensywność próchnicy, określając średnią licz-
bę PUW (suma zębów z próchnicą, usuniętych i wypeł-
nionych). Dokonano analizy dotychczasowych świadczeń 
stomatologicznych i określono stomatologiczne potrzeby 
lecznicze pacjentów w grupach badanych. Świadczenia 
lecznicze oceniono, posługując się wykładnikiem lecze-
nia stomatologicznego i wskaźnikiem struktury zabiegów 
stomatologicznych. Ponadto określano płytkę nazębną za 
pomocą wskaźnika Plaque index (Pl. I) oraz stan i potrzeby 
lecznicze przyzębia za pomocą wskaźnika periodontolo-
gicznych potrzeb leczniczych (CPITN). 

Wyniki: Średnie wartości PUW we wszystkich gru-
pach są nieistotne statystycznie. Czynna próchnica (P) 
występowała w każdej grupie badanych. Wartości średnie 
liczby zębów usuniętych (U) u zakażonych przed lecze-
niem, jak i w trakcie leczenia były istotnie statystycznie 
wyższe niż u osób w grupie kontrolnej. Wartości średnie 
zębów wypełnionych (W) u osób zakażonych bez leczenia 
i u osób leczonych były statystycznie istotnie niższe niż 
u osób z grupy kontrolnej. Wzrost wartości wskaźnika 
struktury zabiegów świadczy o wzrastającej przewadze 
liczby zębów usuniętych w stosunku do ogółu świadczo-
nych efektywnych zabiegów stomatologicznych. Uzyskane 
wyniki wskazują na niedostateczną opiekę w leczeniu sto-
matologicznym osób zakażonych. Stan higieny był wyższy 
u ludzi zdrowych, w porównaniu do osób zakażonych, 
którzy przyjmowali leki antyretrowirusowe. Niedostatecz-
na higiena jamy ustnej u osób zakażonych HIv wpływa 
na stan ich przyzębia. 

Wnioski: Pacjentów z zakażeniem HIv cechowała za-
równo niska higiena jamy ustnej, jak i zły stan uzębienia. 
Ekstrakcje zębów u osób zakażonych były najczęściej wy-
konywanymi zabiegami stomatologicznymi. Niedostateczna 
higiena jamy ustnej u osób zakażonych HIv wpływa na stan 
ich przyzębia. Największe potrzeby lecznicze przyzębia 
występują u pacjentów zakażonych przyjmujących leki an-
tyretrowirusowe.

H a s ł a: HIv – AIDS – stan zdrowotny jamy ustnej.

Wstęp

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) jest 
chorobą charakteryzującą się obniżeniem odporności ko-
mórkowej organizmu. Wywołują ją retrowirusy HIv-1 
i HIv-2. Różnią się one budową, ale mają podobne właści-
wości biologiczne. Cząstka HIv ma średnicę ok. 100 nm, 
składa się z osłonki i rdzenia, w którym znajdują się RNA 
i enzymy: rewertaza i integraza niezbędne do replikacji 

wirusa [1, 2]. Zakażenia wywołane przez wirus HIv szerzy 
się drogą kontaktów seksualnych, przez krew i skażony 
krwią sprzęt, a także drogą wertykalną oraz przez karmie-
nie piersią. Stwierdzono, że od czasu zakażenia wirusem 
do rozwinięcia pełnoobjawowego AIDS mija zazwyczaj 
kilkanaście miesięcy, a najczęściej wiele lat. Jest to okres, 
kiedy pomimo istnienia zakażenia brak jakichkolwiek ob-
jawów klinicznych [3]. Po rozwinięciu AIDS chorzy mogą 
przeżyć 4–5 lat [4].

W diagnostyce zakażeń ważną rolę odgrywają zmiany 
obserwowane w jamie ustnej. Choroby u osób zakażonych 
należą do grupy zmian charakterystycznych, a niektóre z nich 
ściśle związane są z HIv. Niejednokrotnie są to pierwsze 
objawy, jakie można zaobserwować po infekcji wirusem. 
Zakażenie HIv jest chorobą nieuleczalną, ale poddającą 
się leczeniu. Ciągle wzrastająca liczba nowych zakażeń 
HIv oraz wydłużenie czasu przeżycia osoby zakażonej 
powoduje większe ryzyko kontaktu lekarza dentysty z osobą 
zakażoną wirusem [5]. Dentysta jako lekarz pierwszego 
kontaktu na podstawie wywiadu i stwierdzonych zmian 
w jamie ustnej może przyczynić się do wczesnego rozpo-
znania zakażenia [1, 6].

Celem pracy była ocena stanu zdrowia jamy ustnej pa-
cjentów zakażonych wirusem HIv, u których zastosowano 
leczenie antyretrowirusowe i immunomodulujące.

Materiał i metody

Grupę badanych stanowiło 90 pacjentów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w wieku 20–60 lat, których 
podzielono na 3 grupy. Grupę I stanowiło 30 osób zaka-
żonych wirusem HIv, u których nie zastosowano jeszcze 
leczenia antyretrowirusowego, grupę II – 30 osób zakażo-
nych wirusem HIv, u których zastosowano takie leczenie, 
a grupę III stanowiła grupa kontrolna. W grupie kontrolnej 
znajdowało się 30 osób niezakażonych, odpowiadających 
pod względem płci i wieku grupie badanej. Badanie jamy 
ustnej przeprowadzano w warunkach gabinetu stomatolo-
gicznego. W badanych grupach obliczono intensywność 
próchnicy, określając średnia liczbę PUW. Dokonano analizy 
dotychczasowych świadczeń stomatologicznych i określono 
stomatologiczne potrzeby lecznicze pacjentów w grupach 
badanych. Świadczenia lecznicze oceniono, posługując się 
wykładnikiem leczenia stomatologicznego i wskaźnikiem 
struktury zabiegów stomatologicznych. Wykładnik leczenia 
stomatologicznego wyraża iloraz liczby zębów wypełnio-
nych (W) do sumy zębów wypełnionych i zębów dotkniętych 
próchnicą (W + P), natomiast wskaźnik struktury zabiegów 
stomatologicznych określa iloraz odsetka zębów usunię-
tych (U × 100) do ogólnej liczby zabiegów efektywnych 
(U + W). Ponadto określano płytkę nazębna za pomocą 
wskaźnika Pl. I oraz stan i potrzeby lecznicze przyzębia 
za pomocą wskaźnika CPITN. Wyniki poddano analizie 
statystycznej za pomocą testu U Manna–Whitneya oraz 
testu niezależności chi2.
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Wyniki

Wyniki badań zestawiono w tabeli i na rycinach. Śred-
nie wartości liczby PUW w grupie I u osób zakażonych 
nieprzyjmujących leków antyretrowirusowych wynoszą 
13,1, zaś w grupie II u osób zakażonych przyjmujących 
leki – 15,5. W grupie kontrolnej średnie wartości PUW 
wynoszą 15. Średnie wartości PUW we wszystkich grupach 
są nieistotne statystycznie (tab. 1).

T a b e l a  1. Średnie liczby PUW i jej składowe w trzech grupach 
badanych

T a b l e  1. PUW mean values and its components within three 
examined groups

Grupa
Group

Liczba osób
Numer of people PUW P U W W + P

I 30 13,1 2,0 7,1 4,1 6,1
II 30 15,5 3,6 8,5 3,4 7,0

III 30 15,0 2,7 3,7 9,2 11,9

Graficzne przedstawienie części składowych PUW 
w grupach badanych zilustrowano na rycinie 1. Czynna 
próchnica występowała w każdej grupie badanych. Nie 
zanotowano różnic statystycznie istotnych pomiędzy ba-
danymi grupami. Wartości średnie liczby zębów usunię-
tych zakażonych przed leczeniem, jak i w trakcie leczenia 
były istotnie statystycznie wyższe niż u osób w grupie 

Ryc. 1. Graficzne przedstawienie części składowych PUW w grupach 
badanych

Fig. 1. Graphic presentation of PUW components in the examined groups

kontrolnej. Wartości średnie zębów wypełnionych u osób 
zakażonych bez leczenia i u osób leczonych były statystycz-
nie istotnie niższe niż u osób z grupy kontrolnej. Można 
sądzić, że pacjenci zakażeni zgłaszali się do dentysty zbyt 
późno, czego konsekwencją są ekstrakcje zębów. Często 
są odsyłani do specjalnych poradni, których jest bardzo 
mało.

Wartości wykładnika leczenia w grupie I wynosił 0,7, 
w grupie II – 0,5, a w grupie kontrolnej – 0,8. Wskaźnik 
struktury zabiegów, który ocenia relacje pomiędzy za-
biegami świadczonymi w zakresie leczenia zachowaw-
czego i chirurgicznego w grupie osób zakażonych HIv 

wynosił średnio 67,4% (w grupie I – 63,4%, w grupie 
II – 71,4%). W grupie kontrolnej wskaźnik ten wynosił 
28,0%. Wzrost wartości wskaźnika struktury zabiegów 
świadczy o wzrastającej przewadze liczby zębów usu-
niętych w stosunku do ogółu świadczonych efektywnych 
zabiegów stomatologicznych. Uzyskane wyniki wskazują 
na niedostateczna opiekę w leczeniu stomatologicznym 
osób zakażonych. Podobne wyniki uzyskali również inni 
autorzy [1, 7, 8].

Na rycinie 2 zilustrowano wyniki, które wskazują, 
iż stan higieny był wyższy u ludzi zdrowych w porów-
naniu do osób zakażonych, które przyjmowały leki anty-
retrowirusowe. Wskaźnik Pl. I = 3 odnotowano znacznie 
częściej u zakażonych z grupy II w porównaniu z grupą osób 
niezakażonych, a Pl. I = 2 występował istotnie statystycz-
nie częściej u zakażonych w trakcie leczenia aniżeli przed 
leczeniem antyretrowirusowym. Niedostateczna higiena 
jamy ustnej u osób zakażonych HIv wpływa na stan ich 
przyzębia, co zestawiano na rycinie 3. 

Na rycinie 3 przedstawiono graficzną analizę, która 
wykazała, że CPITN = 0 u osób niezakażonych występu-
je istotnie statystycznie częściej niż u osób zakażonych. 

Ryc. 2. Stan higieny jamy ustnej w 3 grupach badanych na podstawie 
wskaźnika Pl. I

Fig. 2. Hygienic condition of oral cavity in three groups examined on the 
basis of ratio Pl. I

Ryc. 3. Stan i potrzeby lecznicze przyzębia w 3 grupach badanych 
na podstawie wskaźnika CPITN z obliczeniami statystycznymi

Fig. 3. Condition and treatment needs of parodontium in three groups 
examined on the basis of ratio CPITN with statistic calculation
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CPITN = 1 i CPITN = 2 występują częściej u zakażonych 
przed leczeniem niż u zakażonych w trakcie leczenia. 
CPITN = 3 występował znacznie częściej u zakażonych 
w trakcie leczenia niż u zakażonych przed leczeniem. 

Podsumowanie

W diagnostyce zakażeń ważną rolę odgrywają zmiany 
obserwowane w jamie ustnej. Światowa Organizacja Zdrowia 
podzieliła procesy chorobowe w jamie ustnej występujące 
w przebiegu zakażenia HIv na 3 grupy. Grupa I – zmiany 
związane z HIv: kandydoza jamy ustnej, leukoplakia wło-
chata, mięsak Kaposiego, chłoniak nieziarniczy, ale nie typu 
choroby Hodgkina, choroba przyzębia związana z HIv – 
wrzodziejące zapalenie dziąseł i przyzębia. Grupa II – zmia-
ny rzadziej występujące, ale związane z HIv: wrzodziejące 
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, niecharakterystyczne 
owrzodzenia jamy ustnej, infekcje związane z Mycobacte-
rium Avium Complex. Grupa III – zmiany prawdopodobnie 
występujące z HIv: afty przewlekłe nawrotowe, objawy 
zakażenia wirusem cytomegali, zakażenia wirusem Po-
xvirus [5, 9, 10, 11].

Stosowane leki antyretrowirusowe, immunomodulu-
jące oraz antybiotyki do stosowania zakażeń oportuni-
stycznych wywołują wiele działań niepożądanych. Należą 
do nich owrzodzenia błony śluzowej, zapalenie śluzówki, 
zmiany zwyrodnieniowe ślinianek, co powoduje między 
innymi zmniejszenie wydzielania śliny oraz złą higienę 
jamy ustnej. Dlatego też konieczna jest stała opieka stoma-
tologiczna w ciągu całego okresu zakażenia oraz właściwe 
leczenie objawów chorobowych w jamie ustnej. Wczesne 
leczenie tych zmian zapobiega uogólnieniu się zakażeń 
grzybiczych, bakteryjnych i wirusowych, a tym samym 
ma wpływ na przebieg choroby, czas przeżycia pacjentów 
chorych na AIDS. 

Wnioski

Pacjentów z zakażeniem HIv cechowała zarówno 1. 
niska higiena jamy ustnej, jak i zły stan uzębienia.

Ekstrakcje zębów u osób zakażonych były najczęściej 2. 
wykonywanymi zabiegami stomatologicznymi.

Niedostateczna higiena jamy ustnej u osób zaka-3. 
żonych HIv wpływa na stan ich przyzębia. Największe 
potrzeby lecznicze przyzębia występują u pacjentów za-
każonych przyjmujących leki antyretrowirusowe.
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Summary

The 11-year-old boy was diagnosed with severe external 
root resorption of the tooth 11 and chronic exacerbated api-
cal periodontitis of the tooth 12. Additionally, the tooth 12 
showed signs of dilaceration. The history revealed that at 
the age of 5, the boy had dislocated his maxillary decidu-
ous incisors with impaction to the tissues. The root canal 
treatment of the teeth 11 and 12 was performed with the 
application of Biopulp, Jodoform, and Metronidazole paste 
to the canal. The dressings were changed every 4 weeks for 
6 months. The root canals of both teeth were filled with the 
Resilon Epiphany System. The root apex of the tooth 11 was 
additionally sealed with Pro Root MTA preparation. Defects 
in crowns were closed with composite material. On follow-
up examination (6 and 12 months after the beginning of the 
treatment), the patient did not complain of any pain. The 
radiological picture showed complete healing of periapical 
structures of the tooth 12 and lack of resorption progress 
in the tooth 11.

K e y   w o r d s: dilaceration – root resorption – MTA – 
Resilon.

Introduction

Traumatic damage of deciduous teeth can have nega-
tive effect on the growth and development of tooth germs 

Streszczenie

U 11-letniego pacjenta rozpoznano zaawansowaną re-
sorpcję korzenia zęba 11 i przewlekłe zaostrzone zapalenie 
tkanek okołowierzchołkowych w zębie 12. Dodatkowo ząb 
12 wykazywał cechy dilaceracji. Z wywiadu wynikało, 
iż chłopiec w wieku 5 lat doznał zwichnięcia siekaczy gór-
nych mlecznych z wtłoczeniem w głąb tkanek. Przepro-
wadzono antyseptyczne leczenie kanałowe zębów 11 i 12 
z aplikacją do kanału pasty składającej się z Biopulpu, Jodo-
formu i Metronidazolu. Opatrunki wymieniano co 4 tygo-
dnie przez okres 6 miesięcy. Kanały korzeniowe obu zębów 
wypełniono Systemem Resilon Epiphany. Wierzchołkową 
część korzenia zęba 11 dodatkowo uszczelniono preparatem  
Pro Root MTA. Ubytki w koronach zębów zamknięto 
materiałem kompozytowym. Podczas badań kontrolnych 
po upływie 6 i 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia pacjent 
nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Zdjęcie radiologiczne 
wykazało całkowitą odbudowę struktur okołowierzchołko-
wych zęba 12 i brak postępu resorpcji korzenia zęba 11.

H a s ł a: dilaceracja – resorpcja korzenia – MTA – 
Resilon.

Wstęp

Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych mogą wyka-
zywać negatywny wpływ na wzrost i dojrzewanie zawiąz-
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of corresponding permanent teeth. A permanent tooth germ 
is separated from the deciduous tooth root by a thin wall 
of the alveolus. Thus, trauma of the deciduous tooth can 
be easily transmitted to the developing tooth germ, which 
at first is jelly-like in consistency and has a slight amount 
of inorganic components [1].

The type of damage and subsequent anomalies in ana-
tomical and histological structure of permanent teeth depend 
on a patient’s age and the stage of tooth germ development 
as well as on force and mechanics of trauma. The conse-
quences of trauma can be manifested by prolonged retention 
of teeth, discoloration of hard tissues, enamel and dentine 
hypoplasia, root shape disturbances, and secretion of per-
manent tooth germ [1, 2].

An intrusive displacement of deciduous tooth dislo-
cation can induce subsequent deformation of permanent 
tooth crown, root growth disorders, and its bayonet-like 
bending. The bending of the crown towards the labium 
up to the distinct bend in the pericervical region (dilac-
eration) can also be met. The axis of the deformed tooth 
is usually directed opposite to the trauma direction. The 
pathogenesis of such a trauma has not been explained yet. It 
is assumed that the tooth follicle damage on the labial side 
induces the formation of a scar that hinders root growth in 
proper direction and its bending at the site of damage [2, 
3]. Posttraumatic root resorption is undoubtedly crucial, 
especially in patients in developmental period. They consist 
in progressive damage of tooth hard tissues – the cemen-
tum and root dentine [4]. Their direct cause is the damage 
of root cementum – external (pracementum) and internal 
(intermediate cementum) – playing the protective role [5, 
6]. The damage of these structures disturbs the balance 
between cementoblasts and osteoclasts [7]. In such condi-
tions, root cementum is more susceptible to clastic cells, 
which start the process of resorption [8, 9]. The presence 
of necrotic and infected pulp is a factor supporting root 
resorption as toxic metabolites of bacteria penetrate through 
dentine tubules from the pulp cavity to the dentine. It leads 
to extension of the pathological condition to dentine and the 
alveolar process bone [10, 11, 12].

The aim of the present study was to evaluate the result 
of conservative treatment of permanent teeth disorders as 
consequences of deciduous teeth traumatic displacement. 
The treatment was undertaken in a patient with severe exter-
nal root resorption of tooth 11 and periapical inflammation 
and signs of dilaceration in the tooth 12.

Case report

A patient, aged 11, was admitted to the Department 
of Conservative Dentistry of the Medical University of Bia-
łystok due to severe spontaneous pain in the range of the 
teeth 11 and 12 and the maxillary alveolar process defor-
mation in the vestibule of the oral cavity. In the District 
Outpatient Clinic, the patient was given Augmentin as the 

ków odpowiednich zębów stałych. Zawiązek zęba stałego 
jest oddzielony od korzenia zęba mlecznego cienką ścianą 
zębodołu, tak więc uraz zęba mlecznego może łatwo prze-
nieść się na rozwijający się zawiązek, który początkowo 
ma konsystencję galaretowatą i posiada nieznaczną ilość 
składników nieorganicznych [1].

Rodzaj uszkodzeń i późniejsze anomalie w budo-
wie anatomicznej i histologicznej zębów stałych zależą 
od wieku pacjenta i stadium rozwoju zawiązka, a także siły 
i mechaniki urazu. Następstwa urazu mogą objawiać się 
utrudnionym wyrzynaniem zębów, przebarwieniem tkanek 
twardych, niedorozwojem szkliwa, zębiny, zaburzeniami 
kształtu korzenia, a nawet wydzieleniem zawiązka zęba 
stałego [1, 2].

Zwichnięcie zęba mlecznego z wtłoczeniem w głąb 
tkanek może spowodować późniejsze zniekształcenie ko-
rony zęba stałego, zaburzenia wzrostu korzenia czy też 
jego bagnetowate zagięcie. Spotyka się również dowargowe 
zagięcie korony aż do wyraźnego załamania się w okolicy 
szyjki zęba (dilaceracja). Zwykle oś zniekształconego zęba 
jest skierowana przeciwnie do kierunku, z którego działał 
uraz. Patogeneza tego rodzaju uszkodzenia nie jest w pełni 
wyjaśniona. Przypuszcza się, iż skaleczenie mieszka zę-
bowego po stronie wargowej powoduje powstanie blizny 
utrudniającej wzrost korzenia we właściwym kierunku i jego 
zagięcie w miejscu uszkodzenia [2, 3].

Niewątpliwie istotnym problemem są również resorpcje 
pourazowe korzeni, szczególnie u pacjentów w wieku rozwo-
jowym. Polegają one na postępującym niszczeniu twardych 
tkanek zęba – cementu i zębiny korzeniowej [4]. Bezpo-
średnią ich przyczyną jest uszkodzenie warstw cementu 
korzeniowego – zewnętrznej (pracementu) i wewnętrznej 
(cementu pośredniego) – pełniących rolę ochronną [5, 6]. 
Zniszczenie tych struktur zaburza równowagę między 
cementoblastami a osteoklastami [7]. W tych warunkach 
cement korzeniowy staje się bardziej podatny na działanie 
komórek klastycznych, które rozpoczynają proces resorpcji 
[8, 9]. Czynnikiem podtrzymującym resorpcję korzenia jest 
obecność w jamie zęba martwej i zainfekowanej miazgi, 
gdyż toksyczne metabolity bakterii przenikają przez kana-
liki zębinowe z jamy zęba do ozębnej. Prowadzi to do roz-
przestrzenienia się procesu chorobowego na ozębną i kość 
wyrostka zębodołowego [10, 11, 12].

Celem niniejszego opracowania była ocena wyni-
ków leczenia zachowawczego zaburzeń zębów stałych, 
będących następstwem urazowego zwichnięcia zębów 
mlecznych. Próbę owego leczenia podjęto u pacjenta z za-
awansowaną resorpcją zewnętrzną korzenia zęba 11 oraz 
z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych i cechami 
dilaceracji w zębie 12.

Opis przypadku

Pacjent, lat 11, został skierowany do Zakładu Stomato-
logii Zachowawczej Akademii Medycznej w Białymstoku 
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antibiotic protection. The history revealed that when the 
boy was 5, he had suffered the maxillary anterior deciduous 
teeth trauma, with the result of an intrusive displacement 
of the teeth. The boy did not undergo any treatment after the 
trauma. Permanent incisors appeared at the term of eruption 
after physiological loss of damaged deciduous teeth.

On examination, a proper appearance of the crowns 
of teeth 11 and 12 was stated, the presence of an active fistula 
with exophytic hypertrophy of inflammatory granulation in 
the range of alveolar process between the teeth 11 and 12 
from the side of the oral vestibule, lack of pulp reaction 
of both teeth to ethyl chloride, periapical tissue sensitivity 
to percussion as well as increased mobility of the tooth 
11. The intraoral x-ray picture showed severe external root 
resorption of the root of tooth 11 with significant shorten-
ing of its length and damage to the bony structure around 
the root. As far as the tooth 12 is concerned, we observed 
the shape disturbances with the characteristic bending 
of the crown, which proved posttraumatic dilaceration, 
and osteolytic defect in the range of the root apex (fig. 1).

z powodu silnych bólów samoistnych w okolicy zębów 11 
i 12 oraz zniekształcenia wyrostka zębodołowego szczęki 
od strony przedsionka jamy ustnej. W Przychodni Rejonowej 
w miejscu zamieszkania otrzymał osłonę antybiotykową 
Augmentin. Z wywiadu wynikało, że w wieku 5 lat chło-
piec doznał urazu górnych przednich zębów mlecznych, 
w następstwie którego zostały one wtłoczone w głąb zę-
bodołu. Żadne leczenie po urazie zębów mlecznych nie 
było podejmowane. Stałe zęby sieczne pojawiły się zgodnie 
z terminem wyrzynania, po fizjologicznej utracie uszko-
dzonych zębów mlecznych.

W trakcie badania stwierdzono prawidłowy wygląd 
koron zębów 11 i 12, obecność czynnej przetoki z egzofi-
tycznym przerostem ziarniny zapalnej w obrębie wyrostka 
zębodołowego pomiędzy zębami 11, 12 od strony przedsion-
ka jamy ustnej, brak reakcji miazgi obu zębów na chlorek 
etylu, wrażliwość tkanek okołowierzchołkowych na perkusję 
oraz wzmożoną ruchomość zęba 11.

Wykonane zdjęcie wewnątrzustne wykazało zaawanso-
waną resorpcję zewnętrzną korzenia zęba 11 ze znacznym 
skróceniem jego długości i uszkodzenie struktury kostnej 
wokół korzenia. W zębie 12 zaobserwowano zaburzenie 
kształtu z charakterystycznym zagięciem korony zęba 
świadczącym o pourazowej dilaceracji, jak również ubytek 
osteolityczny w okolicy szczytu korzenia (ryc. 1). Na pod-
stawie badania klinicznego i radiologicznego w zębie 11 
rozpoznano przewlekłe zaostrzone zapalenie tkanek oko-
łowierzchołkowych z zaawansowaną resorpcją zewnętrzną 
korzenia, a w zębie 12 przewlekłe zaostrzone zapalenie 
tkanek okołowierzchołkowych.

Oba zęby otworzono w punktach trepanacyjnych 
ze stworzeniem właściwego dostępu do ich jam. Następ-
nie wyznaczono długość roboczą metodą radiologiczną 
(ząb 11) i elektroniczną (ząb 12) oraz biomechanicznie opra-
cowano kanały metodą step-back do narzędzi głównych 
MAF nr 60 (ząb 11) i 30 (ząb 12). Podczas instrumentacji 
kanały płukano 2% podchlorynem sodu, 17% wersenia-
nem sodu i roztworem soli fizjologicznej, posługując się 
strzykawką i igłą z otworem bocznym. Kanały osuszono 
sączkami papierowymi i wypełniono pastą zarobioną ex 
tempore z jałowego Biopulpu z 10% maścią metronidazo-
lową i Jodoformem. Ubytki w koronach zębów zamknięto 
Caryosanem. Pacjenta skierowano do Ambulatorium Chi-
rurgii Stomatologicznej, gdzie w znieczuleniu nasiękowym 
2% Lignokainą z Noradrenaliną wycięto guzek i usunięto 
ziarninę zapalną. Co miesiąc pacjent zgłaszał się na wizy-
ty kontrolne, podczas których ponownie opracowywano 
kanały korzeniowe obu zębów i wymieniano opatrunki. 
W wywiadzie pacjent nie uskarżał się na żadne dolegli-
wości. Badaniem stwierdzono zmniejszenie ruchomości 
zęba 11, wygojenie przetoki oraz ustępowanie krwawego 
wysięku z kanału zęba 11. Po 6 miesiącach wykonano kon-
trolne zdjęcie radiologiczne, na którym zauważono całko-
witą odbudowę struktur okołowierzchołkowych zęba 12, 
brak postępu resorpcji korzenia zęba 11 i zmniejszenie 
rozmiarów ubytku osteolitycznego przy jego wierzchołku. 

Fig. 1. X-ray picture of teeth 11, 12 before treatment. Tooth 11 – visible 
significant shortening of root and resorptive defect in the adjacent bone around 
its apex. Tooth 12 – visible characteristic root bending in pericervical region 

(dilaceration) and osteolytic defect in periapical region

Ryc. 1. Zdjęcie radiologiczne zębów 11 i 12 przed leczeniem. Ząb 11 – 
przewlekłe zaostrzone zapalenie tkanek okołowierzchołkowych z resorpcją 
zewnętrzną korzenia – widoczne znaczne skrócenie korzenia i rozrzedzenie 
struktury kostnej wokół jego wierzchołka. Ząb 12 – przewlekłe zaostrzone 
zapalenie tkanek okołowierzchołkowych – widoczne charakterystyczne zagięcie 
korzenia zęba w części przyszyjkowej (dilaceracja) i ubytek osteolityczny 

w okolicy okołowierzchołkowej

On the basis of the clinical and radiological examination 
a diagnosis chronic exacerbated apical periodontitis (teeth 
11, 12) and external root resorption (tooth 11) was made. 
Both teeth were open in trephining points in order to have 
access to their pulp cavities. Afterwards, the working length 
was determined using the radiological method (the tooth 11) 
and electronic (the tooth 12) and canals were instrumented 
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biomechanically using the step-back method to the master 
apical file (MAF) No 60 (the tooth 11) and 30 (the tooth 12). 
During instrumentation, the canals were irrigated with 2% 
sodium hypochlorite, 17% sodium versenate and physiological 
saline using the syringe and the needle with lateral opening. 
The canals were dried with paper points and temporary filled 
with ex tempore prepared paste of sterile Bipulp with 10% 
metronidazole paste and iodoform. Defects in the crowns were 
closed with Caryosan. The patient was sent to the outpatient 
Clinic of Dental Surgery, where a nodule was resected and in-
flammatory granulation was removed with the use of infiltra-
tion anesthesia of 2% Lignocaine with Noradrenaline. The 
patient was admitted to follow-up visits every month and the 
canals were prepared and the dressings were changed as 
mentioned above. In the history, the patient did not complain 
of any pain. On examination, the decrease in the tooth 11 
mobility, fistula healing, and the regression of hemorrhagic 
exudate from the root of tooth 11 were observed.

Six months later, the control x-ray picture was taken, 
which revealed complete healing of the tooth 12 periapical 
structures, lack of resorption progress of tooth 11, and the 
decrease in the size of osteolytic defect at its apex. The deci-
sion of final filling up the canals of both teeth was made. Due 
to the advanced resorption and a wide periapical opening, 
the root apex of the tooth 11 was closed with Pro Root MTA 
White (f. Dentsply Maillefer). The material was prepared 
with distilled water in ratio 3 : 1 in the sterile container 
and was applied to the canal using a special transmitter. The 
canal orifice was treated with a sterile cotton-wool swabs 
soaked in distilled water and the defect in the crown was 
filled with Caryosan. During the next visit, canals of both 
teeth were filled with the Resilon-Epiphany System (f. Pen-
tron) – with cold lateral condensation technique (the tooth 12) 
and thermoplastic injection method with the use of Obtura 
II gun (the tooth 11). Before material application, the canals 
walls were coated with self-etch primer (Epiphany primer), 
put for 30 s. using special brushes attached to the kit. The 
primer excess was removed with paper points. Afterwards, 
Epiphany sealer was placed using the master point (the 
tooth 12) or a Lentulo spiral (the tooth 11). In the tooth 12, 
the master point was condensed with spreader and the rest 
of the canal was filled with accessory points with a slight 
amount of sealer, which was halogen light-cured for 40 s. at 
the canal orifice. After the canal was obturated, the excess 
of point was removed with a hot instrument. The tooth 11 
canal was filled with Resilon plasticized to 160°C in Obtura 
II gun (Obtura Corp.). The filling was applied in two stages 
with the use of a needle No 23 and was condensed with cold 
pluggers. Then, the control x-ray was taken confirming 
proper obturation of both teeth canals (fig. 2). The cham-
bers were closed with phosphatic cementum and defects in 
trephining points – with composite material.

Twelve months after the treatment had been started, 
the patient did not complain of any pain. Neither was the 
fistula on the alveolar process present nor the increased 
teeth mobility was observed. The x-ray picture presented the 

Podjęto decyzję o ostatecznym wypełnieniu kanałów obu 
zębów. Ze względu na zaawansowaną resorpcję i szeroki 
otwór przyszczytowy, wierzchołek korzenia zęba 11 za-
mknięto preparatem Pro Root MTA White (Dentsply Ma-
illefer). Materiał zarobiono wodą destylowaną w stosunku 
3 : 1 w jałowym pojemniku i zaaplikowano do kanału za 
pomocą specjalnego przenośnika. Ujście kanału zaopa-
trzono jałową kulką waty zwilżoną wodą destylowaną, 
a do ubytku w koronie założono Caryosan.

Podczas kolejnej wizyty kanały obu zębów 11 i 12 
wypełniono Systemem Resilon – Epiphany (Pentron) – 
metodą kondensacji bocznej na zimno (ząb 12) oraz metodą 
termoplastyczną iniekcyjną z zastosowaniem urządzenia 
Obtura II (ząb 11). Przed aplikacją materiału ściany kanałów 
powlekano samowytrawiającym systemem łączącym (Epi-
phany primer) umieszczanym na 30 s za pomocą specjalnych 
szczoteczek dołączonych do zestawu. Nadmiar primera 
usuwano sączkami papierowymi. Następnie aplikowano 
uszczelniacz Epiphany Root Canal Sealant – na ćwieku 
głównym (ząb 12) lub na igle Lentulo (ząb 11). W zębie 12 
ćwiek główny kondensowano rozpychaczem palcowym, 
a pozostałą część kanału wypełniano sztyftami dodatko-
wymi z niewielką ilością silera, który naświetlano przez 
40 s przy ujściu kanału lampą halogenową. Po wypełnieniu 
kanału nadmiar ćwieków usuwano rozgrzanym nakłada-
czem. Kanał zęba 11 wypełniano Resilonem uplastycz-
nionym do temperatury 160°C w urządzeniu Obtura II 
(Obtura Corp.) Wypełnienie wprowadzano dwuetapowo 
z użyciem igły nr 23 i kondensowano je zimnymi upycha-
czami. Następnie wykonano kontrolne zdjęcie radiologiczne 
potwierdzające prawidłową obturację kanałów obu zębów 
(ryc. 2). Komory zębów zamknięto cementem fosforano-
wym, a ubytki w punktach trepanacyjnych materiałem 
kompozytowym. Po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia 
leczenia pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości bólo-
wych. Stwierdzono brak przetoki na wyrostku zębodoło-
wym i wzmożonej ruchomość obu zębów. Na wykonanym 
zdjęciu radiologicznym obserwowano prawidłowy obraz 
struktur okołowierzchołkowych zęba 12, brak postępu re-
sorpcji korzenia zęba 11 oraz częściową odbudowę struktury 
kostnej wokół jego wierzchołka (ryc. 3).

Dyskusja

Leczenie endodontyczne resorpcji zapalnych stanowi 
istotny problem, zwłaszcza jeśli dotyczy pacjentów w wieku 
rozwojowym. Często celem leczenia, pomimo coraz do-
skonalszych technik diagnostyczno-terapeutycznych, jest 
jedynie funkcjonalne utrzymanie zęba, zapobieżenie jego 
przedwczesnej utracie [13, 14].

Terapia endodontyczna zębów z zaawansowanymi 
procesami resorpcji korzenia sprawia wiele trudności. 
Szeroki kanał korzeniowy, często lejkowato rozszerzony 
w okolicy miejsca resorpcji, utrudnia usunięcie zakażo-
nych mas. Należy stworzyć szeroki dostęp do jamy zęba, 
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normal picture of periapical structures of the tooth 12, lack 
of resorption progress of the tooth 11, and partial healing 
of the bony structure around its apex (fig. 3).

Discussion

Endodontic treatment of inflammatory resorption seems 
to be a significant problem, especially when it concerns 
developing patients. The frequent aim of the treatment, 
despite more and more developed diagnostic and therapeutic 
techniques, is to maintain a tooth functionally and prevent its 
preterm loss [13, 14]. Endodontic therapy of teeth with severe 
root resorption is difficult as wide root canals, frequently 
shaped like a funnel and widened in the region of resorption 
site, hinder the removal of infected mass. A wide access 
to the pulp cavity should be prepared to remove all infected 
tissue [15]. Despite large anatomical width of the canal, its 
biomechanical preparation with simultaneous abundant ir-
rigation with sodium hypochlorite to remove most infected 
dentine. Sodium hypochlorite is bactericidal, by dissolv-
ing bacterial cellular membrane proteins it induces lysis 
and micro-organism damage. It dissolves organic material, 
facilitates removal of metaplastic granular tissues, which 
are produced in the resorptive defect [16].

Both teeth canals were filled temporarily with the paste 
composed of Biopulp, 10% metronidazole and iodoform. Due 
to high pH, calcium-hydroxide preparations show efficient 
bactericidal activity, damage bacterial cellular membrane, 

aby dokładnie usunąć zainfekowaną tkankę [15]. Pomimo 
dużej szerokości anatomicznej kanału wymagane jest jego 
biomechaniczne opracowanie z jednoczesnym obfitym płu-
kaniem podchlorynem sodu, aby usunąć najbardziej zaka-
żone, powierzchowne warstwy zębiny. Podchloryn sodu 
wykazuje działanie bakteriobójcze, rozpuszczając białka 
błony komórkowej bakterii powoduje lizę i niszczenie 
drobnoustrojów. Rozpuszcza materię organiczną, ułatwia 
usunięcie metaplastycznej tkanki ziarninowej tworzącej 
się w ubytku resorpcyjnym [16].

Kanały obu zębów wypełniano czasowo pastą złożoną 
z Biopulpu, 10% metronidazolu i jodoformu. Dzięki wyso-
kiemu pH preparaty wodorotlenkowo-wapniowe wykazują 
skuteczne działanie bakteriobójcze, uszkadzają błonę ko-
mórkową bakterii, denaturują bakteryjne białka i kwasy 
nukleinowe. Jony hydroksylowe alkalizacją środowisko 
zapalnie zmienionych tkanek okołowierzchołkowych i two-
rzą korzystne warunki do działania fosfatazy zasadowej, 
co sprzyja procesom gojenia. Metronidazol natomiast nisz-
czy bakterie beztlenowe, penetrując do wnętrza komórki 
i uszkadzając bakteryjne DNA hamuje syntezę kwasów 
nukleinowych. Bakteriobójcze działanie jodoformu wynika 
ze zdolności do łączenia się jodu z białkami protoplazmy 
komórek bakteryjnych, a także jego właściwościom utle-
niającym [16, 17].

W celu zamknięcia okolicy resorbowanego wierzchołka 
korzenia zęba 11 zastosowano preparat Pro Root MTA, 
który stanowi aglomerat mineralnych trójtlenków [18, 
19]. Umożliwiło to stworzenie fizycznej bariery w oko-

Fig. 2. X-ray picture of teeth 11 and 12 after canal filling. Tooth 11 – visible 
filling of canal with contrast material up to site of resorption and some evidence 
of bone repair around root. Tooth 12 – visible proper filling of canal and 

complete healing of periapical tissues

Ryc. 2. Zdjęcie radiologiczne zębów 11 i 12 po wypełnieniu kanałów. Ząb 
11 – widoczne wypełnienie kanału materiałem kontrastowym do poziomu 
miejsca resorpcji, częściowa odbudowa tkanki kostnej wokół korzenia. Ząb 
12 – widoczne prawidłowe wypełnienie kanału i całkowite odtworzenie tkanek 

okołowierzchołkowych

Fig. 3. X-ray picture of teeth 11 and 12, 12 months after beginning 
of treatment. Tooth 11 – visible lack of resorption progress and continued 
bone healing around root apex. Tooth 12 – normal radiological picture 

of periapical tissues

Ryc. 3. Zdjęcie radiologiczne zębów 11 i 12 po upływie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia leczenia. Ząb 11 – widoczny brak postępu resorpcji i dalsza 
odbudowa tkanki kostnej wokół wierzchołka korzenia. Ząb 12 – prawidłowy 

obraz radiologiczny tkanek okołowierzchołkowych
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denaturate bacterial proteins and nucleinic acids. Hydroxylic 
ions alkalize the environment of inflammatory periapical 
tissues and create beneficial conditions for alkaline phos-
phatase, which facilitates healing processes. On the other 
hand, metronidazole kills anaerobic bacteria, by penetrating 
inside cells and by damaging bacterial DNA it inhibits nu-
cleinic acids synthesis. Iodoform bactericidal activity results 
from the ability of iodine to bind with proteins of bacterial 
protoplasm, and oxidative properties [16, 17].

In order to close the region of resorbed root apex of the 
tooth 11, the preparation Pro Root MTA, which is an ag-
glomerate of mineral trioxides, was used [18, 19]. It enabled 
to create a physical barrier in the region of funnel-like wid-
ened apex of the tooth 11 root. It also prevented pushing 
the filling material beside the root canal [20, 21]. MTA 
stimulates the production of root cementum and supports 
the regeneration of periodontium and thus it is used to close 
inflammatory and iatrogenic perforation of tooth canals as 
well as in the apexification process. After binding, it becomes 
a material resistant to mechanical factors [22].

The Resilon Epiphany system was used for obturating 
of the teeth 11 and 12. It is composed of 4 parts: Resilon 
(a thermoplastic synthetic polymer-based root canal filling 
material) for filling the main part of the canal, the Epiphany 
sealer (dual-cured composite resins-based), primer, that pre-
pares the canal walls for the contact with Resilon, and the 
sealer and special resin (thinning resin), that gives proper 
consistency and stickiness to the sealer. Resilon resembles 
gutta-percha as far as appearance and properties are con-
cerned, and therefore it is determined as resin-percha [23]. 
It is available in standardized points that fit endodontic 
equipment and different tapers, accessory points, and pel-
lets (for use in Obtura gun). It can be introduced to the 
canal with various techniques (a single-cone method, cold 
lateral condensation and thermoplastic techniques) using 
the same instruments that are used for gutta-percha con-
densation. A specific mono-block with hard tooth tissues is 
produced thanks to tight binding and material penetration 
to dentine tubules. It can provide a very tight canal filling, 
resistant to bacterial microleakage [24, 25, 26]. Such a fill-
ing can potentially strengthen the teeth structures. Studies 
revealed that Resilon-filled teeth canals are less susceptible 
for fracture as compared to roots closed with conventional 
obturative materials [27].

The method of stage injection of resin-percha was used 
to fill up the wide canal of the tooth 11. This technique 
enables to fill tightly the canals of atypical structures but 
it requires the presence of mineralized barrier in the region 
of root apex, the Pro Root MTA preparation, to prevent 
pushing of the material to periapical tissues [28].

Disturbances of the teeth anatomical structures dilac-
erative in character significantly hinder endodontic therapy. 
The teeth are usually pulpless with pathological changes 
of periapical tissues. The crowns of teeth with dilaceration 
are usually obliterated and the root bend hinders canal in-
strumentation along its course [29, 30]. A cautious initial 

licy lejkowato rozszerzonego szczytu korzenia zęba 11 
i zapobiegło przepchnięciu materiału wypełniającego poza 
kanał korzeniowy [20, 21]. Preparat MTA pobudza wy-
twarzanie cementu korzeniowego i wspomaga regenerację 
włókien ozębnej i w związku z tym wykorzystywany jest 
do zamykania perforacji zapalnych i jatrogennych korze-
nia zęba, a także w procesie apeksyfikacji. Po związaniu 
staje się materiałem odpornym na działanie czynników 
mechanicznych [22].

Do ostatecznego wypełnienia kanałów zębów 11 
i 12 zastosowano system Resilon Epiphany. Składa się 
on z 4 części: Resilonu – termoplastycznego syntetycznego 
polimeru – stanowiącego główną część wypełnienia kanału, 
uszczelniacza Epiphany – na bazie żywic kompozytowych 
– wiążącego pod wpływem reakcji chemicznych i światła 
lampy halogenowej, primera – przygotowującego ścianę 
kanału do kontaktu z Resilonem i uszczelniaczem oraz 
specjalnej żywicy (thinning resin), która nadaje odpowied-
nią konsystencję i lepkość uszczelniaczowi. Resilon przy-
pomina gutaperkę pod względem wyglądu i właściwości, 
dlatego określany jest mianem resinperki [23]. Występuje 
w postaci ćwieków standaryzowanych (zgodnych z roz-
miarami narzędzi endodontycznych i o różnych kątach 
zbieżności), dodatkowych oraz peletek (do uplastyczniania 
w urządzeniu Obtura). Może być wprowadzany do kanału 
różnymi technikami (pojedynczego ćwieka, kondensacji 
bocznej i termoplastycznej) przy użyciu tych samych narzę-
dzi i urządzeń, które stosuje się do kondensacji gutaperki. 
Dzięki ścisłemu wiązaniu oraz wnikaniu materiału do ka-
nalików zębinowych tworzy się swoisty monoblok z twar-
dymi tkankami zęba. Może to zapewnić bardzo szczelne 
wypełnienie kanału, odporne na mikroprzeciek bakteryjny 
[24, 25, 26]. Takie wypełnienie ma szansę potencjalnie 
wzmocnić strukturę zębów 11 i 12. Wykonane dotychczas 
badania ujawniły, że korzenie zębów wypełnione Resilonem 
są mniej podatne na złamanie w porównaniu z korzeniami, 
których kanały zamknięto konwencjonalnymi materiałami 
obturacyjnymi [27].

Do wypełnienia szerokiego kanału zęba 11 zastoso-
wano metodę etapowego wstrzykiwania uplastycznionej 
resinperki. Technika ta umożliwia szczelne wypełnienia 
kanałów o nietypowej budowie, ale wymaga istnienia zmi-
neralizowanej bariery w okolicy szczytu korzenia, aby nie 
nastąpiło przepchnięcie materiału do tkanek okołowierz-
chołkowych [28]. Taką fizyczną barierę udało się uzyskać 
stosując preparat Pro Root MTA.

Zaburzenia w budowie anatomicznej zębów o charak-
terze dilaceracji znacząco utrudniają terapię endodontycz-
ną. Niejednokrotnie są to zęby bezmiazgowe ze zmianami 
patologicznymi w tkankach okołowierzchołkowych. Ko-
mora zębów objętych dilaceracją jest najczęściej zobli-
terowana, a zagięcie korzenia utrudnia instrumentację 
kanału zgodnie z jego przebiegiem [29, 30]. Zaleca się 
ostrożne wstępne spenetrowanie kanału celem oceny jego 
przebiegu, najlepiej ręcznym narzędziem elastycznym. 
Nie poleca się stosowania narzędzi rotacyjnych podczas 
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penetration of the canal is recommended in order to evaluate 
its course, and the best instrument is an elastic hand instru-
ment. However, the use of rotary instruments during canal 
preparation is not recommended as there is a possibility 
of root wall perforation or breaking the instrument. The 
canal bending hinders complete removal of infected mass 
from the pulp cavity. Then, copious irrigation with sodium 
hypochlorite is necessary as well as frequent exchange of an-
tiseptic insert. Calcium hydroxide connected with glycerin 
is most recommended in such cases. It is assumed that 
calcium hydroxide is better soluble in glycerin and thus, 
it gets to the root periapical region more effectively. Lateral 
condensation, on the other hand, is a recommended method 
of the final filling of the tooth canal with dilaceration. Then, 
nickel-titanium spreaders are used as they penetrate the bent 
canal easier and they do not break. The forces distribution 
during condensation is more beneficial than in cases when 
steel instruments are used [29, 31, 32].

Resume

Summing up, it should be stated that the treatment 
of both teeth was successful. We obtained complete heal-
ing of periapical structures in the tooth 12 and stopping 
the process of external pathological root resorption – in the 
tooth 11. However, the tooth 11 requires permanent follow up 
visits with the consideration of implantoprothetic treatment 
in the subsequent stage. Functionally, painless maintenance 
of the tooth 11 up to the moment of the patient’s maturity 
is not univocal with his recovery but it postpones the tooth 
extraction.
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Summary

Introduction: The main purpose of today’s dental 
treatment is the longest possible retention of teeth with 
all its functional and esthetic aspects. Thanks to modern 
endodontic techniques and microsurgical procedures, it 
is possible today to treat and keep teeth that would have 
had to be extracted before. On the other hand, the latest 
development of forms and surfaces of dental implants, im-
proved operation techniques and precision in preparing 
superstructures have determined a significant increase of 
percentage of successful implantations and survival rate of 
the implants, widening the range of possibilities of pros-
thetic reconstructions.

The aim of this study is to present current, often ambigu-
ous view on the problem of long-term effects of endodontic 
treatment and its impact on teeth retention compared with 
effects of dental implant treatment and to try to answer the 
question: extirpation or implantation?

Materials and methods: The comparative research was 
based on studies published within two databases: PubMed 
and Medline.

Results: Studies from a 10 years’ period show similar 
percentage of surviving teeth after endodontic treatment 
and surviving implants: between 86 and 94 per cent with 
slight advantage of the implants. Esthetic problems, the 
time needed for implantation procedures and high costs of 
implant treatment make implantation less attractive and 
accessible. However, anatomical limitations of multirooted 
teeth, extensive periapical granulomatic lesions or consid-
erable crown and root destruction are all indications for 
implant treatment. The lack of clear-cut evaluation criteria 

regarding both endodontic and implant treatment success 
makes statistic analysis impossible.

K e y   w o r d s: endodontics – dental implants.

Streszczenie

Wstęp: Głównym zadaniem współczesnej stomatologii 
jest możliwie najdłuższe utrzymanie uzębienia czyli jed-
noczesne zachowanie funkcji i estetyki. Rozwój nowocze-
snych technik endodontycznych uzupełnianych zabiegami 
mikrochirurgicznymi umożliwił utrzymanie zębów, które 
w przeszłości byłyby usunięte. Jednocześnie unowocze-
śnienie formy i powierzchni implantów oraz udoskonalenie 
technik operacyjnych i precyzyjności wykonania suprastruk-
tury zwiększyło znacznie odsetek wgojonych implantów 
oraz ich długoletnie utrzymanie, poszerzając możliwość 
rehabilitacji protetycznej pacjentów.

Celem pracy było przedstawienie aktualnych poglądów, 
niekiedy wzajemnie wykluczających się, i przybliżenie od-
powiedzi na pytanie „ekstyrpować czy implantować?”.

Materiał i metody: Na podstawie piśmiennictwa, głów-
nie z lat 2000–2007, zawartego w dwóch elektronicznych 
bazach danych: PubMed i Medline, przedstawiono odległe 
wyniki utrzymania zębów leczonych endodontycznie i po-
równano je z wynikami leczenia implantologicznego.

Wnioski: Badania porównawcze czasu utrzymania im-
plantów i zębów leczonych endodontycznie na przestrzeni 
do 10 lat wskazują na podobne wartości wynoszące 86–94% 
z nieznacznie większym odsetkiem powodzeń w odniesieniu 
do implantów. Jednak nie zawsze najlepsze wyniki postępo-
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idealny substytut własnych zębów; wierzą oni, że zastą-
pienie własnych zębów implantami jest znacznie lepszym 
rozwiązaniem niż leczenie endodontyczne. Nasuwa się po-
nownie pytanie o wybór metody i porównanie skuteczności 
obu rodzajów terapii.

Na podstawie wieloośrodkowych doniesień można 
stwierdzić, iż odsetek powodzenia leczenia endodontycz-
nego waha się w zakresie 92–98% [4, 5, 6, 7]. Brak jest 
jednak jednoznacznych kryteriów określających wyleczenie. 
Według klinicysty może to być kliniczne i radiologiczne 
ustąpienie objawów zapalenia tkanek okołowierzchołko-
wych; według pacjenta to utrzymanie zęba, zachowanie 
jego funkcji i spełnienie oczekiwań estetycznych [1, 2, 8]. 
Friedman i wsp. [9], opierając się na powyższych kryte-
riach, podają 78–94% powodzeń. Salehrabi i Rotstein [10] 
określają na podstawie 8-letnich obserwacji obejmujących 
ok. 1,4 mln zębów leczonych w różnych ośrodkach odsetek 
powodzeń na 97%. W materiale prezentowanym przez nich 
utracono jedynie 3% zębów, z czego 85% z powodu uszko-
dzenia korony. Podobne spostrzeżenia poczynili Friedman 
i Mor [11] oraz Sjogren i wsp. [12], który ponadto prezentuje 
pogląd, iż czas potrzebny do zupełnego ustąpienia objawów 
ze strony tkanek okołowierzchołkowych trwa ok. 4 lata.

Uzupełnieniem leczenia endodontycznego są zabiegi 
chirurgiczne, takie jak resekcja wierzchołka korzenia, hemi-
sekcja zęba czy radektomia. Resekcja wierzchołka korzenia 
zęba jest szeroko opisywana w piśmiennictwie, a uzyskiwane 
odległe wyniki są bardzo różne. Brak ustalonych jednorod-
nych kryteriów ocen sprawia, że porównywanie odległych 
wyników jest także nie zawsze wiarygodne. Friedman i Mor 
oraz inni badacze [11, 13, 14] stwierdzają, że 31–99% zębów 
jedno- lub dwukorzeniowych, u których wykonano resekcję 
wierzchołka, funkcjonuje przez ok. 10 lat, co porównywalne 
jest do wyników uzyskiwanych przy implantacji. Langer 
i wsp. [15] oraz Büchler [16], analizując wyniki resekcji 
wierzchołków korzeni zębów trzonowych, zauważyli, 
iż w 38% zostają one usunięte w czasie 10 lat, a większość 
niepowodzeń (prawie połowa) ma miejsce w czasie pierw-
szych 5 lat od chwili wykonania zabiegu.

Wielu autorów podaje także, iż prognozy dotyczące 
długoletniego utrzymania zębów z obnażoną furkacją, pod-
danych hemisekcji czy amputacji korzenia, są dość niepewne 
[17]. Büchler, Erpenstein oraz Blomlof i wsp. podają znacznie 
lepsze wyniki, sięgające do 93% 10-letniego utrzymania 
trzonowych zębów poddanych resekcji lub hemisekcji pod 
warunkiem zachowania rygorystycznej higieny, co jest zbli-
żonym wynikiem utrzymania implantów [16, 18, 19, 20]. 
Fugazzotto [4], porównując przeżycie 701 zębów trzonowych 
z poddanych radektomii korzenia dalszego i bliższego i 1472 
implantów wprowadzonych w miejsce pierwszego i drugiego 
trzonowca na przestrzeni 15 lat, zauważył, że znacznie lep-
sze wyniki uzyskiwano resekując korzeń dalszy, a odsetek 
zachowanych zębów wynosił 95% wobec 97% prawidłowo 
zintegrowanych implantów.

Jednym z ważniejszych elementów, jakie należy brać 
po uwagę w leczeniu endodontycznym, jest odtworze-

wania implantologicznego w strefie estetycznej, długotrwa-
łość procedur i ich koszt przemawiają na korzyść leczenia 
endodontycznego. Anatomiczne uwarunkowania do leczenia 
kanałowego w zębach wielokorzeniowych, rozległe zmiany 
typu ziarniniaka okołowierzchołkowego oraz znacznego 
stopnia zniszczenie korony zęba są raczej wskazaniem 
do postępowania implantologicznego. Brak jednoznacznych 
kryteriów oceny powodzenia i szczegółowych warunków 
leczenia, dotyczących zarówno postępowania endodontycz-
nego, jak i implantologicznego, dotychczas uniemożliwia 
przeprowadzenie wiarygodnych badań statystycznych.

H a s ł a: endodoncja – implanty zębowe.

*
Celem współczesnej stomatologii jest jak najdłuższe 

zachowanie uzębienia, zapewnienie funkcji żucia oraz 
spełnienie oczekiwań estetycznych. Poznanie patologii 
miazgi zębowej, przyzębia, anatomii kanałów zębowych 
oraz zastosowanie nowej aparatury diagnostycznej, nowych 
materiałów, narzędzi oraz technik opracowywania kanałów 
doprowadziło do uzyskania większej skuteczności leczenia 
endodontycznego. Trwający także od ponad 35 lat dyna-
miczny rozwój implantologii, związany z udoskonalaniem 
formy i powierzchni implantów i wprowadzaniem nowych 
technik operacyjnych opartych na nawigacji komputerowej, 
postępem w rozwiązywaniu problemów deficytu kości i co-
raz większą precyzją wykonania nadbudowy protetycznej 
– zwiększył znacznie odsetek powodzeń wśród pacjentów 
leczonych tą metodą.

Z badań epidemiologicznych wynika, że najwyższy od-
setek pacjentów posiadających własne uzębienie utrzymuje 
się do czwartej dekady życia, po tym okresie ilość braków 
zębowych stopniowo rośnie. Wzrasta ilość pacjentów z czę-
ściowymi brakami, ale zmniejsza się z całkowitym bezzę-
biem. Zmniejsza się także odsetek pacjentów użytkujących 
uzupełnienia protetyczne ruchome na korzyść uzupełnień 
stałych. Ma to niewątpliwy związek z poprawą jakości opieki 
stomatologicznej, ze spadkiem intensywności próchnicy 
oraz rozwojem endodoncji i implantologii [1, 2, 3].

Obecnie lekarz i pacjent mają do wyboru kilka możliwo-
ści: leczenie kanałowe i leczenie rekonstrukcyjne, ekstrakcję 
zęba i leczenie protetyczne konwencjonalne bądź ekstrakcję 
zęba połączoną z wprowadzeniem implantu i wykonaniem 
suprastruktury.

Istnieje cały szereg sytuacji, gdy wskazania do ekstrakcji 
zębów nie są jednoznacznie ustalone. Pojawia się wówczas 
pytanie, czy za wszelką cenę dążyć należy do zachowania 
własnego uzębienia, czy też lepiej usunąć ząb, wykonując 
uzupełnienie protetyczne.

Z danych z piśmiennictwa wynika, że powodzenie 
leczenia implantologicznego w niewielkim ułamku pro-
centa przewyższa wyniki leczenia endodontycznego, 
skłania to niektórych klinicystów do nieuzasadnionego 
odstępowania od leczenia zachowawczego, tym bardziej, 
że implanty zębowe są często uważane przez pacjentów za 
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nie korony zęba. Ray i Trope [21] oraz Tronstad i wsp. 
[22] na podstawie badań radiograficznych 1000 zębów 
stwierdzili, że jednym z warunków zapobieżenia póź-
nych zmianom typu periodontitis jest nie tylko prawidłowe 
wypełnienie kanału zęba, ale także szczelne zamknięcie 
ubytku korony. Swanson i Madison [23] oraz Torabine-
jad i wsp. [24] stwierdzili, iż w przypadku nieszczelnego 
wypełnienia korony, na skutek mikroprzecieku, w ciągu 3 
dni następuje zasiedlenie bakteriami kanału na długości 
około 85%.

Willershausen i wsp. [25] wymienia inne, potencjalne 
przyczyny niepowodzeń w zachowaniu zębów po zakoń-
czonym leczeniu. Do najważniejszych należy utrata retencji 
wypełnienia, w efekcie czego dochodzi do reinfekcji kanału. 
Rzadszym powikłaniem jest złamanie wkładu koronowo-
-korzeniowego i korzenia. Uszkodzenia te są dość częste 
i wyniosły w ciągu 5 lat ok. 23% leczonych w ten sposób 
zębów. Wydaje się też, że system wkładów koronowo-korze-
niowych opartych na włóknach i żywicach syntetycznych 
ulega częstszym uszkodzeniom, ale doprowadza rzadziej 
do złamania korzeni [26, 27, 28].

Alternatywnym sposobem postępowania wobec leczenia 
zachowawczego jest implantologia. Także jednak i w tym 
przypadku brak jest jednoznacznych wyznaczników po-
zwalających ocenić odległe wyniki leczenia.

Kryteria określające pozytywny wynik osteointegra-
cji zostały podane przez Smitha i Zarba [29]. Są one po-
wszechnie akceptowane przez implantologów. Według tych 
kryteriów 5 lat przeżywa 85% implantów, a 80% – 10 lat. 
Al Askary i wsp. [30] sklasyfikował implanty jako „ailing, 
failing i failed”. „Ailing implant” to taki, wokół którego 
występuje zanik kości, ale brak jest odczynu zapalnego 
i ruchomości; „failing” – wówczas, kiedy mamy do czy-
nienia z zanikiem kości i naciekiem zapalnym; natomiast 
„failed” – kiedy istnieje ruchomość implantu, a na zdjęciu 
rentgenowskim zauważalne jest przejaśnienie. Implant 
taki wymaga oczywiście usunięcia. Al Askary i wsp. [31] 
stwierdza, że implanty określane jako „żywotne” to takie, 
które spełniają swoją funkcję, ale są w stanie „biling” lub 
„failing”, mogą być leczone, ale wyniki tego leczenia są nie-
przewidywalne.

Wyróżnić można również wczesne utraty implantów 
(przed osteointegracją), spowodowane komplikacjami w cza-
sie operacji lub w okresie pooperacyjnym, złą jakością kości 
i małą jej ilością, a także infekcją bakteryjną [32, 33].

Późne niepowodzenia pojawiają się już w fazie obciąże-
nia. Są spowodowane najczęściej zapaleniem okołowszcze-
powym, nieprawidłowościami obciążenia i błędami w wyko-
naniu uzupełnienia protetycznego, parafunkcjami [5, 6, 33, 
34, 35]. Implanty umieszczone w obszarach regenerowanej 
kości wykazują większy odsetek niepowodzeń, sięgający 
nawet 20%. Doświadczenia kliniczne związane z prze-
szczepami kości gąbczastej pobranej z talerza biodrowego 
wskazują na prawie 30% utratę implantów w okresie 3-let-
niej obserwacji, nieco lepsze wyniki osiągane są w przy-
padku przeszczepów strzałki lub kości zbitej pochodzącej 

ze sklepienia czaszki. Wyniki „przeżycia” implantów zależą 
także od gęstości kości. Najgorsze uzyskuje się w tylnych 
odcinkach szczęki [36, 37, 38, 39, 40, 41].

Największym jednak problemem jest strefa estetycz-
na, czyli przedni odcinek szczęki. Pacjenci mają często 
nadmiernie przesadne oczekiwania dotyczące estetyki. 
Natomiast cienkie, płaskie dziąsło w odcinku przednim 
ma tendencję do recesji i łatwego ulegania stanom zapal-
nym. Podobnie uśmiech dziąsłowy z obnażaniem brodawki 
między zębowej może powodować estetyczne problemy. 
Stąd niektórzy autorzy wskazują na potrzebę dużej ostroż-
ności we wprowadzaniu pojedynczego implantu w miejsce 
siekaczy, szczególnie jeśli sąsiednie zęby nie wymagają 
żadnego postępowania protetycznego. Pewnym rozwią-
zaniem jest implantacja natychmiastowa po koniecznej 
ekstrakcji zęba i natychmiastowe obciążenie. Nie można 
jednak przewidzieć stopnia zaniku tkanki kostnej wokół 
implantu, szczególnie blaszki wargowej wyrostka zębodo-
łowego – elementów decydujących o pomyślnym efekcie 
estetycznym [41, 42, 43].

Niepowodzenie osteointegracji implantu zawsze wiąże 
się z koniecznością jego usunięcia, włącznie z uzupełnieniem 
protetycznym. Rehabilitacja protetyczna musi być wów-
czas przeprowadzona w sposób konwencjonalny, sprzeczny 
z oczekiwaniami pacjenta. W razie niepowodzenia lecze-
nia endodontycznego istnieje możliwość przeprowadzenia 
dodatkowych zabiegów mogących przedłużyć utrzymanie 
zęba, jak resekcja wierzchołka, radektomia czy hemisekcja 
zęba.

Porównanie odległych wyników obu sposobów postę-
powania nie pozwala na jednoznaczne wskazanie skutecz-
niejszej metody. Obie wydają się być jednakowo efektywne. 
Czas i koszt leczenia przemawiają za endodoncją. Cechą 
implantu jest „wszystko lub nic”, podczas gdy w przypadku 
leczenia endodontycznego istnieją rozwiązania pośrednie, 
nie zawsze pozwalające na uzyskanie długoterminowego, 
pozytywnego rezultatu.

Podsumowując, wybierając między implantologią a le-
czeniem endodontycznym, lekarz powinien:

Przedstawić pacjentowi obie metody leczenia, wady 1. 
i zalety każdej z nich, ryzyko niepowodzeń i następstwa 
zaniechania jakiegokolwiek leczenia. Nieodłączną częścią 
jest analiza kosztów zaproponowanego postępowania.

Uwzględnić typ kości. Zwykle lepsze wyniki oste-2. 
ointegracji są w żuchwie w odcinkach bocznych i w szczęce 
w odcinku przednim i bocznym. W odcinku tylnym szczęki 
i brodowej części żuchwy szanse na osteintegrację są gor-
sze. Również wszystkie zmiany gęstości kości widoczne 
na zdjęciu rentgenowskim powinny skłonić lekarza raczej 
do leczenia endodontycznego zęba niż do leczenia implan-
tologicznego.

Jeżeli leczenie endodontyczne ze względu na anato-3. 
mię kanałów zęba jest niepewne (szczególnie jeśli dotyczy 
to zębów wielkokorzeniowych) lub zniszczone jest więcej 
niż ½ korony, to lepszym rozwiązaniem jest leczenie im-
plantologiczne.



92 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI I WSP.

Parafunkcje są raczej przeciwwskazaniem do le-4. 
czenia implantologicznego.

Należy rozważyć oczekiwane efekty estetyczne, 5. 
szczególnie w obszarze estetycznym. Nie zawsze wpro-
wadzenie implantów daje korzystny oczekiwany efekt 
estetyczny, jeśli istnieją wątpliwości, to lepiej pozostawić 
własny ząb [44].

Decyzja o tym, czy usunąć ząb o niepewnym rokowaniu, 
czy pozostawić, związana jest niewątpliwie z ryzykiem, 
szczególnie dziś, gdy istnieje możliwość zastąpienia go im-
plantem. Zwykle konieczność leczenia wymaga działania 
międzydyscyplinarnego i zależy ono od doświadczenia le-
karza i umiejętności, w tym między innymi, prawidłowości 
leczenia kanałowego, wydłużenia korony klinicznej, doko-
nania hemisekcji zęba czy resekcji korzenia. Zachowanie 
jednak krytycyzmu co do możliwości uzyskania pomyślnego 
i trwałego efektu terapeutycznego pozwoli na uniknięcie za-
chowań ekstremalnych mających negatywne skutki w przy-
szłości. W powyższych rozważaniach nie można pominąć 
postaw i oczekiwań pacjenta, gotowości do podjęcia przez 
niego ryzyka zdrowotnego i finansowego.
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Summary

The applicability of the intraoral X-rays in the oblique 
projection during the endodontic treatment is described 
in this study. The rules concerning the positioning of the 
X-ray tube, intraoral film and the examined tooth, neces-
sary to obtain images in mesial and distal oblique projec-
tions are discussed. The usefulness of the aforementioned 
projections in visualizing the anatomy, anomalies as well 
as periapical changes of the dental roots and canals during 
the endodontic treatment is presented.

K e y   w o r d s: endodontic radiography – oblique tech-
nique.

Streszczenie

W pracy omówiono przydatność zdjęć wewnątrzust-
nych wykonywanych podczas leczenia endodontycznego 
w projekcji skośnej. Przedstawiono zasady ustawienia lam-
py rentgenowskiej, filmu oraz badanego zęba niezbędne 
do uzyskania obrazów w projekcji skośnej mezjalnej oraz 
dystalnej. Na podstawie zdjęć wewnątrzustnych przed-
stawiono możliwości zastosowania powyższej projekcji 
do ustalenia rozpoznania, uzyskania informacji na temat 
anatomii systemów korzeniowych oraz kontrolowania efek-
tów prowadzonego leczenia endodontycznego.

H a s ł a: radiografia endodontyczna – projekcja skośna.

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się bardzo dynamiczny 
rozwój technik stosowanych podczas leczenia endodon-
tycznego. Dotyczy on przede wszystkim wykorzystania 
endometrów do precyzyjnego pomiaru długości kanałów 
korzeniowych oraz instrumentów rotacyjnych do opracowy-
wania kanałów. Pomimo postępu, leczenie endodontyczne 
nie może być prawidłowo przeprowadzone bez wykonania 
zdjęć rentgenowskich. Są one niezbędne do obrazowania 
struktur niewidocznych przy badaniu klinicznym, umożli-
wiając postawienie właściwej diagnozy oraz podjęcie decyzji 
dotyczących sposobu leczenia. W związku z tym bardzo 
często spotykane jest określenie, że zdjęcie rentgenowskie 
jest dla lekarza „dodatkową parą oczu” [1, 2].

Wykonywanie zdjęć powinno być ograniczone do nie-
zbędnego minimum ze względu na szkodliwe działanie pro-
mieniowania jonizującego [1, 2, 3]. Należy starać się, aby 
liczba i rodzaj zleconych zdjęć były oparte na prawidłowej 
ocenie wskazań i oczekiwanej korzyści z badania. Materiały 
i urządzenia stosowane do ich wykonania powinny zmniejszać 
narażenie na promieniowanie i zapewnić uzyskanie obrazu 
o najlepszej jakości. W związku z tym konieczne jest używa-
nie fartuchów ochronnych z gumy ołowianej z odpowiednimi 
kołnierzami na tarczycę, czułych filmów rentgenowskich oraz 
nowoczesnych aparatów umożliwiających znaczne ograni-
czenie czasu ekspozycji [3]. Takie możliwości daje przede 
wszystkim radiografia cyfrowa, pozwalająca na obniżenie 
dawki promieniowania nawet do 90% w porównaniu ze zdję-
ciem wykonanym metodą konwencjonalną [4].
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promieniowania, nie będą uwidocznione [1, 2]. Brak moż-
liwości uwidocznienia zmian w trzecim wymiarze może 
prowadzić do podjęcia przez lekarza błędnych decyzji dia-
gnostycznych i leczniczych (ryc. 1). W celu zobrazowania 
trzeciej płaszczyzny konieczne jest zrobienie dodatkowych 
zdjęć w projekcji skośnej mezjalnej i/lub dystalnej, które 
wciąż, pomimo łatwości wykonania, nie są przez dentystów 
wykorzystywane.

Schemat i zasady dotyczące ustawienia filmu, tubusu 
oraz głowy pacjenta podczas wykonywania tego typu zdjęć 
opisali Walton i Torabinajed [7]. Zgodnie z nimi badany ząb 
powinien znajdować się zawsze na środku zdjęcia, a film 
ułożony tak, aby wystawał ok. 1–2 mm spoza brzegów siecz-
nych bądź powierzchni żujących zębów bocznych. Pozwoli 
to na właściwe uwidocznienie tkanek otaczających ząb. 
Ponadto podczas badania pacjent powinien siedzieć prosto, 
tak aby płaszczyzna strzałkowa była prostopadła do pozio-
mu (podłogi), a płaszczyzna zgryzu równoległa do niej. 
Następnie tubus lampy kieruje się prostopadle do długiej 
osi filmu, odchylając go w poziomie dystalnie lub mezialnie 
o maksymalnie 20° w stosunku do ustawienia ortoradialne-
go [7]. Nie powinno się zwiększać kąta odchylenia lampy 
> 20°, ponieważ prowadzi to do powstania rozmytego obrazu 
oraz nakładania się na siebie struktur sąsiadujących. Wraz 
z przesuwaniem tubusu lampy obiekty na filmie będą się 
zbliżały lub oddalały od promienia głównego (ryc. 2). W celu 
dokonania dokładnej diagnostyki powinno się wykonać 
najpierw zdjęcie badanego zęba w projekcji ortoradialnej, 
a później dobrać odpowiednią projekcję skośną dla jak naj-
lepszego ukazania niewidocznych struktur.

W leczeniu endodontycznym potrzebnych informacji 
diagnostycznych mogą dostarczyć jedynie zdjęcia rent-
genowskie wysokiej jakości. Dlatego też powinny być 
wykonane takimi technikami, które pozwolą uzyskać 
niepowiększony, powtarzalny obraz zęba oraz tkanek oko-
łowierzchołkowych.

W związku z tym najczęściej wykonywane są zdjęcia 
wewnątrzustne techniką kąta prostego w projekcji ortora-
dialnej (prostopadłej do długiej osi zęba i filmu). Uzyskany 
obraz jest wówczas zniekształcony w niewielkim stopniu, 
a użycie specjalnego trzymadełka z pozycjonerem ustawia-
jącym tubus lampy zawsze w tej samej pozycji względem 
badanego zęba oraz filmu gwarantuje możliwość powta-
rzalności zdjęć [5].

Zasadniczym celem diagnostyki radiologicznej w endo-
doncji jest postawienie rozpoznania, uzyskanie dodatkowych 
informacji w trakcie leczenia oraz kontrola przeprowadzonego 
leczenia. Zdjęcie powinno umożliwić identyfikację zmian pa-
tologicznych wokół wierzchołków oraz dostarczyć informacje 
na temat budowy anatomicznej zębów. Na ich podstawie należy 
ocenić etapy rozwoju korzeni zębów, ustalić ich liczbę i wy-
gląd kanałów głównych oraz ich przebieg, długość, szerokość, 
drożność, a także ewentualny stopień zakrzywienia. Konieczne 
jest także uzyskanie danych na temat kanałów dodatkowych, 
bocznych odgałęzień oraz delty korzeniowej [1, 2, 6].

Na podstawie zdjęcia wykonanego techniką kąta pro-
stego w projekcji ortoradialnej nie można jednak uzyskać 
wszystkich niezbędnych informacji, gdyż nie oddaje ono 
w pełni sytuacji anatomicznej badanego zęba oraz otaczają-
cych go tkanek. Jest to spowodowane faktem zobrazowania 
jedynie dwóch płaszczyzn (2D) badanej trójwymiarowej 
(3D) struktury. Wszelkie obiekty zlokalizowane w „nie-
widzialnej” dla promieni rentgenowskich płaszczyźnie 
policzkowo-językowej, równoległej do przebiegu wiązki 

Ryc. 2. Schemat przedstawiający ustawienie źródła promieniowanie 
względem badanego zęba w projekcji skośnej: A) projekcja dystalna; 

B) projekcja ortoradialna; C) projekcja mezjalna

Fig. 2. The diagram shows the source of radiation relative to the examined 
tooth in the oblique projection: A) distal projection; B) orthoradial projection; 

C) mesial projection

Ryc. 1. Schemat zdjęcia rentgenowskiego wykonanego w projekcji 
ortoradialnej, która nie ukazuje płaszczyzny policzkowo-językowej, a tym 

samym rzeczywistego położenia otworu wierzchołkowego zlokalizowanego 
w bocznej ścianie korzenia

Fig. 1. X-ray diagram made in the orthoradial projection, which does not show 
buccolingual plane, thereby the real location of the apical foramen located 

in the lateral wall of the root
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Zastosowanie projekcji skośnej w endodoncji

1) Identyfikacja nakładających się na siebie kanałów 
oraz wykrycie kanałów dodatkowych

Największy problem z identyfikacją nakładających się 
na siebie kanałów spotyka się w trakcie wykonywania zdjęć 
zębów pierwszych przedtrzonowych górnych oraz pierwszych 
trzonowych dolnych. W zębach przedtrzonowych górnych 
dochodzi bowiem do nakładania się na siebie korzenia po-
liczkowego i podniebiennego, zaś w zębach trzonowych 
dolnych – korzenia mezjalnego policzkowego z mezjalnym 
językowym. Wykonanie zdjęcia w projekcji skośnej umożliwi 
oddzielenie kanałów nakładających się w płaszczyźnie policz-
kowo-językowej [8, 9]. Ponieważ badane obiekty przesuwają 
się zawsze w kierunku przeciwnym w stosunku do źródła 
promieniowania, dlatego możliwa będzie ich identyfikacja. 
Kanał położony policzkowo będzie usytuowany na filmie 
dalej, a językowy (podniebienny) bliżej w stosunku do lampy. 
Zgodnie z tym na zdjęciu wykonanym w projekcji skośnej 
dystalnej kanał językowy (podniebienny) zlokalizowany 
będzie po stronie dystalnej, zaś w projekcji skośnej mezjal-
nej – po stronie mezjalnej (ryc. 3).

W trakcie diagnostyki endodontycznej należy przyjąć, 
że każdy ząb może zawierać dwa (lub więcej) kanały leżące 
w płaszczyźnie równoległej do wiązki promieniowania, 
w związku z czym rutynowo przed leczeniem powinno być 
wykonywane również zdjęcie w projekcji skośnej.

2) Określenie stopnia zakrzywienia kanału
Dzięki znajomości kierunku przesuwania się obrazo-

wanych struktur w stosunku do ustawienia tubusu można 
określić w którą stronę (policzkową lub językową) zakrzy-
wiony jest badany kanał. Możliwe jest także dokonanie 
oceny jego zakrzywienia (ryc. 4).

3) Lokalizacja zobliterowanych kanałów
Obliteracja kanału spowodowana jest odkładaniem się 

w jego świetle złogów mineralnych. Może być ona następ-
stwem przeprowadzonego wcześniej leczenia endodontycz-
nego (np. metodą amputacyjną), urazu bądź długotrwałego 
przeciążenia zgryzowego (np. bruksizm, wada zgryzu). 
Udrożnienie i prawidłowe opracowanie takich kanałów jest 
niewątpliwie dużym problemem dla stomatologa. W związku 
z tym szczególnie ważna jest kontrola radiologiczna podczas 
preparowania kanału, mająca na celu ocenę właściwego 
kierunku działania oraz jego długości. Zdjęcie powinno 
być wykonywane z narzędziem umieszczonym w kanale 
– ułatwi to lokalizację oraz określenie kształtu poszuki-
wanego kanału (ryc. 5).

4) Uwidocznienie powikłań powstałych w trakcie 
leczenia

Do najczęstszych powikłań mających miejsce podczas 
leczenia endodontycznego należy zaliczyć złamanie w kanale 
narzędzia endodontycznego, perforację komory bądź korzenia 
oraz zablokowanie kanału opiłkami zeskrobywanej ze ścian 
zębiny. W takich sytuacjach konieczne jest wykonanie zdjęcia 
rentgenowskiego w celu potwierdzenia oraz zlokalizowania 
powikłania. Projekcja skośna znajduje zastosowanie głównie 
w lokalizacji perforacji umiejscowionych na bocznych ścia-
nach korzeni (ryc. 6) oraz narzędzi złamanych w kanałach 
leżących w płaszczyźnie policzkowo-językowej.

5) Przesunięcie nakładających się na obraz struktur 
anatomicznych

Niektóre struktury anatomiczne mogą przesłaniać 
obrazowane korzenie zębów. Mogą one powodować po-
wstanie przejaśnienia bądź zacienienia danej struktury 

Ryc. 3A. Zdjęcie zęba 24 wykonane techniką Cieszyńskiego w projekcji 
ortoradialnej w trakcie leczenia endodontycznego: nakładanie się kanałów 

policzkowego i podniebiennego

Fig. 3A. X-ray of tooth 24 made with Cieszyński’s technique in orthoradial 
projection during the endodontic treatment: the overlap of the buccal canal 

and the palatal canal

Ryc. 3B. Zdjęcie zęba 24 wykonane techniką Cieszyńskiego w projekcji skośnej 
dystalnej – uwidocznienie kanału podniebiennego zlokalizowanego bliżej 
źródła promieniowania (krótka strzałka) oraz policzkowego zlokalizowanego 

dalej od źródła promieniowania (długa strzałka)

Fig. 3B. X-ray of tooth 24 made with Cieszyński’s technique in the oblique 
distal projection – palatal canal located closer to the source of radiation (short 
arrow) and buccal canal located further from the source of radiation (long 

arrow) are shown
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Ryc. 4A. Zdjęcie zęba 24 w trakcie leczenia endodontycznego wykonane techniką 
Cieszyńskiego w projekcji ortoradialnej: oba kanały mają prosty przebieg. 
Ponadto projekcja ta uwidoczniła rozrzedzenie kostne okolicy wierzchołka 

korzenia policzkowego zęba 26 oraz złamanie narzędzia w tym kanale

Fig. 4A. X-ray of tooth 24 made with Cieszyński’s technique in orthoradial 
projection during the endodontic treatment: both canals are straight. Additionally 
the projection revealed bone rarefaction of apical part of buccal canal of tooth 

26 and the fracture of tool in this canal

Ryc. 4B. Zdjęcie zęba 24 w trakcie leczenia endodontycznego wykonane 
techniką Cieszyńskiego w projekcji skośnej dystalnej – kanał podniebienny 
(strzałka) zakrzywiony w kierunku policzkowym, niewidoczny korzeń 

policzkowy zęba 26

Fig. 4B. X-ray of tooth 24 made with Cieszyński’s technique in the oblique 
distal projection during the endodontic treatment – palatal canal (arrow) curved 

toward the cheek, invisible buccal canal of tooth 26

Ryc. 5A. Zdjęcie zęba 14 w trakcie udrażniania zobliterowanych kanałów 
– projekcja ortoradialna uwidacznia kierunek ułożenia igieł w płaszczyźnie 

mezjalno-dystalnej. Przywierzchołkowo rozrzedzenie struktury kostnej

Fig 5A. X-ray of tooth 14 during the treatment of obliterated root canals – 
the orthoradial projection shows the direction of placement of needles in the 

mesio-distal plane. Periapical bone rarefaction

Ryc. 5B. Zdjęcie zęba 14 w trakcie udrażniania zobliterowanych kanałów – 
projekcja skośna dystalna uwidacznia kierunek ułożenia igieł w płaszczyźnie 
policzkowo-językowej (strzałka wskazuje nieuwidoczniony wierzchołek ko-

rzenia i rozrzedzenie struktury kostnej przy obu korzeniach)

Fig. 5B. X-ray of tooth 14 during the treatment of obliterated root canals 
– the oblique distal projection shows the direction of placement of needles 
in buccolingual plane (the arrow shows invisible root apex and bone rarefaction 

by both canals)

utrudniające podjęcie diagnozy, sugerując np. obecność 
stanu zapalnego. Do takich struktur anatomicznych zalicza-
my otwór bródkowy, guzowatość bródkową, dół ślinianki 
podżuchwowej, dół nadkłowy oraz kość jarzmową. Dzięki 
zastosowaniu projekcji skośnej możliwe jest przesunię-
cie danej struktury w kierunku przeciwnym do kierunku 
ułożenia tubusu, a tym samym uwidocznienie w pełni 
obrazowanej struktury.

6) Kontrola wypełnienia kanałów
Ocena jakości wypełnienia kanałów na zdjęciu radio-

logicznym jest nieodzownym elementem leczenia endo-

dontycznego. Staranne i szczelne wypełnienie kanałów 
korzeniowych jest jednym z warunków powodzenia endo-
dontycznego (ryc. 7). W razie stwierdzenia na zdjęciu RTG 
nieprawidłowego wypełnienia kanałów należy ponownie 
udrożnienić i prawidłowo wypełnienić kanał.

Zdjęcia wewnątrzustne wykonywane w projekcji skośnej 
mezjalnej oraz dystalnej pozwalają na „rozprojekowanie” ka-
nałów korzeniowych nakładających się na siebie w związku 
z lokalizacją w płaszczyźnie równoległej do ortoradialnej 
wiązki promieniowania. Dzięki takiemu ułożeniu promie-
ni rentgenowskich możliwa jest dokładna ocena kierunku 
zakrzywienia kanałów i ich długości. Ponadto możliwe 
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Ryc. 7A. Zdjęcie zęba 14 po leczeniu endodontycznym wykonane techniką 
Cieszyńskiego. Projekcja wierzchołkowa ortoradialna nie uwidacznia obu 

kanałów

Fig. 7A. X-ray of tooth 14 after the endodontic treatment made with Cieszyński’s 
technique. The apical orthoradial projection does not show both canals

Ryc. 7B. Zdjęcie zęba 14 po leczeniu endodontycznym. Projekcja skośna 
– technika Cieszyńskiego uwidacznia prawidłowo wypełnione kanały: 
policzkowy i podniebienny oraz rozrzedzenie struktury kostnej w okolicy 

przywierzchołkowej zęba 16

Fig. 7B. X-ray of tooth 14 after the endodontic treatment. The oblique projection 
– Cieszyński’s technique shows correctly filled canals: buccal and palatal and 

periapical bone rare faction of tooth 16

Ryc. 6A. Zdjęcie zęba 24. Projekcja ortoradialna uwidacznia zmianę 
okołowierzchołkową zlokalizowaną na bocznej ścianie korzenia – perforacja 

nie jest widoczna

Fig. 6A. X-ray of tooth 24. The orthoradial projection shows periapical change 
located in the lateral wall of the root – perforation not visible

Ryc. 6B. Zdjęcie zęba 24. Projekcja skośna uwidaczniająca perforację ściany 
korzenia w miejscu wkładu korzeniowego – osteolizę kości w miejscu perforacji 

wskazuje strzałka

Fig. 6B. X-ray of tooth 24. The oblique projection shows the perforation of the 
wall of the root in the place of a root inlay – the arrow shows bone osteolysis 

in the place of perforation

jest także wykrycie dodatkowych kanałów, jak również 
„przesunięcie” struktur anatomicznych przesłaniających 
obraz badanego zęba.
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Summary

Introduction: Little is known regarding the behaviour 
of serum anti-p53 antibodies (p53 Ab) in postoperative 
follow-up of patients with colorectal carcinoma and whether 
it can be used as an additional marker. 

The aim of this study was to evaluate usefulness of p53 
Ab and CEA level for postoperative monitoring of recur-
rence or metastasis in patients after surgery due to colorectal 
cancer with normal pre-operative CEA levels and anti-p53 
anitbodies. 

Material and methods: The research group consisted of 
124 patients with colorectal cancer diagnosed on the basis of 
histopathological or cytological examination. Colonoscopy, 
abdominal ultrasound, serum CEA and anti-p53 antibody 
tests were done at the time of diagnosis and every 6-month 
from surgery. 

Results: The occurrence of recurrence or metastasis was 
preceded by the appearance of anti-p53 antibodies 6 months 
earlier on average, in 5 patients, and the increased CEA level 
was preceded 9 months earlier on average, in 7 patients. 
The relationship between the increased CEA level and the 
occurrence of recurrence or metastasis was statistically 
significant (p < 0.0001); however statistically significant 
relationship was not found in the case of anti-p53 antibodies 
assessment. Performing these two tests simultaneously, at 

the same time with the same patients caused the increase of 
accuracy of recurrence or metastasis from 0.45 to 0.68. 

Conclusion: Multiple assessments of both serum p53 
Ab and CEA during postoperative monitoring increase the 
probability of early detection of recurrence or metastasis 
in patients with colorectal cancer and normal CEA level 
before surgery. 

K e y   w o r d s: recurrence of colorectal cancer – carci-
noembryonic antigen – anti-p53 antibo-
dies. 

Streszczenie

Wstęp: Niewiele wiadomo na temat zachowania się 
przeciwciał anty-p53 u chorych po operacji z powodu raka 
jelita grubego. 

Celem pracy była ocena przydatności monitorowania 
obecności przeciwciał anty-p53 i CEA w surowicy w celu 
wykrycia wznowy lub przerzutów u chorych po operacji 
z powodu raka jelita grubego, u których poziomy obydwu 
tych markerów przed operacją były prawidłowe. 

Materiał i metody: Badaniami objęto 124 chorych z roz-
poznanym (na podstawie wyników badań endoskopowo 
pobranych wycinków lub wymazów cytologicznych) rakiem 
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jelita grubego. U wszystkich chorych oznaczono stężenie 
CEA i poziom przeciwciał przeciwko białku p53 w suro-
wicy po raz pierwszy w momencie ustalenia rozpoznania, 
a następnie w odstępach 6-miesięcznych, po przeprowadzo-
nym zabiegu operacyjnym, ponadto wykonywano kontrolne 
badania kolonoskopowe i ultrasonografię jamy brzusznej 
oraz RTG klatki piersiowej. 

Wyniki: Wystąpienie wznowy miejscowej lub prze-
rzutów u 5 chorych zostało poprzedzone pojawieniem 
się przeciwciał anty-p53 wcześniej średnio o 6 miesięcy, 
a podwyższonego stężenia CEA średnio o 9 miesięcy u 7 
chorych. Związek między wzrostem stężenia CEA a wystą-
pieniem wznowy lub przerzutów był istotny statystycznie 
(p < 0,0001), natomiast zależności istotnie statystycznej nie 
stwierdzono w przypadku oznaczania przeciwciał anty-p53. 
Wykonywanie obu tych testów jednocześnie u tych samych 
chorych spowodowało, że czułość wykrycia wznowy wzrosła 
z 0,45 do 0,68. 

Wniosek: Dla wykrycia wznowy guza lub przerzutu 
w monitorowaniu chorych z rakiem jelita grubego, u których 
przed zabiegiem operacyjnym stężenie CEA było prawidło-
we, celowe jest kilkakrotne oznaczanie jednocześnie prze-
ciwciał przeciwko białku p53 i stężenia CEA w surowicy. 

H a s ł a: nawrót raka jelita grubego – antygen rakowo-
-płodowy – przeciwciała przeciwko białku p53. 

Wstęp

Mutacje genu p53, których następstwem jest między 
innymi nadmierne gromadzenie się w jądrach komórek 
nowotworowych kodowanego przez ten gen białka, są zja-
wiskiem powszechnym w komórkach ludzkich nowotwo-
rów złośliwych [1]. W 1982 r. Crawford i wsp. stwierdzili 
obecność przeciwciał przeciwko białku p53 w surowicy 
chorych z rakiem sutka [2]. Obecność tych przeciwciał moż-
na wykryć za pomocą prostych i relatywnie tanich testów 
serologicznych, które można wykorzystać do wykonywania 
badań typu follow-up. 

Rak jelita grubego zajmuje drugie miejsce pod wzglę-
dem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych u ludzi 
w Polsce [3]. Oprócz spornych kwestii związanych z wykry-
waniem i leczeniem tej choroby, istnieją też kontrowersje 
co do sposobów oceny rokowania i monitorowania chorych 
po zabiegu operacyjnym. Uważa się, że chorzy po operacji 
z powodu raka jelita grubego powinni być monitorowani 
ze wzgledu na możliwość wykrycia guza metachroniczne-
go (raka lub polipa) w pozostawionej części jelita, a także 
ponieważ 80–90% nawrotów choroby (wznowy miejscowej 
lub przerzutów odległych) ma miejsce w pierwszych latach 
po operacji [4]. Ocena stężenia CEA u chorych operowanych 
radykalnie pozwala wykryć wznowę lub przerzuty śred-
nio o ok. 5 miesięcy wcześniej niż rutynowe badanie bez 
wykonania tego testu. Dotyczy to szczególnie przerzutów 
do wątroby i węzłów chłonnych pozaotrzewnowych [5]. 

Odpowiednio wczesna interwencja chirurgiczna u pacjentów 
z nawrotem choroby wykrytym przy użyciu testu na obec-
ność podwyższonego stężenia CEA może niekiedy znacznie 
wydłużyć okres przeżycia [6]. Niestety, test ten wykonywany 
rutynowo od wielu lat ma ograniczone zastosowanie przede 
wszystkim ze względu na małą swoistość. Ponadto pod-
wyższone stężenie CEA występuje tylko u części chorych 
z rakiem jelita grubego. Od wielu lat trwają próby wyko-
rzystania innych markerów, ostatnio również przeciwciał 
przeciwko białku p53, w pooperacyjnej obserwacji chorych 
z rakiem jelita grubego. Dotychczas ukazało się niewiele 
publikacji oceniających występowanie przeciwciał anty-p53 
w surowicy chorych z rakiem jelita grubego [6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15]. Niewiele wiadomo na temat zachowania 
się przeciwciał anty-p53 w trakcie trwania choroby [11, 
16]. Nie wiadomo na przykład, u jakiego odsetka chorych 
operowanych z powodu raka jelita grubego pojawienie się 
ich w surowicy poprzedza kliniczne objawy wystąpienia 
wznowy i na jak długo. Nie wiadomo też, czy przeciwciała 
te występują w surowicy wcześniej niż CEA. 

Celem pracy była ocena przydatności monitorowania 
obecności przeciwciał anty-p53 i CEA w surowicy w celu 
wykrycia wznowy lub przerzutów u chorych po operacji 
z powodu raka jelita grubego, u których poziomy obydwu 
tych markerów przed operacją były prawidłowe. 

Materiał i metody

Badaniami objęto 124 chorych z rozpoznanym (na pod-
stawie wyników badań endoskopowo pobranych wycinków 
lub wymazów cytologicznych) rakiem jelita grubego. Wiek 
chorych wynosił 30–84 lat (średnia 63,20; SD ± 10,49). 
Wśród nich było 60 kobiet (48%) i 64 mężczyzn (52%). Za-
bieg operacyjny wykonano u 124 chorych, przy czym u 122 
z nich był on radykalny, a u 2 paliatywny. Ustalono losy 
chorych, tzn. wystąpienie wznowy miejscowej, przerzutów 
do narządów odległych, a w przypadku zgonu określono 
jego przyczynę. Najdłuższy okres obserwacji wynosił 46 
miesięcy, a najkrótszy 6 miesięcy. Z powodu uogólnienia 
choroby nowotworowej zmarło 23 pacjentów (19%), żyło 
101 osób (81%). 

U wszystkich chorych po przeprowadzonym zabiegu 
operacyjnym wykonywano co 6 miesiecy kontrolne badania 
kolonoskopowe i utrasonografię jamy brzusznej. Raz do roku 
wykonywano ponadto badanie rentgenowskie klatki piersio-
wej. U wszystkich chorych oznaczono stężenie CEA i po-
ziom przeciwciał przeciwko białku p53 w surowicy po raz 
pierwszy w momencie ustalenia rozpoznania, a następnie 
w odstępach 6-miesięcznych. 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji 
Etyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

Badania serologiczne
Krew do analiz była pobierana po badaniu endoskopo-

wym lub przed zabiegiem operacyjnym i następnie zamra-
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żana do −20°C. W badaniach serologicznych wykorzystano 
metodę ELISA, która została szczegółowo opisana przez 
Crawforda i wsp. w 1982 r. [2]. Do analiz użyto ludzkiego 
rekombinowanego białka p53 (Dianova, Niemcy), które wią-
zało przeciwciała anty-p53 badanej surowicy. Jako znacznik 
zastosowano kompleks peroksydazy i przeciwciał kozich 
przeciwko ludzkiej immunoglobulinie IgG. Aktywność 
enzymatyczną roztworu oznaczano po dodaniu chromo-
gennego substratu TMB. Do odczytu użyto analizatora 
immunologicznego EL 301 (Behring, Niemcy). Przy in-
terpretacji wyników posłużono się metodą polecaną przez 
firmę Dianova i stosowaną również przez innych badaczy, 
obliczając tzw. wskaźnik autoimmunizacji p53 wg nastę-
pującego wzoru: 

Wskaźnik autoimmunizacji p53 =
abp − apkn

× 100%
apkw − apkn

abp – absorpcja badanej próbki, 
apkn – absorpcja próbki kontrolnej o niskim stężeniu, 
apkw – absorpcja próbki kontrolnej o wysokim stężeniu. 

Wartości wskaźnika autoimmunizacji ≤ 10% były trak-
towane jako brak obecności przeciwciał anty-p53 w suro-
wicy, zaś wartości > 10% jako wskazujące na obecność 
tychże przeciwciał w surowicy. Dodatkowo u tych samych 
chorych oznaczano stężenie CEA w surowicy przy użyciu 
rutynowych testów diagnostycznych (MEIA). Wartości ≤ 5 
µg/L (5 ng/mL) były traktowane jako prawidłowe, natomiast 
wartości > 5 µg/L (5 ng/mL) jako podwyższone. 

Analiza statystyczna 
Czułość testów diagnostycznych wykorzystanych 

do oznaczania przeciwciał przeciwko białku p53 i stężenia 
CEA w surowicy określono wg wzoru: 

Czułość =
PD

× 100%
PD + FU

Swoistość testów diagnostycznych użytych do ozna-
czania przeciwciał przeciwko białku p53 i stężenia CEA 
w surowicy określono wg wzoru: 

Swoistość =
PU

× 100%
PU + FD

Dokładność testów diagnostycznych wykorzystanych 
do oznaczania przeciwciał przeciwko białku p53 i stężenia 
CEA w surowicy określono wg wzoru: 

Dokładność =
PD + PU

× 100%
suma wszystkich wyników

PD – liczba wyników prawdziwie dodatnich, 
PU – liczba wyników prawdziwie ujemnych, 
FD – liczba wyników fałszywie dodatnich, 
FU – liczba wyników fałszywie ujemnych. 

Wyniki

Spośród 124 chorych u 22 osób (18%) przeciwciała 
przeciwko białku p53 obecne były na początku obserwa-
cji, tzn. w momencie ustalenia rozpoznania, u 29 (23%) 
przeciwciała te były nieobecne na początku obserwacji, 
ale pojawiły się w trakcie jej trwania, a u 73 pacjentów 
(59%) nie stwierdzono ich występowania przez cały okres 
obserwacji. Spośród 29 chorych, u których przeciwciała 
p53 pojawiły się w trakcie obserwacji, u 12 wystąpiły one 
po 6 miesiącach, u 7 po 12 miesiacach, a u 10 powyżej 
12 miesięcy. 

W badanej grupie 124 chorych podwyższone stężenie 
CEA stwierdzono na początku obserwacji u 27 pacjentów 
(22%), u 13 (11%) chorych pojawiło się ono w trakcie ob-
serwacji, a u 84 osób (67%) nie wykryto podwyższonej 
zawartości CEA przez cały okres obserwacji. Spośród 
13 chorych, u których podwyższone stężenie CEA pojawiło 
się w trakcie obserwacji, u 8 wystąpiło ono po 6 miesiącach, 
u 3 po 12 miesiącach, a u 2 powyżej 12 miesięcy. U 22 pa-
cjentów w trakcie obserwacji wystąpiła wznowa miejscowa 
lub przerzuty. U 10 chorych były to przerzuty do wątroby, 
u 2 do płuc, a u 10 pojawiła się wznowa miejscowa. 

Wystąpienie wznowy miejscowej lub przerzutów 
u 5 chorych zostało poprzedzone pojawieniem się prze-
ciwciał anty-p53 wcześniej średnio o 6 miesięcy (4–10 mie-
sięcy), a podwyższonego stężenia CEA średnio o 9 miesięcy 
(7–12 miesięcy) u 7 chorych. Związek między wzrostem 
stężenia CEA a wystąpieniem wznowy lub przerzutów był 
istotny statystycznie (p < 0,0001). Jednoczesne pojawienie 
się przeciwciał anty-p53 i podwyższonego stężenia CEA 
stwierdzono u 3 chorych. Spośród 22 pacjentów, u których 
wystąpiła wznowa lub przerzut, u 14 (64%) nie wykryto 
obecności przeciwciał anty-p53 w surowicy (tab. 1). 

Wzrost poziomu CEA > 5 µg/L (5 ng/mL) poprzedził 
wystąpienie przerzutów do wątroby (stwierdzonych w ba-
daniu USG) u 5 chorych (50%), a przeciwciała anty-p53 
w analogicznej sytuacji pojawiły się u 3 pacjentów (w jed-
nym przypadku dotyczyło to tej samej osoby). W odnie-
sieniu do CEA u 3 chorych był to wyraźny „skok” – 20 
razy powyżej wartości prawidłowej, a u 2 pacjentów wzrost 
wynosił kolejno 2 i 3 razy powyżej normy. W przypadku 
przeciwciał anty-p53 u 2 chorych zaobserwowano wzrost 
o ok. 30–40%, zaś u 1 osoby wynosił on 5%. Wśród 10 
pacjentów z przerzutami do wątroby, u 5 stężenie CEA 
było prawidłowe przez cały okres obserwacji, a u 7/10 nie 
stwierdzono obecności przeciwciał anty-p53 przez cały 
okres obserwacji. 

Wystąpienie przerzutów do płuc lub wznowy miejsco-
wej poprzedzone zostało wzrostem stężenia CEA powyżej 
normy u 5 chorych, a przeciwciała anty-p53 w analogicznej 
sytuacji pojawiły się także u 5 osób. W przypadku CEA 
u 2 pacjentów był to wyraźny „skok” – 20 razy powyżej 
wartości prawidłowej, u 2 wzrost wynosił kolejno 8 i 6 razy 
powyżej normy, u 1 osoby był niewielki, wynosił 2 µg/L 
(2 ng/mL). W przypadku przeciwciał anty-p53 u 1 chorego 
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przerzutów przy użyciu testu diagnostycznego, polegają-
cego na badaniu obecności przeciwciał anty-p53, wyniosła 
kolejno: 8/22 = 0,36; 59/80 = 0,74; 67/102 = 0,66, natomiast 
te same wskaźniki w przypadku pojawienia się podwyższo-
nego stężenia CEA wynosiły: 10/22 = 0,45; 72/75 = 0,96; 

Ryc. 2. Przeciwciała anty-p53 i CEA u monitorowanej chorej W.S., lat 50. Rak 
poprzecznicy z akumulacją białka p53. Astler-Coller-B2. Wzrost poziomu 
CEA z 5 ng/mL do 141 ng/mL poprzedza wystąpienie przerzutów do wątroby 

w 16. miesiącu (strzałka). Zgon w 18. miesiącu 

Fig. 2. Serum anti-p53 antibodies and CEA level in patient W.S., 50 years. 
Transverse colon cancer with p53 protein accumulation. Astler-Coller-B2. 
CEA level increase from 5 ng/mL to 141 ng/mL preceding appearance of liver 

metastases in 16th month (arrow). Death in 18th month

T a b e l a  1. Występowanie przeciwciał anty-p53 i podwyższonego 
stężenia CEA w surowicy krwi poprzedzające wznowę lub przerzut 
u pacjentów, u których przed operacją wartości obydwu markerów 

nie były podwyższone

T a b l e  1. Presence of serum anti-p53 antibodies and increased CEA 
level preceding cancer recurrence or metastasis in patients with 

normal level of both markers before surgery

Parametr 
Parameter 

Wznowa/przerzut
Recurrence/metastasis

p
obecna
present

nieobecna
absent

Ab p53↑ 8a
(8%)

21
(21%)

0,3
Ab p53 14

(13%)
59

(58%)

CEA↑ 10b
(10%)

3
(3%)

< 0,0001
CEA 12

(13%)
72

(74%)

Ab p53↑ – wzrost wskaźnika autoimmunizacji p53 w trakcie obserwacji 
po zabiegu operacyjnym / autoimmunization index increase during folow-up 
after surgery 
Ab p53 – wskaźnik autoimmunizacji p53 prawidłowy (≤ 10%) w trakcie 
obserwacji po zabiegu operacyjnym / autoimmunization index normal (≤ 10%) 
during folow-up after surgery 
Czułość wykrycia wznowy lub przerzutów przy użyciu przeciwciał anty-p53 
w surowicy krwi: 8/22 = 0,36; swoistość: 59/80 = 0,74; dokładność: 67/102 
= 0,66 / Sensitivity of recurrence or metastases detection with the use of 
serum anti-p53 antibodies: 8/22 = 0.36; specificity: 59/80 = 0.74; accuracy: 
67/102 = 0.66 
8a – 5 chorych, u których stwierdzono tylko obecność przeciwciał anty-p53 i 3 
chorych, u których stwierdzono obecność przeciwciał anty-p53 i podwyższony 
poziom CEA / 5 patients, only with serum anti-p53 antibodies and 3 patients in 
whom serum anti-p53 antibodies and the increased CEA level were found 
CEA↑ – wzrost stężenia CEA w trakcie obserwacji po zabiegu operacyjnym 
/ CEA level increase during follow-up after surgery 
CEA – stężenie CEA prawidłowe (≤ 5 ng/mL) w trakcie obserwacji po zabiegu 
operacyjnym / normal CEA level (≤ 5 ng/mL) during follow-up after 
surgery 
Czułość wykrycia wznowy lub przerzutów za pomocą oznaczania poziomu 
CEA w surowicy krwi: 10/22 = 0,45; swoistość: 72/75 = 0,96; dokładność: 
82/97 = 0,85 / Sensitivity of recurrence or metastases detection with the use 
of serum CEA level determination: 10/22 = 0.45; specificity 72/75 = 0.96; 
accuracy: 82/97 = 0.85 
10b – 7 chorych, u których stwierdzono tylko podwyższony poziom CEA i 3 
chorych, u których stwierdzono obecność przeciwciał anty-p53 i podwyższony 
poziom CEA / 7 patients only with increased CEA level and 3 patients in whom 
serum anti-p53 antibodies and increased CEA level were found 
Wyłączono grupę 22 chorych, u których przeciwciała anty-p53 były obecne 
przed operacją oraz grupę 27 chorych, u których poziom CEA przed operacją 
był > 5 ng/mL / The group of 22 patients with serum anti-p53 antibodies present 
before surgery and the group of 27 patients with CEA level > 5 ng/mL before 
surgery were excluded 

wzrost był wyraźny o ok. 50%, u 1 osoby wynosił 10%, zaś 
u 2 był niewielki – ok. 3%. U 7 pacjentów z przerzutami 
do płuc lub ze wznową miejscową zawartość CEA była 
prawidłowa przez cały okres obserwacji, brak obecności 
przeciwciał anty-p53 w tym przypadku stwierdzono rów-
nież u 7 chorych. 

Zachowanie się przeciwciał anty-p53 i zmiany stężenia 
CEA w surowicy u wybranych chorych przedstawiono na ry-
cinach 1 i 2. U niektórych chorych wystąpienie przerzutów 
lub wznowy poprzedzone było tylko wzrostem poziomu 
przeciwciał anty-p53 (ryc. 1), u innych tylko CEA (ryc. 2). 
Czułość, swoistość i dokładność wykrycia wznowy lub 

Ryc. 1. Przeciwciała anty-p53 i CEA u monitorowanej chorej K.L., lat 64. 
Rak poprzecznicy bez akumulacji białka p53. Astler-Coller-B2. Pojawienie 
się przeciwciał przeciwko białku p53 poprzedza naciek moczowodu w 38. 

miesiącu (strzałka) 

Fig. 1. Serum anti-p53 antibodies and CEA level in patient K.L., 64 years. 
Transverse colon cancer without p53 protein accumulation. Astler-Coller-B2. 
The appearance of p53 protein antibodies precedes ureter infiltration in 38th 

month (arrow)



PRZECIWCIAŁA P53 W WYKRYWANIU RAKA JELITA GRUBEGO 103

82/97 = 0,85. Wykonywanie obu tych testów jednocześnie 
u tych samych chorych spowodowało, że czułość wykrycia 
wznowy wzrosła do 0,68 (15/22).

Dyskusja

Założeniem monitorowania chorych po resekcji lecz-
niczej z powodu raka jest możliwie jak najszybsze wykry-
cie nawrotu choroby, tak aby wdrożone w tym momencie 
postępowanie terapeutyczne w sposób istotny wydłużało 
czas przeżycia pacjenta. Wznowa procesu chorobowego lub 
wystąpienie przerzutów mogą być związane z podwyższo-
ną zawartością CEA w surowicy [17, 18]. W prospektyw-
nych, randomizowanych badaniach u chorych, u których 
wykonano resekcję leczniczą, stężenie CEA > 5µg/L (5 ng/
mL) było pierwszym wskaźnikiem nawrotu choroby u 58% 
pacjentów ze wznową lub przerzutami i u 80% z przerzu-
tami do watroby [19]. W badaniach własnych odsetek ten 
był niższy i wynosił odpowiednio 10% i 50%. U chorych, 
u których wykryto wznowę lub przerzuty, rokowanie za-
leżało od poziomu CEA. Na przykład 5 lat przeżyło 54% 
chorych z przerzutami do wątroby, u których poziom CEA 
< 30 µg/mL (30 ng/mL), ale tylko 21% chorych, u których 
poziom CEA > 30 µg/L (30 ng/mL) [20]. 

W badaniach własnych oznaczanie stężenia CEA jako 
markera wznowy lub przerzutów u chorych, u których po-
ziom CEA (i przeciwciał anty-p53) przed operacja był pra-
widłowy, cechowało się małą czułością (0,45) i bardzo dużą 
swoistością (0,95). Czułość i swoistość testu polegającego 
na oznaczaniu obecności przeciwciał anty-p53 w surowicy 
były niższe i wynosiły odpowiednio 0,36 i 0,75. W piśmien-
nictwie istnieje bardzo duża rozbieżność w ocenie czułości 
oznaczania CEA po operacji jako markera wznowy lub 
przerzutów. Najniższa podawana wartość wynosi 0,43 [17], 
a najwyższa > 0,8 [21]. Tak duże różnice wynikają przede 
wszystkim z długości czasu obserwacji, liczby wykonanych 
oznaczeń CEA oraz liczby chorych poddanych obserwacji. 
Comiesięczne oznaczanie CEA w okresie 3 lat od operacji 
pozwala wykryć nawrót choroby u 81% pacjentów [22]. 
Jednokrotne przeprowadzenie tego testu cechowało się czu-
łością na poziomie 56% i specyficznością wynoszącą 79% 
[23]. Jest zrozumiałe, że im częstsze oznaczanie markera, 
w tym i CEA, tym wyższa czułość i specyficzność testu, 
ale jednocześnie rosną koszty monitorowania. 

W przeciwieństwie do danych z piśmiennictwa [17], suge-
rujących, że wzrost stężenia CEA miałby być niemalże w 100% 
specyficzny dla przerzutów do wątroby i osiągać wówczas 
najwyższe wartości, podczas gdy przydatność oznaczania 
stężenia tego antygenu w przypadku przerzutów do płuc lub 
wystąpienia wznowy miejscowej miałaby być bardziej ogra-
niczona, w materiale własnym wzrost poziomu CEA wystą-
pił zarówno u 5/10 pacjentów z przerzutami do wątroby, jak 
i u 5/12 osób z przerzutami do płuc i wznową miejscową. 

Niestety, w przypadku ok. 20% chorych monitorowa-
nych za pomocą CEA występują wyniki fałszywie dodatnie. 

Podwyższone stężenie CEA w surowicy nie jest w 100% 
specyficzne dla choroby nowotworowej i występuje również 
u chorych z kamicą żółciową, przewlekłym zapaleniem wą-
troby, marskością żółciową pierwotną, wrzodem żołądka, 
zapaleniem trzustki, uchyłkami, a także u palaczy papierosów 
i nałogowych alkoholików [24]. Wiadomo także, że ok. 20% 
pacjentów z nawrotem choroby nigdy nie miało podwyższo-
nego stężenia CEA w surowicy (w badaniach własnych było 
to 13%). Dla tej ostatniej grupy chorych mogłyby być wyko-
rzystane przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy. 

W piśmiennictwie dostępne są 2 prace, w których wy-
korzystano przeciwciała anty-p53 w monitorowaniu chorych 
po operacji z powodu raka jelita grubego [11, 16]. Obie 
dotyczą jednak niewielkich grup. Hammel i wsp. moni-
torowali 12 pacjentów z rakiem jelita grubego, u których 
przeciwciała przeciwko białku p53 były obecne przed za-
biegiem operacyjnym [11]. 

Polge i wsp. monitorowali 21 chorych z rakiem jelita gru-
bego [16]. W trakcie 16-miesięcznej obserwacji przeciwciała 
przeciwko białku p53 nie pojawiły się u żadnego z 11 pacjen-
tów, u których nie występowały przed operacją. W niniejszej 
pracy określono podstawowe elementy testu diagnostycznego, 
jakimi są czułość i swoistość wykrycia wznowy lub prze-
rzutów za pomocą oznaczania przeciwciał anty-p53 i CEA 
w surowicy. W porównaniu z CEA oznaczanie przeciwciał 
anty-p53 cechowało się nieco mniejszą czułością oraz znacznie 
gorszą swoistością i dokładnością. Jednakowoż wykonywanie 
w badanym materiale obydwu testów (CEA i przeciwciała 
anty-p53 w surowicy) jednocześnie u tych samych chorych 
zwiększyło czułość wykrycia wznowy lub przerzutów o 23% 
w stosunku do wyłącznego stosowania oceny stężenia CEA 
i o 32% w odniesieniu do stosowania tylko oceny przeciwciał 
anty-p53. Częściej niż CEA, przeciwciała anty-p53 w surowicy 
pojawiały się w przypadkach przerzutów do płuc i wznowy 
miejscowej niż przy przerzutach do wątroby, nie były to jednak 
różnice statystycznie istotne. 

Niniejsza praca jest też pierwszą, w której analizowano 
wpływ pooperacyjnej chemioterapii na obecność przeciwciał 
anty-p53 w surowicy. Nie stwierdzono związku pomiędzy 
chemioterapią a pojawieniem się przeciwciał przeciwko 
białku p53 w grupie chorych, u których przeciwciał anty-p53 
nie wykryto na początku obserwacji, ale pojawiły się w trak-
cie jej trwania, jak i wpływu chemioterapii na zachowanie 
się tych przeciwciał u chorych, u których były one obecne 
na początku obserwacji. Uzyskane wyniki sugerują, że che-
mioterapia nie ma wpływu na obecność przeciwciał anty-p53 
w surowicy w trakcie obserwacji chorych po operacji raka 
jelita grubego. 

Nie znaleziono do tej pory idealnego markera (łatwe-
go do wykonania, taniego i jednocześnie cechującego się 
w 100% czułością i specyficznością) pozwalającego odpo-
wiednio wcześnie wykryć progresję raka jelita grubego, tak 
aby wdrożone wcześnie leczenie w istotny sposób wydłużało 
życie pacjenta. Wyniki badań własnym wskazują, że w celu 
wykrycia wznowy lub przerzutu kilkakrotne oznaczanie 
obecności przeciwciał przeciwko białku p53 i CEA w su-
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rowicy może być przydatne w monitorowaniu chorych, 
u których przed operacją raka jelita grubego stężenie obydwu 
tych markerów w surowicy było prawidłowe. 

Wniosek 

Dla wykrycia wznowy guza lub przerzutu w monito-
rowaniu chorych z rakiem jelita grubego, u których przed 
zabiegiem operacyjnym stężenie CEA było prawidłowe ce-
lowe jest kilkakrotne oznaczanie jednocześnie przeciwciał 
przeciwko białku p53 i stężenia CEA w surowicy. 
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Summary

We examined the activity of sodium transporting 
systems (STS) in a cellular membrane of erythrocytes in 
a group of 21 patients under chronic hemodialysis treatment 
with the dialyzing fluid containing glucose HD-g(+), and 
22 patients dialysed with the fluid not containing glucose 
HD-g(-), 21 patients with chronic kidney failure already not 
treated with dialysis and 21 control group. We examined 
the concentration of antioxidative system cofactors, such as 
zinc, copper and selenium in erythrocytes and plasma. The 
marker of oxidative stress in erythrocytes and plasma was 
the concentration of TBARS. Among all STS we examined 
the activity of Na+/K+ ATP-ase, Na+/K+/Cl−; co-transport, 
Na+/Li+ exchanger, Na+, K+-outflow.

Copper zinc and selenium as cofactors of antioxidative 
enzymes may reflect the antioxidative processes inside the 
organism undergoing the influence of free radicals.

K e y   w o r d s: zinc – hemodialysis – copper – kidney 
failure – selenium – TBARS – sodium 
transporting systems.

Streszczenie

Badano aktywność systemów transportujących sód 
przez błonę komórkową  erytrocytu w grupie 21 osób 
poddawanych przewlekłej hemodializie (HD) z płynem 
dializacyjnym zawierającym glukozę HD-g(+), 22 oób 
dializowanych z płynem dializacyjnym niezawierającym 
glukozy HD-g(-), 21 pacjentów z przewlekłą niewydolnością 
nerek w okresie przeddializacyjnym oraz w 21-osobowej 
grupie kontrolnej. Zbadano stężenia kofaktorów enzymów 
antyoksydacyjnych – cynku, miedzi i selenu w osoczu i ery-
trocytach. Wskaźnikiem nasilenia stresu oksydacyjnego 
w osoczu i erytrocytach było stężenie substancji reagujących 

* Praca finansowana z grantu KBN nr 6 P05A 065 20 oraz z grantu 6 P05A 066 20 / This work was supported by the grant.
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destruktywnie na błony komórkowe elementów morfotycz-
nych krwi. Pod ich wpływem uszkodzeniu ulegają zarówno 
lipidy błon, jak i białka błonowe, jakimi są m.in. STS. Tylko 
nieliczne prace dotyczą aktywności STS w elementach mor-
fotycznych krwi pacjentów z niewydolnością nerek i pacjen-
tów poddawanych hemodializie. Doniesienia literaturowe 
podają bardzo sprzeczne dane dotyczące aktywności STS 
u pacjentów z PNN leczonych zarówno zachowawczo, jak 
i poddawanych przewlekłej HD. Stwierdzano obniżenie [12, 
13], jak i wzrost [14, 15] ATP-azy Na+/K+, obniżenie [16] 
i wzrost [17] kotransportu Na+/K+/Cl− w stosunku do grupy 
kontrolnej. Także wpływ samej HD był różny – mogła ona 
wpływać [18] lub nie [19] na systemy transportowe. Wyniki 
tych badań są rozbieżne, tym trudniejsze do interpretacji, 
że nie zawsze podane są warunki dializy. U pacjentów diali-
zowanych Kovacic i wsp. [20] łączyli obniżenie aktywności 
NHE przed HD z obniżeniem aktywności pompy sodowo-
-potasowej. Brak jest doniesień łączących aktywność STS 
ze wskaźnikami stresu oksydacyjnego oraz elementami 
obrony antyoksydacyjnej u pacjentów dializowanych.

Materiał i metody

Badaniu poddano grupę 21 osób (10 kobiet i 11 męż-
czyzn) w wieku 67,4 ± 12,31, z przewlekłą niewydolnością 
nerek, u których stosowano hemodializę 3 razy w tygodniu 
po 4 godziny. Stosowano dializator polisulfonowy, bufor 
wodorowęglanowy i płyn dializacyjny zawierający glukozę 
HD-g(+). Niewydolność nerek spowodowana była: kłębko-
wym zapaleniem nerek – 8, odmiedniczkowym zapaleniem 
nerek – 9, przyczynami innymi – 4. Średni czas od pierwszej 
hemodializy wynosił 8,28 ± 6,42 miesiąca, a dializatory 
używane były 7,9 ± 6,54 razy.

Drugą grupę badaną stanowiło 22 pacjentów (11 K i 11 
M) w wieku 55,9 ± 14,8, u których stosowano hemodializę 
3 razy w tygodniu po 4 godziny. Stosowano dializator po-
lisulfonowy, bufor wodorowęglanowy i płyn dializacyjny 
niezawierający glukozy HD-g(-). Niewydolność nerek spo-
wodowana była kłębkowym zapaleniem nerek – 8, prze-
wlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek – 9, przy-
czynami innymi – 5. Średni czas od pierwszej hemodializy 
wynosił 9,45 ± 6,63 miesiąca, a dializatory używane były 
8,78 ± 6,42 razy (tab. 1).

Aby uwzględnić tylko wpływ hemodializy na przezbło-
nowe systemy transportowe, wyniki grupy dializowanej 
porównywano z dwiema grupami kontrolnymi. W celu 
wyeliminowania czynników związanych z samą niewy-
dolnością nerek, takich jak np. obecność toksyn mocznico-
wych, zbadano transport sodu przez błonę RBC w grupie 
21 osób (7 K, 14 M) leczonych zachowawczo z powodu 
PNN. Przyczynami niewydolności były: kłębkowe zapalenie 
nerek – 8, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek – 9, 
inne – 4.

Grupa kontrolna liczyła 21 osób (10 kobiet i 11 męż-
czyzn) w wieku 56 ± 16,6 lat. U osób z grupy kontrolnej 

z kwasem tiobarbiturowym (TBARS). Wśród systemów 
transportujących sód zbadano aktywność ATP-azy Na+/K+; 
kotransportu Na+/K+/Cl−; wymieniacza Na+/Li+, swobodny 
wypływ Na+ i K+ z komórki (Na+, K+-outflow).

Miedź, cynk i selen jako kofaktory enzymów mogą 
odzwierciedlać procesy antyoksydacyjne zachodzące w or-
ganizmie narażonym na działanie aktywnych form tlenu.

H a s ł a: cynk – hemodializa – miedź – przewlekła nie-
wydolność nerek – selen – TBARS – systemy 
transportujące sód.

Wstęp

Jony sodowy i potasowy są transportowane przez błonę 
erytrocytu na zasadzie transportu aktywnego lub dyfu-
zji ułatwionej. Za aktywny transport potasu do wnętrza 
erytrocytu i sodu na zewnątrz odpowiedzialna jest pompa 
sodowo-potasowa (ATP-aza Na+/K+). Transportem biernym 
są natomiast kotransport sodowo-potasowy (co-Na+/K+/Cl−) 
– odpowiedzialny m.in. za regulacyjny wzrost objętości, 
wymieniacz sodowo-litowy (ex-Na+/Li+) i swobodny wy-
pływ sodu.

Ze wszystkich systemów transportujących sód (STS) 
w literaturze najwięcej uwagi poświęcono wymieniaczowi 
sodowo-protonowemu (NHE). Wśród wielu czynników 
mogących wpływać na jego aktywność wymienia się stres 
oksydacyjny [1, 2, 3, 4]. Inni autorzy zaobserwowali obni-
żenie aktywności NHE w komórkach śródbłonka aorty 
zachodzący pod wpływem rodników hydroksylowych [5, 
6, 7]. Efekt ten był znoszony po dodaniu do medium inku-
bacyjnego zmiatacza wolnych rodników – zredukowanego 
glutationu. Zbieżne wyniki otrzymano, działając na hodo-
wane astrocyty nadtlenkiem t-butylu (t-BOOH); lipofilowe 
antyoksydanty zabezpieczały komórki przed działaniem 
t-BOOH [8]. Oczywiste powiązanie zmian aktywności 
NHE z nasileniem stresu oksydacyjnego sugeruje istnie-
nie potencjalnych związków między aktywnością innych 
STS a elementami układu antyoksydacyjnego. Matteucci 
i Giampietro [9] udowadniają związek między zreduko-
wanym glutationem, substancjami reagującymi z kwasem 
tiobarbiturowym (TBARS) i opornością osmotyczną erytro-
cytów (RBC) a aktywnością NHE u pacjentów z cukrzycą, 
a więc chorobą o podłożu wolnorodnikowym. Nie został 
ustalony wpływ mikroelementów, w tym kofaktorów en-
zymów antyoksydacyjnych, na aktywność STS. Jedynie 
Bogdanova  i wsp. [10, 11] stwierdzili indukowany jonami 
miedzi (II) wzrost aktywności wymieniacza sodowo-pro-
tonowego.

Dobrym modelem do badania in vivo relacji między 
elementami układu antyoksydacyjnego i wytwarzaniem 
wolnych rodników a aktywnością STS są pacjenci z prze-
wlekłą niewydolnością nerek (PNN) leczeni hemodializami 
(HD). Powstające w przewlekłej niewydolności nerek oraz 
w procesie hemodializy reaktywne formy tlenu działają 
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nie stwierdzono obecności chorób mogących mieć wpływ 
na aktywność NHE (m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 
i nefropatie cukrzycowe, choroby nadnerczy, zaburzenia 
hormonalne), nie miały one także zaburzeń gospodarki mi-
neralnej organizmu i w okresie poprzedzającym badanie 
nie przyjmowały substancji mogących zwiększyć stężenie 
mikroelementów w organizmie.

Wiek i płeć, we wszystkich badanych grupach, nie róż-
niły się istotnie statystycznie. Wszystkie osoby wyraziły 
zgodę na udział w badaniu. Badania uzyskały akceptację 
Komisji Bioetycznej przy Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie.

Przygotowanie materiału do badań
W grupie kontrolnej i u pacjentów z PNN krew do badań 

pobierano rano i na czczo. U pacjentów dializowanych krew 
pobierano bezpośrednio przed rozpoczęciem oraz bezpośred-
nio po zakończeniu hemodializy. Ze względu na różną porę 
rozpoczynania dializ, długi czas trwania dializy oraz zwięk-
szone ryzyko hipoglikemii w trakcie HD, pacjenci poddawani 
dializie w chwili pobierania krwi nie byli na czczo.

Krew w ilości 10 mL pobierano, stosując jako antyko-
agulant heparynę (50 IU/mL). Krew wirowano (1850 g, 4°C) 
i oddzielano osocze od krwinek. Erytrocyty, po odciągnięciu 
„kożuszka” leukocytów, płukano 3 razy zbuforowanym 
roztworem chlorku sodu o składzie: NaCl 150 mmol/L, 
bufor fosforanowy 5 mmol/L; pH 7,4 w 4°C. Oznacze-
nie aktywności systemów transportowych wykonywano 
w ciągu 3 godz. od chwili pobrania krwi, przechowując 
RBC do chwili rozpoczęcia badań w 4oC. Osocze i RBC 
przeznaczone do innych badań przechowywano zamrożone 
w temp. −80°C.

Oznaczanie TBARS w osoczu i erytrocytach
Substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym 

w osoczu i erytrocytach oznaczano metodą spektroflu-
orymetryczną [21]. Osocze lub erytrocyty, po odbiałczeniu 

za pomocą kwasu nadchlorowego o stężeniu 1,5 mol/L, 
ogrzewano z kwasem tiobarbiturowym (w kwasie octowym) 
w 95–100°C w ciągu 1 godz. Po ostudzeniu i zakwasze-
niu do pH 1,6–1,7 przeprowadzano ekstrakcję butanolem. 
We frakcji organicznej mierzono fluorescencję barwnego 
kompleksu przy długościach fali 529 nm dla wzbudzenia 
i 547 nm dla emisji.

Oznaczanie stężenia pierwiastków śladowych
Selen w osoczu i erytrocytach oznaczano metodą spektro-

fluorymetryczą [22]. Osocze lub RBC mineralizowano w roz-
tworze kwasu nadchlorowego. Powstałe seleniany (Se vI) 
redukowano do seleninów (Se Iv) w reakcji z kwasem solnym. 
Otrzymane seleniny reagowały z 2,3-diaminonaftalenem 
(związek kompleksujący selen). Po ekstrakcji cykloheksanem 
mierzono fluorescencję warstwy organicznej przy długościach 
fali 378 nm dla wzbudzenia i 519 nm dla emisji.

Miedź, cynk i żelazo w erytrocytach i osoczu oznaczano 
metodą spektrometrii absorpcji atomowej (absorpcjometr 
PU 9100X firmy Philips). Oznaczenia metali w osoczu wy-
konywano po jego 3-krotnym rozcieńczeniu. Hemolizat 
erytrocytów (otrzymany w wyniku mrożenia RBC) roz-
cieńczano odpowiednio 6-, 12- i 100-krotnie. W badanych 
rozcieńczonych hemolizatach oznaczano hemoglobinę, a na-
stępnie stężenia metali. Stosowano następujące długości fali: 
324,8 nm dla miedzi, 213,4 nm dla cynku i 248,3 nm dla 
żelaza. Stężenia sodu i potasu oznaczano metodą atomowej 
spektroskopii emisyjnej.

Oznaczanie aktywności systemów transportujących sód
Aktywność systemów transportowych oznaczano wg 

metody Garaya i wsp. [23]. Erytrocyty płukano 4 razy 
w zimnym (4oC) roztworze zawierającym 110 mmol/L 
MgCl2. Następnie płukano je roztworem o składzie 
(mmol/L): 75 MgCl2, 85 sacharoza, 10 glukoza, 10 MOPS-
Tris (pH 7,4 w 37°C). Zawiesinę erytrocytów umieszczano 
w różnych roztworach (temp. 4°C) zawierających zbuforo-

T a b e l a  1. Charakterystyka badanych grup

T a b l e  1. Characteristic of the examined gropus

Parametry
Parameters

Pacjenci dializowani / Dialysed patients

PNN
(n = 21)

bez glukozy / without glucose
(n = 21)

z glukozą / with glucose
(n = 22)

przed HD
before HD

po HD
after HD

przed HD
before HD

po HD
after HD

Mocznik / Urea (mmol/L) 46,9 ± 13,7 20,4 ± 9,8 46,2 ± 9,9 19,4 ± 7,1 34,9 ± 30,3
Kreatynina / Creatinine (µmol/L) 767,6 ± 252,0 396,2 ± 156,5 731,4 ± 176,9 359,1 ± 102,6 258,8 ± 124,7
Potas / Potassium (mmol/L) 5,41 ± 0,83 4,13 ±0,39 5,36 ± 0,85 3,94 ± 0,60 4,4 ± 0,3
Sód / Sodium (mmol/L) 142,0 ± 4,42 142,84 ± 4,61 139,4 ± 3,24 140,5 ± 2,65 142 ± 2
Białko / Protein (g/L) 72,4 ± 10,5 75,8 ± 12,4 63,3 ± 6,2 69,3 ± 10,4 62,9 ± 9,7
Glukoza / Glucose (mmol/L) 4,83 ± 0,47 3,74 ± 0,31 5,61 ± 0,70 5,92 ± 0,76 5,45 ± 1,12
Hematokryt / Hematocrit (L/L) 0,28 ± 0,05 – 0,29 ± 0,036 – 33,7 ± 0,07
Wiek (lata) / Age (years) 55,9 ± 14,8 – 64,3 ± 12,1 – 56,8 ± 16,0
Użycie dializatora / The use of the dialyser 7,08 ± 7,46 – 7,90 ± 6,54 – –
Czas od rozpoczęcia dializ (miesiące)  
Time from the start od dialyses (months) 9,45 ± 6,62 – 8,78 ± 6,42 – –



108 KAROLINA KĘDZIERSKA, JOANNA BOBER, EWA KWIATKOWSKA I WSP.

wany roztwór MgCl2 oraz następujące dodatki (mmol/L): 
1) 2 KCl, 2) 0,1 strofantynę G, 3) 0,1 strofantynę G i 0,02 
bumetanid, 4) 10 LiCl, 0,1 strofantynę G i 0,02 bumetanid. 
Osmolarność roztworów wynosiła 295 ± 10 mOsm. Końcowe 
stężenie krwinek czerwonych wynosiło 4–5%. Probówki 
z zawiesinami erytrocytów umieszczano w łaźni o temp. 
37°C. Po 30 min probówki nr 1 i 2, a po 60 min probówki 
nr 3 i 4 wyjmowano z łaźni i szybko oddzielano erytro-
cyty poprzez wirowanie przy 2000 g w 4°C przez 10 min. 
W supernatancie oznaczano stężenie sodu (probówki nr 1, 
2, 3 i 4) oraz stężenie potasu (probówka nr 3). Na podstawie 
otrzymanych stężeń oraz znajomości hematokrytu obliczano 
aktywność pompy sodowo-potasowej (transport wrażliwy 
na strofantynę G), aktywność kotransportu sodowo-potaso-
wego (wrażliwy na bumetanid wypływ sodu), przeciwtran-
sportu sodowo-litowego (jako stymulowany litem wypływ 
sodu), wypływ odpowiednio sodu i potasu (wrażliwe na bu-
metanid i strofantynę G). Stężenia wewnątrzkomórkowe 
sodu i potasu mierzono po 4-krotnym przepłukaniu krwinek 
roztworem chlorku choliny (140 mmol/L) i zhemolizowaniu 
erytrocytów poprzez zamrożenie w −20°C.

Analiza statystyczna wyników

Wszystkie wyniki przedstawiono jako wartość średnia 
± odchylenie standardowe (SD). Po stwierdzeniu, że rozkłady 
otrzymanych wyników nie są normalne, stosowano do ana-
lizy statystycznej następujące testy nieparametryczne: test 
par Wilcoxona dla zbadania różnic w parametrach przed 
i po dializie, test analizy rang U Manna–Whitneya do ustale-
nia zależności pomiędzy grupami kontrolnymi a pacjentami 
poddawanymi hemodializie, korelacje Spear mana w celu 
ustalenia korelacji między oznaczonymi parametrami.

Wyniki

Aktywności systemów transportowych w erytrocytach 
osób zdrowych przedstawiono w tabeli 2. W grupie tej 
stwierdzono zależności istotne statystycznie między swo-
bodnymi wypływami sodu i potasu (RS = 0,611, p < 0,01) 
oraz między stężeniem wewnątrzkomórkowego sodu 

a aktywnością ex-Na+/Li+ (RS = 0,646, p < 0,01). W grupie 
kontrolnej zaobserwowano ujemną korelację pomiędzy stę-
żeniem miedzi w erytrocytach a aktywnością kotransportu 
Na+/K+/Cl− (RS = −0,675, p < 0,01; ryc. 1). Podobną korelację 
stwierdzono dla stężenia cynku w erytrocytach i aktywności 
kotransportu Na+/K+/Cl− (RS = −0,607, p < 0,02).

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie 
przeddializacyjnym, w stosunku do grupy osób zdrowych 
wykazywali się wyższą aktywnością ATP-azy Na+/K+ 
(p = 0,007; ryc. 2) i wymieniacza Na+/Li+  (p = 0,001; 
ryc. 3).

T a b e l a  2. Aktywność systemów transportujących sód przez błonę komórkową erytrocytu. Wartości podano jako śr. ± SD. Brak zmian 
istotnych statystycznie po HD w stosunku do przed HD

T a b l e  2. The activity of sodium transporting systems (STS) in a cellular membrane of erythrocytes. The values are provided as mean ± SD. 
Lack of statistically significant changes after HD in comparison with that before HD

Grupa
Group

ATP-aza Na+/K+

(mmol Na+/L RBC/h)
co-Na+/K+

(µmol Na+/L RBC/h)
ex-Na/Li

(µmol Na+/L RBC/h)
K 1,76 ± 0,323 140,6 ± 43,85 183,9 ± 59,3
PNN 2,26 ± 0,766 138,6 ± 134,1 362,9 ± 228,3
HD-g(+) przed HD / HD-g(+) before HD 1,79 ± 0,643 150,6 ± 71,8 277,5 ± 189,8
HD-g(+) po HD / HD-g(+) after HD 1,61 ± 0,447 181,9 ± 69,1 280,4 ± 131,4
HD-g(-) przed HD / HD-g(-) before HD 2,01 ± 0,314 143,1 ± 43,6 215,9 ± 28,3
HD-g(-) po HD / HD-g(-) after HD 2,03 ± 0,286 129,3 ± 41,2 187,8 ± 51,3

Ryc. 2. Aktywność ATP-azy sodowo-potasowej (mmol Na+/ L komórek/h)

Fig. 2. The activity sodium-potassium ATP (mmol Na+/ L cells/h)

Ryc. 1. Zależność aktywności co-Na+/K+/Cl− od stężenia miedzi w osoczu

Fig. 1. The relation between the activity co-Na+/K+/Cl−  
and the concentration of copper in plasma
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Ryc. 3. Aktywność wymieniacza sodowo-litowego (umol Na+/L komórek/h)

Fig. 3. The activity of sodium-lithium exchanger (umol Na+/L cells/h)

Ryc. 4. Swobodny wypływ sodu (umol Na+/L komórek/h)

Fig. 4. Free outflow of sodium (umol Na+/L cells/h)

Pacjenci dializowani z płynem zawierającym glukozę 
mieli istotnie wyższą aktywność wymieniacza Na+/Li+ w po-
równaniu z grupą kontrolną (p = 0,03; ryc. 3), wyższy swo-
bodny wypływ sodu (p = 0,0006; ryc. 4) i potasu (p = 0,006; 
ryc. 5). Swobodny wypływ sodu był wyższy u pacjentów 
dializowanych z glukozą w porównaniu z pacjentami z PNN 
leczonymi zachowawczo (p = 0,02; ryc. 4). W porównaniu 
do pacjentów w okresie przeddializacyjnymi mieli oni niższą 
aktywność ATP-azy Na+/K+ (p = 0,047; ryc. 2).

Ryc. 5. Swobodny wypływ potasu (umol K+/L komórek/h)

Fig. 5. Free outflow of potassium (umol K+/L cells/h)

Pacjenci dializowani z płynem niezawierającym glu-
kozy mieli niższy wypływ sodu niż pacjenci dializowani 
z płynem zawierającym glukozę (p = 0,047; ryc. 4). Mieli 
oni istotnie wyższy wypływ komórkowego potasu w po-
równaniu z grupą kontrolną (p = 0,01; ryc. 4) oraz wyższą 
aktywność wymieniacza Na+/Li+ w porównaniu z grupą 
kontrolną (p = 0,04; ryc 2). Różnice pomiędzy aktywno-
ściami systemów transportujących sód w badanych grupach 
przed i po dializie przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Aktywność kontransportu Na/K/Cl została przedstawio-
na na rycinie 6. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost 
kontransportu Na/K/Cl u pacjentów po zabiegu hemodia-
lizy dializowanych z glukozą w porównaniu do pacjentów 
dializowanych bez glukozy (p < 0,01). Aktywność tego 
transportu była istotnie statystycznie wyższa u pacjentów 
dializowanych z glukozą – grupa HD g(+) w porównaniu 
z grupą kontrolną (p < 0,02; ryc. 6).Wskaźnik nasilenia stre-
su oksydacyjnego, jakim jest stężenie TBARS (tab. 4), był 
zdecydowanie wyższy w grupie pacjentów dializowanych 
z glukozą oraz bez glukozy w stosunku do grupy kontrolnej 
Zależność ta występowała zarówno dla osocza, jak i dla ery-
trocytów pacjentów dializowanych z glukozą jak i bez glu-
kozy: odpowiednio HD-(g+) – p < 0,01, HD-(g-) – p < 0,01. 
Po HD stężenie erytrocytarnego TBARS malało w sposób 
istotny statystycznie u pacjentów dializowanych z glukozą 

T a b e l a  3. Wartości swobodnego wypływu sodu i potasu przez błonę erytrocytu oraz ich stężenia wewnątrzkomórkowe

T a b l e  3. The values of unhampered outflow of sodium and potassium in a cellular membrane of erythrocytes and their intracellular 
concentrations

Grupa
Group

Na in
(mmol/L RBC)

K in
(mmol/L RBC)

Na eff

(µmol Na+/L RBC/h)
K eff

(mmol K+/L RBC/h)
K 4,98 ± 0,90 80,49 ± 10,17 103,1 ± 24,32 0,988 ± 0,216
PNN 6,56 ± 3,37 90,62 ± 39,81 119,3 ± 83,03 1,263 ± 0,579
HD-g(+) przed HD / HD-g(+) before HD 6,26 ± 1,49 84,61 ± 13,65 150,6 ± 48,61 1,238 ± 0,282
HD-g(+) po HD / HD-g(+) after HD 6,25 ± 1,37 82,29  ± 14,70 154,3 ± 59,92 1,329 ± 0,309
HD-g(-) przed HD / HD-g(-)before HD 5,52 ± 1,69* 75,69 ± 16,39 114,9 ± 23,32 1,278 ± 0,205
HD-g(-) po HD / HD-g(-) after HD 6,34 ± 2,67 78,26 ± 28,40 115,5 ± 27,65 1,124 ± 0,348

Wartości podano jako średnia ± SD. Zmiana istotna statystycznie po HD w stosunku do przed HD oznaczono jako: * p < 0,05 / The values are provided 
as mean ± SD. Statistically significant change after HD in comparison with that before HD marked as * p < 0.05



110 KAROLINA KĘDZIERSKA, JOANNA BOBER, EWA KWIATKOWSKA I WSP.

Stężenia miedzi i cynku kofaktorów dysmutazy po-
nadtlenokowej SOD, czyli zmiatacza wolnych rodników, 
w grupie pacjentów dializowanych z glukozą były istotnie 
wyższe niż u osób w grupie kontrolnej. Szczególnie duża 
różnica występowała w stężeniu miedzi erytrocytarnej – ery-
trocyty z grupy HD-g(+) miały jej ponad 2 razy więcej niż 
w grupie kontrolnej (p < 0,001). Stężenie miedzi w osoczu 
i erytrocytach oraz stężenie cynku w osoczu nie ulegały 
istotnym zmianom w trakcie hemodializy. W erytrocytach 
stężenie cynku ulegało istotnemu obniżeniu (p < 0,001), ale 
mimo to, po HD ciągle było istotnie wyższe niż w grupie 
kontrolnej.

Stężenie selenu w erytrocytach przed HD u pacjentów dia-
lizowanych z glukozą było zdecydowanie niższe niż w grupie 
kontrolnej (p < 0,01). Po HD stężenie selenu w erytrocytach 
wzrastało istotnie statystycznie (p < 0,001), aż do osiągnięcia 
wartości zbliżonych do grupy kontrolnej.

Stężenie żelaza, w grupie pacjentów dializowanych 
z glukozą nie zmieniało się podczas hemodializy, nie ob-
serwowano również różnic pomiędzy tą grupą a pozostałymi 
badanymi grupami (tab. 5 i 6).

Stężenie miedzi w erytrocytach i w osoczu w grupie pa-
cjentów dializowanych bez glukozy były istotnie niższe niż 
u osób w grupie kontrolnej oraz u pacjentów dializowanych 
z glukozą. Szczególnie duża różnica występowała w stężeniu 
miedzi erytrocytarnej – erytrocyty z grupy HD-g(-) miały 

T a b e l a  4. Stężenie TBARS w erytrocytach i osoczu

T a b l e  4. TBARS concentration in erythrocytes and plasma

Grupa
Group

TBARS RBC
(µmol/g Hb)

TBARS w osoczu 
TBARS in plasma

(µmol/L)
K 5,79 ± 3,06 0,79 ± 0,12
PNN 27,94 ± 18,11 1,05 ± 0,21
HD-g(+) przed HD  
HD-g(+) before HD 54,37 ± 17,92† 1,36 ± 0,30†

HD-g(+) po HD  
HD-g(+) after HD 38,38 ± 16,12 1,17 ± 0,31

HD-g(-) przed HD  
HD-g(-) before HD 28,49 ± 10,07 1,56 ± 0,27‡

HD-g(-) po HD 
HD-g(-) after HD 29,70 ± 17,55 2,01 ± 0,55

Wartości przedstawiono jako średnia ± SD. Zmiana istotna statystycznie 
po HD w stosunku do przed HD oznaczono jako: † p < 0,01, ‡ p < 0,001 / The 
values are provided as mean ± SD. Statistically significant change after HD 
in comparison with that before HD marked as † p < 0.01, ‡ p < 0.001

Ryc. 6. Aktywność kotransportu Na/K/Cl Na/K/Cl (umol Na+/L cells/h)

Fig. 6. The activity of co-transport Na/K/Cl (umol Na+/L cells/h)

(p < 0,01). Także w osoczu występował obniżenie stężenia 
TBARS (p < 0,01). Po HD wartości te były jednak ciągle 
znacznie wyższe niż w grupie kontrolnej (p < 0,001). Za-
obserwowano istotne różnice pomiędzy stężeniem TBARS 
u pacjentów dializowanych z glukozą oraz bez glukozy 
w erytrocytach p < 0,01, natomiast w osoczu p < 0,01. 
W przeciwieństwie do pacjentów dializowanych z gluko-
zą, u pacjentów dializowanych bez glukozy obserwowano 
wzrost zamiast spodziewanego obniżenia TBARS w osoczu 
po zakończeniu dializy (p < 0,001). W erytrocytach zależ-
ność ta nie osiągnęła istotności statystycznej.

Również u pacjentów z PNN leczonych zachowawczo 
stężenie TBARS było istotnie wyższe niż w grupie kontrol-
nej zarówno w erytrocytach, jak i w osoczu (p < 0,001).

Stwierdzono również obecność dodatniej korelacji po-
między stężeniem TBARS a miedzi w erytrocytach u pa-
cjentów dializowanych z glukozą (RS = 0,55; p < 0,01; ryc. 7) 
oraz ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ATP-azy 
a stężeniem TBARS w erytrocytach pacjentów dializowa-
nych z glukozą (Rs = −0,44; p < 0,05; ryc. 8).

Ryc. 8. Zależności aktywności ATP-azy Na+/K+ od stężenia TBARS 
w erytrocytach

Fig. 8. The relation between Na+/K+ ATP and TBARS concentration  
in erythrocytes

Ryc. 7. Zależność stężenia TBARS od stężenia miedzi w erytrocytach

Fig. 7. The relation between TBARS concentration and the concentration  
of copper in erythrocytes
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jej ponad 3 razy mniej niż w grupie kontrolnej (p < 0,001) 
oraz 8 razy mniej niż w grupie HD g(+) – p < 0,01.

Stężenie selenu w erytrocytach u pacjentów dializo-
wanych bez glukozy przed HD było niższe niż w grupie 
kontrolnej, aczkolwiek zależność ta nie osiągnęła istotności 
statystycznej.

Stężenie miedzi w osoczu i erytrocytach oraz stężenie 
cynku, żelaza i selenu w osoczu nie ulegały istotnym zmia-
nom w trakcie hemodializy w grupie HD-g(-) – tabele 5 i 6. 
W erytrocytach stężenie cynku ulegało istotnemu obniżeniu 
(p < 0,01), natomiast stężenie żelaza i selenu wzrastało 
po dializie (p < 0,05 i p < 0,05).

W grupie pacjentów z PNN stwierdzono, że stężenie mie-
dzi w erytrocytach było istotnie niższe niż u osób w grupie 
kontrolnej (p < 0,001) oraz u pacjentów dializowanych z glu-
kozą (p < 0,001). Były jednak istotnie wyższe niż stężenie 
miedzi w erytrocytach (p = 0,006) i w osoczu (p < 0,001) 
u pacjentów HD g(-). Stężenie cynku w osoczu i erytrocytach 
w grupie pacjentów z PNN było najniższe ze wszystkich 
badanych grup i różniło się istotnie w porównaniu z grupą 
HD-g(+), HD-g(-) oraz kontrolną: odpowiednio p < 0,001, 
p < 0,001, p < 0,001. Poziom żelaza  w osoczu w grupie PNN 
był niższy od HD-g(+) i HD-g(-), ale nie różnił się istotnie 
od poziomu żelaza w osoczu tych grup ani grupy  kontrolnej. 
Poziom selenu nie różnił się istotnie od innych grup.

Dyskusja

Autorzy niniejszej pracy już w poprzednich publika-
cjach wykazali wpływ glukozy na stres oksydacyjny [24], 
co zachęciło do dalszych prac poświęconych niektórym 

elementom układu anty-oksydacyjnego u pacjentów z prze-
wlekłą niewydolnością nerek. Badania wykonane obecnie 
zostały przeprowadzone u pacjentów dializowanych w tych 
samych warunkach, tzn. użyto jednego typu dializatora, 
błon polisulfonowych, buforu wodorowęglanowego oraz 
2 typów płynu dializacyjnego – zawierającego glukozę 
lub niezawierającego glukozy. Pozwoliło to na ustalenie, 
że glukoza ma wpływ na stres oksydacyjny u pacjentów 
dializowanych w podobnych warunkach. Jak do tej pory 
w literaturze nie ma wzmianek na temat związku pomiędzy 
obecnością glukozy w płynie dializacyjnym, stężeniami 
pierwiastków śladowych a aktywnością systemów trans-
portujących sód w erytrocytach pacjentów poddawanych 
przewlekłej hemodializie.

Transport sodu przez błonę komórkową erytrocyta od-
bywa się przy pomocy różnych systemów transportowych. 
Najważniejszy z nich to wrażliwa na strofantynę G pompa 
sodowo-potasowa wykorzystująca gradient elektrochemicz-
ny do przemieszczania sodu i potasu przez błonę. Pozostałe 
transporty to kotransport sodowo-potasowy, przeciwtran-
sport sodowo-litowy i swobodny wypływ sodu.

Aktywności systemów transportowych w erytrocytach 
osób zdrowych mają wartości podobne do otrzymanych 
przez innych autorów [17, 25].

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek nielecze-
ni hemodializami, w stosunku do grupy osób zdrowych 
wykazywali się wyższą aktywnością ATP-azy Na+/K+ 
i kotransportu sodowo-litowego. Pomimo że stężenie po-
tasu erytrocytarnego było wyższe niż w grupie kontrolnej, 
to różnica ta nie była istotna statystycznie. Prawdopodob-
nie spowodowane było to większym rozrzutem wyników 
w grupie pacjentów z PNN. Stwierdzona w pracy wysoka 

T a b e l a  5. Stężenia miedzi, cynku, selenu i żelaza w erytrocytach

T a b l e  5. Copper, zinc, selenium and iron concentrations in erythrocytes

Grupa / Group Cu (nmol/g Hb) Zn (µmol/g Hb) Fe (µmol/g Hb) Se (nmol/g Hb)
K 50,64 ± 10,12 0,544 ± 0,081 55,34 ± 2,37 5,08 ± 1,92
PNN 23,11 ± 11,20 0,241 ± 0,068 45,50 ± 19,34 5,36 ±1,65
HD-g(+) przed HD / HD-g(+) before HD 96,68 ± 51,17 0,823 ± 0,210‡ 57,45 ± 4,73 3,39 ± 0,83‡
HD-g(+) po HD / HD-g(+) after HD 74,37 ± 45,67 0,695 ± 0,125 56,44 ± 2,30 4,24 ± 0,97
HD-g(-) przed HD / HD-g(-) before HD 13,05 ± 7,66 0,540 ± 0,151† 49,01 ± 22,68* 3,94 ± 0,96*
HD-g(-) po HD / HD-g(-) after HD 16,97 ± 8,52 0,468 ± 0,150 52,97 ± 8,63 4,27 ± 0,68

Wartości przedstawiono jak średnia ± SD. Zmiana istotna statystycznie po HD w stosunku do przed HD oznaczono jako: * p < 0,05, † p < 0,01, ‡ p < 0,001 
/ The values are provided as mean ± SD. Statistically significant change after HD in comparison with that before HD marked: * p < 0.05, † p < 0.01, 
‡ p < 0.001

T a b e l a  6. Stężenia miedzi, cynku, selenu i żelaza w erytrocytach

T a b l e  6. Copper, zinc, selenium and iron concentrations in erythrocytes

Grupa / Group Cu (µmol/L) Zn (µmol/L) Fe (µmol/L) Se (µmol/L)
K 19,50 ± 6,65 12,91 ± 3,85 17,86 ± 10,55 0,58 ± 0,21
PNN 17,7 ± 5,09 7,91 ± 3,38 16,11 ± 8,36 0,55 ± 0,18
HD-g(+) przed HD / HD-g(+) before HD 21,75 ± 4,93 13,46 ± 2,43 29,07 ± 10,65 0,48 ± 0,14†
HD-g(+) po HD / HD-g(+) after HD 21,81 ± 4,09 14,65 ± 2,58 28,79 ± 9,68 0,59 ± 0,15
HD-g(-) przed HD / HD-g(-)before HD 6,18 ± 2,79 11,27 ± 3,08 26,41 ± 10,44 0,52 ±  ,23
HD-g(-) po HD / HD-g(-) after HD 6,79 ± 2,10 12,19 ± 2,17 26,73 ± 14,58 0,63 ± 0,25

Wartości przedstawiono jako średnia ± SD. Brak różnic istotnych statystycznie. / The values are provided as mean ± SD. Lack of statistically significant 
changes.
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aktywność ATP-azy Na+/K+ nie jest zgodna z doniesieniami 
innych autorów [12, 16]. Uważamy, że wysokie w porówna-
niu z grupą kontrolną stężenie sodu wewnątrzkomórkowego 
jest siłą zwiększającą aktywność pompy sodowo-protonowej. 
W przeciwieństwie do tego, Kaji i Thomas [26] wysokie 
stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z PNN tłumaczy 
niską aktywnością ATP-azy Na+/K+.

Erytrocytarne systemy transportowe pacjentów podda-
wanych HD różnią się w istotny sposób od grupy kontrolnej 
i pacjentów z PNN leczonych zachowawczo. Przed HD, 
zarówno u pacjentów dializowanych z glukozą, jak i bez 
glukozy w stosunku do grupy osób zdrowych, występowała 
podwyższona aktywność wymieniacza Na+/Li+.

Natomiast w porównaniu z grupą kontrolną zwiększone 
swobodne wypływy sodu i potasu oraz zwiększone stęże-
nie sodu wewnątrzkomórkowego występowały wyłącznie 
u pacjentów dializowanych z glukozą. Po hemodializie z za-
wartością glukozy wraz ze wzrostem aktywności co-Na+/
K+/Cl–, oprócz już istniejących różnic w stosunku do grupy 
kontrolnej, pojawia się istotna różnica między aktywnościa-
mi kotransportu sodowo-potasowego w badanych grupach 
(ryc. 6). Prace innych autorów potwierdzają [17, 18] lub 
negują [27, 28] tę różnicę.

Stwierdzono brak różnic istotnych statystycznie między 
aktywnościami ATP-azy Na+/K+ w grupie HD-g(+) i grupie 
kontrolnej, odmienne wyniki uzyskali inni autorzy [13, 
28]. W stosunku do grupy z PNN, pacjenci dializowani 
z glukozą charakteryzowali się zwiększonym swobodnym 
wypływem sodu oraz zmniejszona aktywnością pompy 
sodowo-potasowej. Istniejąca ujemna korelacja między 
aktywnością ATP-azy Na+/K+ a czasem od pierwszej he-
modializy (RS = −0,46; p < 0,05) może sugerować, że proces 
hemodializy trwale obniża aktywność ATP-azy Na+/K+. 
Ujemna korelacja (RS = −0,48, p < 0,05) między liczbą 
użycia dializatora a aktywnością ATP-azy Na+/K+ wskazuje, 
że procesy zachodzące w błonie dializatora mogą ingero-
wać w strukturę błon komórkowych erytrocyta, obniżając 
aktywność ATP-azy Na+/K+.

Jeśli chodzi o grupę pacjentów dializowanych bez glu-
kozy, to różnice dotyczą jedynie aktywności wymieniacza 
Na+/Li+ – jego aktywność jest istotnie wyższa niż w grupie 
kontrolnej. Natomiast swobodny wypływ sodu jest istotnie 
wyższy w grupie dializowanej z glukozą niż u pacjentów 
dializowanych bez glukozy. Proces hemodializy praktycz-
nie nie wpływa na aktywność STS w grupie pacjentów 
dializowanych bez glukozy.

Stwierdzono wysoką aktywność ex-Na+/Li+ zarówno 
w grupie PNN, jak i leczonych hemodializami. Badania 
potwierdziły obserwacje innych autorów [29, 30]. Może 
być ona spowodowana obecnością toksyn mocznicowych, 
które reagując z grupami tiolowymi błon komórkowych, 
kontrolują kinetykę ex-Na+/Li+ [30].

Różnice w wynikach uzyskanych przez cytowanych 
autorów mogą być spowodowane wieloma czynnikami. 
Po pierwsze, badane grupy są bardzo niejednorodne (różnego 
pochodzenia niewydolność nerek, choroby towarzyszące oraz 

różna faza choroby nerek u pacjentów nieleczonych hemodia-
lizą). Po drugie, nie jest zapewniona homogeniczność technik 
badawczych. W pracach przedstawiane są zarówno badania 
transportów in vitro, jak i in vivo. Po trzecie, zastosowanie 
różnych inhibitorów transportu (bumetanid, furosemid) może 
w konsekwencji dawać odmienne wyniki.

Podwyższenie swobodnego wypływu sodu i potasu 
u badanych z niewydolnością nerek poddawanych HD 
z obecnością glukozy znajduje potwierdzenie w pracy Neya 
i wsp. [31]. Badając in vitro wpływ t-BOOH na swobodny 
wypływ sodu i potasu z erytrocytów, stwierdził on, że wraz 
ze wzrostem stężenia t-BOOH następuje wzrost swobodnego 
wypływu tych elektrolitów. Nadtlenek t-butylu jest źródłem 
wysoce toksycznego rodnika hydroksylowego, zatem jego 
działanie może odzwierciedlać procesy utleniania zacho-
dzące w organizmach żywych.

W niniejszej pracy podstawowy wskaźnik stresu oksyda-
cyjnego, jakim jest stężenie TBARS w osoczu i erytrocytach, 
był podobnie jak w innych pracach [32, 33] zdecydowanie 
wyższy u pacjentów dializowanych z glukozą, bez glukozy 
oraz z PNN w porównaniu z grupą kontrolną. W trakcie 
HD z glukozą stężenie jego ulegało obniżeniu. Substancje 
reagujące z kwasem tiobarbiturowym jako związki niskoczą-
steczkowe ulegają łatwo oddializowaniu. Dzięki zapewnieniu 
odpowiednich warunków hemodializy (np. błony polisulfo-
nowe, płyn dializacyjny zawierający glukozę) ogranicza się 
uwalnianie reaktywnych form tlenu, a wytwarzane produkty 
peroksydacji lipidów ulegają oddializowaniu. W grupie diali-
zowanej z glukozą obserwowano znacznie większą aktywność 
STS i niższe stężenia TBARS przed dializą i po dializie.

Co ciekawe, w grupie pacjentów dializowanych bez 
glukozy zaobserwowano odwrotne wyniki: stężenie TBARS 
po dializie rosło zamiast spadać, proces ten był szczególnie 
nasilony w osoczu pacjentów (p < 0,001). Brak glukozy 
w płynie dializacyjnym nasila procesy wolnorodnikowe, 
czego dowodem jest wzrost stężenia TBARS po dializie. 
Na podstawie wyników własnych można uznać, że wysokie 
stężenie TBARS oraz niska aktywność systemów trans-
portujących sód u pacjentów dializowanych bez glukozy 
są ze sobą powiązane.

W poprzednich pracach udowodniono, że glukoza za-
warta w płynie dializacyjnym wspomaga system antyoksy-
dacyjny krwinki czerwonej [34]. Glukoza zawarta w płynie 
dializacyjnym zapewnia utrzymanie stężenia glukozy we 
krwi pacjentów dializowanych na poziomie niezbędnym 
do działania erytrocytarnego cyklu heksozomonofosfora-
nowego w warunkach stresu oksydacyjnego [34].

Deuticke i wsp., a także inni autorzy twierdzili, że nad-
tlenek t-butylu poprzez generowane wolne rodniki działa 
poprzez interakcję z białkami błony erytrocytu powodując 
bezpośrednie zmiany struktury systemów transportowych 
[35, 36]. Wiadomo jest, że wolne rodniki powodują zabu-
rzenia pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej struktury białek 
[36]. Hu i wsp., badając wybrane systemy transportujące sód 
w komórkach endotelium aorty, stwierdzili również obniżenie 
aktywności tych transportów po ekspozycji na nadtlenek 
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wodoru. Wykazali oni, że spadek aktywności transporterów 
jest spowodowany obniżeniem zawartości ATP, która wyko-
rzystywana jest przez polimerazę naprawiającą uszkodzone 
na skutek reakcji wolnorodnikowych, łańcuchy DNA [7]. 
Aktywne formy tlenu wytwarzane w czasie hemodializy 
połączone z mechanicznym odkształcaniem erytrocytów 
podczas przechodzenia przez układ kapilar dializatora od-
działują na błonę erytrocyta, powodując degradację prze-
zbłonowych systemów transportujących.

Stwierdzony w niniejszej pracy brak zmian istotnych 
statystycznie między aktywnościami systemów transpor-
towych przed i po HD, szczególnie nasilony u pacjentów 
dializowanych bez glukozy, może świadczyć o nieodwra-
calności zmian w błonach spowodowanych aktywnymi 
formami tlenu.

Zmiany stężeń mikroelementów u pacjentów leczonych 
przewlekłymi dializami są szeroko opisywane w literaturze 
[37, 38, 39, 40]. Występujące rozbieżności w otrzymywanych 
wynikach mogą być spowodowane  wieloma czynnikami. 
Po pierwsze badane grupy są bardzo niejednorodne. Odno-
si się to zarówno do różnego pochodzenia niewydolności 
nerek, jak i różnych chorób towarzyszących. Po drugie, nie 
jest zapewniona homogeniczność technik dializacyjnych. 
Stosowanie różnego rodzaju błon dializacyjnych (polisulfo-
nowe, kuprofanowe czy celulozowe), płynów dializacyjnych 
o różnym składzie (np. zawierających glukozę lub nieza-
wierających glukozy), czy używanie odmiennych buforów 
(octanowy, wodorowęglanowy) może powodować powsta-
wanie nieporównywalnych zmian biochemicznych.

Istnieją nieliczne prace zajmujące się problemem wpły-
wu pierwiastków śladowych na aktywność STS. W po-
przednio opublikowanej pracy [41] stwierdzono, że miedź 
modyfikuje aktywność STS u pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym pierwotnym.

W grupie kontrolnej zaobserwowano ujemną korelację 
pomiędzy stężeniem miedzi w erytrocytach a aktywnością 
kotransportu Na+/K+/Cl− (RS = −0,675; p < 0,01). W grupie 
pacjentów z PNN stwierdzono istnienie ujemnej korela-
cji pomiędzy stężeniem miedzi w osoczu a aktywnością 
kotransportu Na+/K+/Cl− (RS = −0,46; p < 0,05). W grupie 
dializowanej z glukozą stwierdzono istnienie ujemnej ko-
relacji pomiędzy stężeniem miedzi w osoczu a aktywno-
ścią kotransportu Na/K/CL (RS = −0,53; p < 0,05; ryc. 6). 
Stwierdzono również obecność dodatniej korelacji pomię-
dzy stężeniem TBARS a stężeniem miedzi w erytrocytach 
u pacjentów dializowanych z glukozą (RS = 0,55, p < 0,01) 
oraz ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ATP-azy 
a stężeniem TBARS w erytrocytach pacjentów dializowa-
nych z glukozą (RS = −0,44; p < 0,05).

Wpływ miedzi na aktywność STS może wynikać 
z dwojakiej jej roli w procesach zachodzących w czasie 
działania stresu oksydacyjnego. Z jednej strony, miedź jest 
składnikiem odgrywającym rolę katalityczną dysmutazy 
ponadtlenkowej – enzymu antyoksydacyjnego. Z drugiej 
strony jony miedzi są silnymi utleniaczami – Cu (II) jest 
bardziej efektywnym utleniaczem niż Fe (III), porównując 

równomolowe stężenia. Miedź (I), reagując z tlenem, two-
rzy anionorodnik ponadtlenkowy, ponadto miedź (II) jako 
oksydant bierze udział w utlenianiu grup – SH hemoglobi-
ny. Wzmożony napływu sodu do erytrocytów indukowa-
ny jonami miedzi (II) obserwowali Bogdanova i wsp. [10, 
11]. Napływ ten był hamowany przez pochodne amilorydu, 
co potwierdza udział miedzi w działaniu NHE.

Drugim obok miedzi kofaktorem SOD jest cynk, który 
jest elementem budulcowym enzymu. W grupie kontrolnej 
stwierdzono ujemną korelację dla stężenia cynku w erytro-
cytach i aktywności kotransportu Na/K/CL (RS = −0,607; 
p < 0,02).

Stężenie selenu w erytrocytach i osoczu u pacjentów 
dializowanych było niższe niż w grupie kontrolnej, podobnie 
jak w innych pracach [39]. Zależność ta nie osiągnęła jednak 
istotności statystycznej. Po sesji HD z glukozą stężenie sele-
nu w osoczu i erytrocytach wzrastało istotnie, odpowiednio 
p < 0,01 i 0,001. Również po sesji HD bez glukozy stężenie 
selenu w erytrocytach wzrastało istotnie (p < 0,05).

W poprzednio opublikowanej pracy [34] stwierdzono 
związek pomiędzy stężeniem miedzi, selenu i TBARS 
w erytrocytach u pacjentów dializowanych z glukozą. 
Stężenie miedzi było skorelowane dodatnio ze stężeniem 
TBARS u pacjentów dializowanych z glukozą. Natomiast 
stężenie selenu było ujemnie skorelowane ze stężeniem mie-
dzi w erytrocytach. Wyciągnięto stąd wniosek, że glukoza 
obecna w płynie dializacyjnym zwiększa tworzenie glu-
tationu, co pozwala na ograniczenie natężenia procesów 
oksydoredukcyjnych zachodzących trakcie dializy.

Prawdopodobnie zachodzą tutaj przeciwstawne zjawiska: 
z jednej strony miedź występuje jako oksydant, a TBARS 
reprezentuje szeroko rozumiane zjawiska prooksydacyjne, 
z drugiej strony mamy do czynienia z cynkiem i selenem, 
będącymi integralnymi składnikami obrony antyoksydacyjnej 
– dysmutazy ponadtlenkowej i peroksydazy glutationowej.

Wnioski

Procesy oksydo-redukcyjne zachodzące podczas 1. 
hemodializy, których wyrazem jest wzrost stężenia TBARS 
oraz zmiana aktywności systemów transportujących sód, 
są indukowane przez pierwiastki śladowe. 

Miedź i cynk jako składniki dysmutazy ponadtlenko-2. 
wej oraz selen mogą odzwierciedlać procesy antyoksydacyj-
ne zachodzące w organizmie narażonym na silne działanie 
aktywnych form tlenu.

Zwiększone stężenia cynku w erytrocytach przed 3. 
dializą oraz wzrost stężenia selenu podczas procesu HD 
mogą być wyrazem metabolicznej adaptacji erytrocytów 
do stresu oksydacyjnego. Wszystkie te mikroelementy 
odgrywają istotną rolę w modelowaniu aktywności STS 
w przebiegu procesu hemodializy.

Dodanie glukozy do płynu dializacyjnego jest czyn-4. 
nikiem zmniejszającym nasilenie procesów oksydo-reduk-
cyjnych występujących podczas procesu hemodializy.
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Streszczenie

Wstęp: Przyczyną występowania niektórych przypad-
ków raka pęcherza moczowego (RPM) może być genetyczna 
predyspozycja lub zaburzenia chromosomalne, jednak jak 
do tej pory nie istnieją żadne użyteczne w praktyce kli-
nicznej markery molekularne pozwalające na identyfikację 
chorych z wysokim ryzykiem nawrotu tego nowotworu. 
Dokonano analizy częstości nawrotów u chorych z 3 rodza-
jami mutacji genu supresorowego, kinazy CHEK2. 

Celem badania była ocena w 24-miesięcznej obserwacji 
częstości i ryzyka nawrotu oraz czasu przeżycia bez obja-
wów nawrotu w grupie chorych z mutacją genu CHEK2 
(CHEK2+) oraz w grupie kontrolnej.

Materiał i metody: Grupa badana składała się z 24 
chorych CHEK2+ spośród 445 leczonych z powodu RPM. 
Chorzy z guzami w stadium ≥ T2 i/lub G3 byli wykluczeni 
z badania. W skład grupy kontrolnej weszło 44 kolejnych 
chorych z powierzchownym RPM. Dane kliniczne zostały 
uzyskane na drodze analizy historii chorób oraz skorelowane 
z wynikami badań chromosomalnych.

Wyniki: Stopień anaplazji guza nie miał wpływu na czę-
stość nawrotów. Stopień zaawansowania patologicznego 
T1 był silnym czynnikiem prognostycznym nawrotu w po-
równaniu ze stadium Ta do 15. miesiąca obserwacji. Obec-
ność mutacji genu CHEK2 silnie korelowała z ryzykiem 
nawrotu (OR = 6,47; p = 0,08) w porównaniu ze stadium T1 
(OR = 1,49) i stopniem anaplazji G2 (OR = 0,85). Mutacja 

CHEK2 była również znaczącym czynnikiem ryzyka liczby 
nawrotów w poszczególnych okresach obserwacji.

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że RPM u chorych 
z mutacją genu CHEK2 może mieć gorszy przebieg klinicz-
ny, z dużą liczbą nawrotów miejscowych nowotworu. Dane 
sugerują również możliwe prognostyczne znaczenie analizy 
genu CHEK2 w celu identyfikacji chorych ze zwiększonym 
ryzykiem nawrotu. Może to powodować konieczność za-
stosowania w tej grupie bardziej agresywnych form terapii 
lub modyfikacji schematu okresowej obserwacji.

H a s ł a: kinaza CHEK2 – czynniki rokownicze – nawrót 
– rak pęcherza moczowego

Summary

Background: Some bladder cancers can be the result of 
genetic predisposition or chromosomal abnormalities, but 
no clinical useful molecular marker exists to identify patients 
with higher risk of recurrence. We analyzed the recurrence 
rate in patients with three variants of tumor suppressor gene 
mutation, checkpoint kinase 2 (CHEK2). The endpoint of 
the study was to evaluate the rate, risk of recurrence and 
free-recurrence survival during 24-months observation time 
in CHEK2 positive (CHEK2+) and control group.

Material and methods: The observation group consisted 
of 24 CHEK2+ patients among 445 treated on account of 
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cells [11]. 40% of bladder tumors are characterized by LOH 
of short arm of chromosome 17 which, in contrast to the 
loss of genetic material on chromosome 9, is considered as 
a late event in the development of bladder cancer because it 
is mainly found in high-grade and high-stage cancers [9]. 
One of genes located in this region of loss is the p53 tumor 
suppressor gene (17pp31.11) which plays an important role 
in DNA repair as it encodes 53Kd phosphoprotein, which is 
involved in the control and holding of cells in G1-S phase. 
p53 mutations are found in about 50% of high-grade, high-
stage bladder tumors and are associated with aggressive 
course of the disease [12, 13]. The p53 protein interacts 
with the product of another tumor suppressor gene, CHEK2 
(cell cycle checkpoint kinase 2) which is located on the 
long arm of chromosome 22 [14, 15]. CHEK2 is a crucial 
link between the ATM/ATR (Ataxia Teleangiectasia and 
Rad3-related) kinase and checkpoint effectors in the cell 
cycle or DNA repair machinery that acts against the ac-
cumulation of mutations and, thereby, reduces the risk of 
malignancy [16]. The activation of CHEK2, as a response 
to the damage of DNA chain, gives the signal to down-
stream targets in the checkpoint pathways that include p53, 
Cdc25A, Cdc25C, BRCA1, E2F1, Pml1, Plk3 and other sub-
strates which biological functions have become modified 
resulting in the cell cycle blockade, enhanced DNA repair, 
or apoptosis [14, 16, 17, 18, 19]. CHEK2 mutations were 
found in subsets of human breast cancer, testicular tumors 
and lymphomas. Germline mutations found in subsets of 
diverse sporadic malignancies, predispose to several types 
of hereditary cancers: prostate, kidney, breast, lung, colon, 
thyroid, brain, sarcomas, lymphomas and family clusters 
of breast and prostate cancer [16, 17, 18, 20, 21].

We have investigated the correlation between the recur-
rence rate of superficial urinary bladder cancer and the pres-
ence of one of three variants of CHEK2 mutation: a missense 
substitution of an isoleucine for a threonine (Ile157Thr), 
an exon splice site change (IvS2+1G→A) and the deletion 
mutation 1100delC. To our knowledge, no studies have been 
done up to date of CHEK2 mutations and its correlation 
with clinical manifestations of superficial bladder cancer 
(SBC). Recently, we have been able to prove that CHEK2 
constitutional mutations are associated with increased risk 
of bladder cancer (in press).

Material and methods

Patients
The study was based on the group of 445 consecutive 

patients, who were newly diagnosed between 2000 and 2006 
with urothelial bladder cancer in the department of urology 
of university hospital in Szczecin. The mean age of patients 
was 71. Three different founder mutations of CHEK2 gene 
dominating in Poland were identified in this study. DNA 
from the blood samples was extracted according to Miller’s 
et al. method (1986). The Ile157Thr and IvS2+1G→A vari-

bladder cancer. Patients with ≥ T2 and/or G3 disease were 
excluded from the study. Control group included 44 consecu-
tive patients with superficial bladder cancer (SBC). Clinical 
data were collected from the patients’ clinical records and 
correlated with chromosomal studies.

Results: Tumor grade had no impact on risk of recur-
rence. Stage T1 revealed to be the strong recurrence predictor 
until 15th month of follow-up when compared to stage Ta. 
CHEK2 mutations strongly correlated (odds ratio = 6.47; p 
= 0.08) with the risk of recurrence comparing to T1 stage 
(OR = 1.49), and grade 2 (OR = 0.85). CHEK2 factor was 
also significant risk factor for the number of recurrences 
in particular periods of follow-up.

Conclusions: The results indicate that patients with 
CHEK2 mutation may present poorer clinical course with 
several recurrences of SBC. It also suggests a possible 
prognostic significance of CHEK2 analysis in identifying 
patients with higher risk of recurrence, which may imply 
more aggressive treatment modalities or necessity of modi-
fied follow-up schedule.

K e y   w o r d s: CHEK2 kinase – prognostic factors – 
recurrence – bladder cancer.

Background

Urothelial bladder cancer is the fourth most common 
cancer occurring in the United States, the second most preva-
lent cancer for men, and the tenth most prevalent cancer for 
women [1]. According to World Health Organization data in 
2000, 132432 persons died of bladder cancer worldwide [2]. 
Bladder cancer is more than 2.5 times more common in men 
than in women and increases significantly in incidence with 
age [3]. Approximately 75% of bladder tumors are superficial 
at the moment of diagnosis. The term “superficial” refers 
to tumors of any grade and Tis, Ta, T1 stage with no signs 
of muscle invasion. It is the most commonly diagnosed 
and treated urological malignancy, with the frequent recur-
rences depending on several prognostic factors [4]. The main 
environmental risk factors for developing bladder cancer 
are: cigarette smoking, work-related contact with cyclic 
chemicals such as benzene derivatives and arylamines, and 
parasitic infection with Schistosoma haematobium [5, 6, 7]. 
Since Fraumeni and Thomas observation of affected fa-
ther and three sons [8], several studies have supported the 
thesis that some bladder cancers can be the result of ge-
netic predisposition or chromosomal abnormalities. Two 
of the most frequently disrupted chromosomes associated 
with bladder cancer development are chromosome 9 and 
17 [9]. The loss of heterozygosity (LOH) on chromosome 
9 is observed in approximately 60–70% of large series of 
transitional cell tumors [9, 10]. These deletions are present 
at similar frequency in tumors of all grades and stages. As 
the sole genetic change in low-grade and early-stage cancers 
suggests it may represent initiating genetic event in tumor 
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ants were identified by RFLP-PCR (Restriction Fragment 
Length Polymorphism Polymerase Chain Reaction) using 
enzymes PstI and Hpy188III (New England Biolabs) respec-
tively. The 1100delC mutation was analyzed with ASA-PCR 
(Allele Specific Amplification Polymerase Chain Reaction). 
Detailed information about primers and reactions conditions 
was reported previously [17, 18]. All patients with newly 
diagnosed bladder lesions were treated with transurethral 
resection (TUR-BT). Staging and grading of the tumors 
were evaluated on the basis of pathology report of the tumor 
and its base and bimanual examination according to TNM 
system (WHO 1973). In the entire group the types of changes 
Ile157Thr, IvS2+1G→A and 1100delC were found in 34/445 
(7.6%), 5/445 (1.12%) and 3/445 (0.67%) cases respectively. 
13 CHEK2-positive (CHEK2+) patients with infiltrative blad-
der cancer (≥ T2) were qualified to other forms of therapy 
and were excluded from this study. Patients with histologi-
cally proven superficial cancers (Ta, T1) were scheduled for 
every 3 months cystoscopy and re-TUR-BT in case of recur-
rence. The study group consisted of 24 patients (83% of male 
and 17% female) with CHEK2 mutations: 20 (83.3%) with 
Ile157Thr, 2 (8.3%) with IvS2+1G→A and 2 with 1100delC. 
The mean age of the patients in this group was 65.8. Medical 
histories of the CHEK2+ patients with SBC were evaluated 
and some of the patients were asked to come to the urology 
department to perform cystoscopy. The control group con-
sisted of 44 consecutive patients with SBC with the mean 
age 59.8. 13 (54.2%) and 30 (61.3%) of patients completed 
the 24 months period of surveillance after initial TUR-BT 
procedure in CHEK2+ and control group respectively. Both 
groups had a similar demographic profile in reference to the 
age and gender, grade and stage and the number of patients 
who received intravesical therapy (BCG) for recurrence: 
12.5% versus 15.9% in CHEK2+ and control respectively 
(tab. 1). Study has been approved by the Ethical Committee 
of the Pomeranian Medical University in Szczecin.

Statistic

The endpoints of the study were to evaluate the rate 
and risk of recurrence and free-recurrence survival during 
a 24-month observation time in CHEK2+ and control group. 
Recurrence was defined as the presence of the tumor in the 
patient who underwent a radical primary resection at least 
3 months before. The curve of free-recurrence survival in 
separate groups was plotted in accordance with the Kaplan–
Meier method and the comparison between them was cal-
culated in accordance to the Log-rank test. The comparison 
of the recurrences frequency in both groups was performed 
according to Spearman’s rank coefficient correlation test. In 
addition, multivariate analysis of probable prognostic factors 
for recurrence (T and G variables) was performed according 
to logistic regression model and the P exact Fisher’s test 
with 95% confidence interval. Mann–Whitney U-test was 
employed for evaluation of cumulative number of recurrences 
in both groups. Statistical significance was considered at 
p < 0,05.

Results

Kaplan-Meier analysis and Log-rank test showed that 
the probability of recurrence-free survival was lower in 
CHEK2+ group, although this finding was not statistically 
significant (fig. 1). The recurrence risk in both groups was 
compared in multivariate analysis with other important 
prognostic factors such as the stage and grade of tumors 
(tab. 2). The grade of the tumor was not a prognostic factor 
for recurrence. Stage T1 revealed to be the strongest recur-
rence predictor until 15th month of the follow-up. The risk 
of recurrence after 24 months after the diagnosis of SBC 
was 6.47 times greater in group CHEK2+ than in control 
group compared with odds ratio 1.49 in T1 vs Ta and 0.85 
in G2 vs G1. None of these differences were statistically 
significant. The further analysis showed that the CHEK2 
mutation is a strong risk predictor of recurrence which was 

T a b l e  1. Overview of CHEK2+ and control groups demographics

T a b e l a  1. Przegląd demograficzny gupy CHEK2+ I kontrolnej

Parametry
Parameters CHEK2 + Control group 

Grupa kontrolna
No. of pts.
Liczba pacjentów 24 44

No. males (%)
Liczba mężczyzn (%) 20 (83) 28 (64)

No. females (%)
Liczba kobiet (%) 4 (17) 16 (36)

Mean age
Średni wiek 65,8 59,8

No. G1 (%) 11 (46) 22 (50)
No. G2 (%) 13 (54) 22 (50)
No. Ta (%) 13 (54) 27 (61)
No. T1 (%) 11 (46) 17 (39)
No. of intravesical therapies 
for recurrence (%)
Liczba terapii dopęcherzowych 
z powodu nawrotu (%)

3 (12,5) 7 (15,9) Fig. 1. Kaplan–Meier analysis of recurrence-free survival after TUR-BT

Ryc. 1. Analiza Kaplana–Meiera czasu przeżycia bez nawrotu po TUR-BT
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T a b l e  2. Risk of recurrence

T a b e l a  2. Ryzyko nawrotu

Time from initial 
TURB in months

Czas od pierwszego 
TURB w miesiącach

CHEK2+ vs control group
CHEK2+ vs grupa kontrolna T1 vs Ta G2 vs G1

OR (95% CI) p OR (95% CI) p OR (95% CI) p

6 1.58 (0.45–5.63) 0.478 7.50 (2.28–24.68) 0.001 0.61 (0.21–1.80) 0.372
9 1.06 (0.31–3.57) 0.926 5.23 (1.81–15.08) 0.002 0.85 (0.32–2.28) 0.746

12 1.85 (0.52–6.56) 0.342 3.63 (1.25–10.51) 0.017 0.84 (0.31–2.28) 0.738
15 1.96 (0.49–7.86) 0.343 2.96 (1.00–8.78) 0.051 0.93 (0.34–2.55) 0.888
18 2.59 (0.59–11.26) 0.205 1.43 (0.46–4.45) 0.539 1.18 (0.42–3.32) 0.747
21 3.84 (0.71–20.91) 0.118 2.24 (0.65–7.74) 0.202 1.35 (0.44–4.17) 0.600
24 6.74 (0.75–60.41) 0.088 1.49 (0.36–6.13) 0.579 0.85 (0.24–2.98) 0.800

or observation time was too short, below 24 months. The 
cumulative number of recurrences was also statistically 
significantly greater in CHEK2+ group than in control group 
between 15th and 24th month of follow-up (fig. 2). 

Discussion

SBC primary removed by TUR-BT, are characterized 
by frequent recurrences, which differ depending on risk 
factors. In 1987 Takashi et al. evaluated the survival of 

264 cases of primary SBC and identified staging, tumor 
size > 3 cm, presence of irritative symptoms, patient’s age 
> 70 years and grade > 2 as factors which correlate with 
worse evolution [22]. In 2000, Millan-Rodriguez et al. 
published their data collected with an intention to con-
struct the classification with a reasonable number of risk 
groups that would together determine progression, mortal-
ity and recurrence [23]. This popular classification is based 
on stage and grade factors. By combining those factors, 
they identified three risk groups: low risk – TaG1, TamG1; 
intermediate risk – T1mG1, TaG2, T1G2 and high risk – 
T1mG2, TaG3, T1G3. According to their data the risk of 
progression and mortality are 25 and 15-fold greater in 
the high than in the low risk group, but the risk of recur-
rence is only 2-fold greater, respectively. As majority of 
authors reports that grade is not a prognostic factor of 
recurrence but rather for progression, they conclude that 
tumor grade, when analyzed not alone but together with 
tumor stage may be considered as a prognostic factor. Our 
study confirmed that grade had no implication on recur-
rence rate in both groups, and stage T1 when compared 
to Ta resulted in poorer prognosis for recurrence, but only 
until 15th month of follow-up. In other study of the same 
group neither stage nor grade 1 and 2 influenced tumor 
evolution. The main predictor of progression and mortal-
ity was grade 3 disease (excluded from our study), tumor 
multiplicity and its size > 3 cm [4].

In our study, the strongest tendency for recurrence after 
24 month was observed among CHEK2 mutation carriers. It 
was much stronger prognostic factor than stage: OR = 6.74 
vs 1.49 respectively. According to our best knowledge, it 
is the first finding suggesting significance of constitutional 
genomic changes within cancer susceptibility genes for the 
risk of recurrence in bladder cancer patients. Until now, 
molecular genetic studies have been concerned not consti-
tutional but tumor changes. 

The role of the mutation of the p53 tumor suppressor 
gene, which is the most common genetic defect in cells of 
bladder cancer, remains controversial. This gene is a central 
component of a DNA-damage-inducible pathway controlled 
by the ATM and CHEK2 protein kinases that play a key 
role in cancer suppression. Alteration in chromosome 17p 

Fig. 2. Cumulative number of recurrences in both groups

Ryc. 2. Skumulowana liczba nawrotów w obydwu grupach

8.12 times greater than in the control group for ≥ 3 recur-
rences within 12 months (p = 0.038); 11.28 times greater 
for ≥ 4 recurrences within 15 months (p = 0.015) and 5.77 
and 3.68 times greater for ≥ 5 recurrences within 21 and 24 
months of observation respectively (p = 0.026 and p = 0.083) 
[data not shown]. The difference in the number of recur-
rences in both groups was not statistically significant until 
the 15th month of follow-up. Since that moment, the number 
of recurrences was greater in CHEK2+ group compared 
to the control group. Statistical analysis showed the strong 
significance of this phenomenon after 15, 18, 21 and 24 
months (tab. 3). The number of analyzed cases decreases 
with the time because some patients were lost to follow-up 



CHEK2 GERMLINE MUTATIONS IN PATIENTS WITH SUPERFICIAL BLADDER CANCER 119

T a b l e  3. Frequency of recurrences in both groups

T a b e l a  3. Częstotliwość nawrotów w obydwu grupach

Time from initial 
TURB in months

Czas od pierwszego 
TURB w miesiącach

No. of recurrences 
since initial TUR
Liczba nawrotów 

od pierwszego TUR

CHEK2+ Control group
Grupa kontrolna p value

Wartość p№ of pts.
liczba pacjentów n № of pts.

liczba pacjentów n

3
0 17

24
37

44 0.262
1 7 7

6
0 14

21
38

44 0.3571 2 2
2 5 4

9

0 10

18

26

43 0.319
1 2 13
2 2 2
3 4 2

12

0 6

15

23

42 0.076
1 3 8
2 1 6
3 1 2
4 4 1

15

0 4

13

21

40 0.038

1 2 7
2 1 6
3 1 4
4 2 1
5 3 1

18

0 3

13

19

37 0.045

1 3 7
2 1 2
3 0 2
4 2 6
5 2 1
6 2 0

21

0 2

13

14

32 0.044

1 4 5
2 1 1
3 0 5
4 0 3
5 3 4
6 1 0
7 2 0

24

0 1

13

10

27 0.039

1 4 5
2 2 1
3 0 3
4 0 3
5 0 3
6 3 2
7 1 0
8 2 0

and p53 mutations occur more frequently in high grade and 
invasive bladder tumors [12, 13]. Some studies show also 
that immunohistochemical evidence of p53 gene product 
over-expression is common in young patients with bladder 
cancer [24]. Schmitz-Dräger et al. reviewed 43 published 
studies that included 3764 patients, concerning the associa-

tion of p53 accumulation and progression of bladder cancer 
[25]. They found that there is a correlation between p53 
immunohistochemistry on the one hand and tumor stage 
and grade on the other. These findings were not surprising 
since these parameters are well-established predictors of 
the prognosis. Similar conclusion was done by Dyrskjøt 
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et al. [26] who identified a 45-gene expression signature 
which, in their opinion, may be used to identify patients at 
risk of bladder cancer progression. These findings indicate 
that certain sets of genes are related to the stage, grade, 
multiplicity of lesions, presence of carcinoma in situ etc. 
Some other selected protein biomarkers were also studied 
and the significant correlation between the expression of 
cytokeratin 20, np-2, p21 and p33ING1 with the tumor stage 
and grade was observed [27]. The latter one was also sig-
nificantly correlated with overall survival in patients with 
invasive cancers. The study of Yamanaka et al. showed 
that high gene expression of glycoprotein termed secreted 
protein, acidic and rich in cysteine (SPARC) correlates with 
tumor progression and prognosis in bladder cancer [28]. 
This potential prognostic tool however loses its power in 
multivariate analysis and only superficial or invasive stage 
revealed to be the independent factors.

The status of CHEK2 in bladder tumors remains un-
known. We have found only one paper concerning its altera-
tions in T2-T4 disease. Bartkova et al. reported the reduction 
or the lack of CHEK2 in 10.3% of cases. Molecular analysis 
showed that a CHEK2-negative carcinoma # 668 harboured 
a truncating mutation 1100delC, in one CHEK2 allele and 
loss of the corresponding second allele. The 1100delC mu-
tation was also found in the germline of this patient [29]. 
The results of our previous study suggest that deleterious 
changes of CHEK2 (Ile157Thr, IvS2+1G→A and 1100delC) 
may be associated with an increased risk of bladder cancer 
at any stage (data not shown).

Many genomic changes in bladder tumors are associ-
ated with higher disease grade and stage but do not pre-
dict the prognosis independent of standard clinical and 
pathological parameters. In our study CHEK2 mutation 
not only showed the strongest tendency for risk of recur-
rence of SBC but also had an influence on the number of 
recurrent tumors. Patients in CHEK2+ group had almost 
12-fold greater risk of more than four recurrences within 
15 months since initial diagnosis. It has been showed 
by Holmäng et al., that patients with stage Ta, grades 
1 to 2 with recurrences after 4 years and/or on 10 or more 
cystoscopic studies will continue to have recurrent disease 
until death or cystectomy [30]. Thus, it seems that such 
patients should be treated more aggressively incl. BCG 
and/or intravesical chemotherapy at the early stage, and 
it may not be reasonable to discontinue follow-up cystos-
copy in these patients at any time of their lives and their 
follow-up cystosopic schedule should be modified. Prob-
ably, the same attitude should be applied for the carriers 
of CHEK2 constitutional mutation and they should be 
treated more aggressively.

Conclusions

Our findings suggest a possible prognostic significance 
of CHEK2 mutations in recurrence of SCB. Identifying 

patients with a high risk of disease recurrence can provide 
some additional predictive information at the moment of 
initial diagnosis. This finding supports also the thesis that 
disease recurrence can be associated with constitutional 
genomic status of the patient.

References

National Cancer Institute. NCI Fact Book. NIH Publication No. 01-512. 1. 
Bethesda, Md: National Institutes of Health, 2001.
Ferlay J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M.2. : GLOBOCAN 2000: Cancer 
Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase 
No. 5. IARC Press, Lyon 2001.
Greenlee R.T., Murray T., Bolden S., Wings P.A.3. : Cancer statistics, 
2000. CA Cancer J. Clin. 2000, 50, 7–33.
Millán-Rodríguez F., Chéchile-Toniolo G., Salvador-Bayarri J., Palou J., 4. 
Vincente- Rodríguez J.: Multivariate analysis of the prognostic factors 
of primary superficial bladder cancer. J. Urol. 2000,163, 73–78.
Brennan P., Bogillot O., Cordier S., Greiser E., Schill W., Vineis P. et al.5. : 
Cigarette smoking and bladder cancer in men: a pooled analysis of 11 
case-control studies. Int. J. Cancer, 2000, 86, 289–294.
Sadetzki S., Bensal D., Blumstein T., Novikov I., Modan B.6. : Selected 
risk factors for transitional cell bladder cancer. Semin. Surg. Oncol. 
1997, 13, 291–298.
Bedwani R., Renganathan E., El Kwhsky F., Braga C., Abu Seif H.H. 7. 
et al.: Schistosomiasis and the risk of bladder cancer in Alexandria. 
Egypt. Br. J. Cancer, 1998, 77, 1186–1189.
Fraumeni J.F. Jr, Thomas L.B.8. : Malignant bladder tumors in a family. 
JAMA 1967, 201, 507–509.
Halachmi S., Madeb R., Kravtsov A., Moskovitz B., Halachmi N., Na-9. 
tiv O.: Bladder cancer – genetic overview. Med. Sci. Monit. 2001, 7, 
164–168.
Sandberg A.A.10. : Cytogenetics and molecular genetics of bladder cancer: 
a personal view. Am. J. Med. Genet. 2002, 115, 173–182.
Tsai Y.C., Nichols P.W., Hiti A.L., Williams Z., Skinner D.G., Jones PA.11. : 
Allelic loses of chromosomes 9, 11 and 17 in human bladder cancer. 
Cancer Res. 1990, 50, 44–47.
Levine A.J.12. : P53, the cellular gatekeeper for growth and division. Cell, 
1997, 88, 323–331.
Uchida T., Wada C., Ishida H., Wang C., Egawa S., Yokoyama E. et al.13. : 
p53 mutations and prognosis in bladder tumors. J. Urol. 1995, 153, 
1097–1104.
Falck J., Mailand N., Syljuasen R.G., Bartek J., Lukas J.14. : The ATM-
Chk2-Cdc25A checkpoint pathway guards against radioresistant DNA 
synthesis. Nature, 2001, 410, 842–847.
Nichols K.E., Heath J.A., Friedman D., Biegel J.A., Ganguly A., 15. 
Mauch P. et al.: TP53, BRCA1, and BRCA2 tumor suppressor genes 
are not commonly mutated in survivors of Hodgkin’s disease with 
second primary neoplasms. J. Clin. Oncol. 2003, 21, 4505–4509.
Bartek J., Falck J., Lukas J.16. : CHK2 kinase-a busy messenger. Nat. 
Rev. Mol. Cell Biol. 2001, 2, 877–886.
Cybulski C., Gorski B., Huzarski T., Masojc B., Mierzejewski M., Deb-17. 
niak T. et al.: CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene. Am. 
J. Hum. Genet. 2004, 75, 1131–1135.
Cybulski C., Huzarski T., Gorski B., Masojc B., Mierzejewski M., Deb-18. 
niak T. et al.: A novel founder CHEK2 mutation is associated with 
increased prostate cancer risk. Cancer Res. 2004, 15, 2677–2679.
Nichols K.E., Malkin D., Garber J.E., Fraumeni J.F. Jr, Li F.P.19. : Germ-
line p53 mutations predispose to a wide spectrum of early-onset cancers. 
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2001, 10, 83–87.
Bell D.W., Varley J.M., Szydlo T.E., Kang D.H., Wahrer D.C., Shannon 20. 
K.E. et al.: Heterozygous germ line hCHK2 mutations in Li-Fraumeni 
syndrome. Science, 1999, 286, 2528–2531.



CHEK2 GERMLINE MUTATIONS IN PATIENTS WITH SUPERFICIAL BLADDER CANCER 121

Bartkova J., Horejsi Z., Koed K., Kramer A., Tort F., Zieger K. et al.21. : 
DNA damage response as a candidate anti-cancer barrier in early hu-
man tumorigenesis. Nature, 2005, 434, 864–870.
Takashi M., Murase T., Mizuno S., Hamajima N., Ohno Y.22. : Multivari-
ate evaluation of prognostic determinants in bladder cancer. Urol. Int. 
1987, 42, 368–374.
Millán-Rodríguez F., Chéchile-Toniolo G., Salvador-Bayarri J., Palou J., 23. 
Algaba F., Vincente-Rodríguez J.: Primary superficial bladder cancer 
risk groups according to progression, mortality and recurrence. J. Urol. 
2000, 164, 680–684.
Linn J.F., Sesterhenn I., Mostofi F.K., Schoenberg M.24. : The molecular 
characteristic of bladder cancer in young patients. J. Urol. 1998, 159, 
1493–1496.
Schmitz-Dräger B.J., Goebell P.J., Ebert T., Fradet Y.25. : p53 immuno-
histochemistry as a prognostic marker in bladder cancer. Playground 
for urology scientist? Eur. Urol. 2000, 38, 691–699.

Dyrskjøt L., Zieger K., Kruhøffer M., Thykjaer T., Jensen J.L., Primdahl H. 26. 
et al.: A molecular signature in superficial bladder carcinoma predicts 
clinical outcome. Clin. Cancer Res. 2005, 11, 4029–4036.
Sanchez-Carbayo M., Socci N.D., Lozano J.J., Li W., Charytonowicz E., 27. 
Belbin T.J. et al.: Gene discovery in bladder cancer progression using 
cDNA microarrays. Am. J. Pathol. 2003, 163, 505–516.
Yamanaka M., Kanda K., Li N.C., Fukumori T., Oka N., Kanayama 28. 
H.O. et al.: Analysis of the gene expression of SPARC and its prognostic 
value for bladder cancer. J. Urol. 2001, 166, 2495–2499.
Bartkova J., Guldberg P., Gronbaek K., Koed K., Primdahl H., Moller K. 29. 
et al.: Aberrations of the Chk2 tumour suppressor in advanced urinary 
bladder cancer. Oncogene, 2004, 23, 8545–8551.
Holmäng S., Hedelin H., Anderström C., Johansson S.30. : The relationship 
among multiple recurrences, progression and prognosis of patients with 
stages Ta and T1 transitional cell cancer of the bladder followed for at 
least 20 years. J. Urol. 1995, 153, 1823–1827.



A N N A L E S  A C A D E M I A E  M E D I C A E  S T E T I N E N S I S
R O C Z N I K I  P O M O R S K I E J  A K A D E M I I  M E D Y C Z N E J  W  S Z C Z E C I N I E

2008, 54, 3, 122–125

EWA STACHOWSKA

CONJUGATED DIENES OF LINOLEIC ACID AND TUMORIGENESIS 

SPRZĘŻONE DIENY KWASU LINOLOWEGO I ROZWÓJ NOWOTWORU 

Samodzielna Pracownia Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin 

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Streszczenie 

Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA), będące kwa-
sami tłuszczowymi obecnymi w żywności, w produktach 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, są obiektem inten-
sywnych badań dotyczących wykorzystania ich walorów 
leczniczych. 

Niniejszy artykuł przeglądowy podsumowuje wiedzę 
o przeciwnowotworowych właściwościach CLA. 

H a s ł a: sprzężone dieny kwasu linolowego – nowotwór. 

Summary 

Conjugated dienes of linoleic acid (CLA) are fatty acids 
widely found in food of animal and plant origin. CLA has 
been the subject of extensive investigation regarding its 
possible benefits on a variety of human diseases. 

This short review summarizes the state of know-
ledge about the anticancer and antitumor properties of the 
CLA. 

K e y   w o r d s: conjugated linoleic acid – cancer. 

*
Conjugated dienes of linoleic acid (CLA) are fatty acids 

widely found in food – in animal and plant products. CLA 
are family of 13 fatty acids, however the 2 most prevalent 
isomers in dairy products are cis-9, trans-11 C18:2 and 
trans-10, cis-12 C18:2 [1]. CLA are formed in the stomach 
of ruminants as a result of the bacterial anoxic biohydro-
genation of linoleic acid [1]. In small quantities, CLA are 

also synthesized in the intestines of monogastric animals; 
small amounts of them were also found in fish muscles. 
On the other hand, oils and margarines, and other products 
based there upon, are a minor source of CLA [2, 3]. It is 
estimated that the content of dienes in partially hardened 
vegetable fats does not exceed 50 mg per 100 g of fat [4, 5, 
6]. The most important dietary sources of CLA in human 
nutrition are milk and milk products, and the intramus-
cular fat of ruminant animals. It is estimated that CLA 
content in dairy products ranges 2.9–26 mg per gram of 
fat, of which the cis-9, trans-11 C18:2 isomer constitutes 
73–93% of the total CLA content. Beef contains on average 
from 3.1 to 8.5 mg of CLA per each gram of fat. The main 
isomer isolated from beef is also the cis-9, trans-11 C18:2, 
constituting 57–85% of CLA. It is estimated that 100 g of 
fat in beef may contain on average from 100–400 mg of the 
cis-9, trans-11 C18:2 isomer, which constitutes about 85% 
of the total amount of all dienes [5, 6]. Conjugated dienes 
of linoleic acid were also found in human tissues and hu-
man milk. Their origin in the human body may be 2 – fold: 
they are delivered with the diet and used for the synthesis 
of triacylglycerols, and they are probably (although this is 
not yet supported by hard evidence) formed as a result of 
the free-radical peroxidation of linoleic acid, e.g. within an 
inflammatory area [5, 7, 8]. 

Conjugated linoleic acid has been the subject of exten-
sive investigation regarding its possible benefits on a va-
riety of human diseases. In some animal studies, CLA 
has been shown to have a beneficial effect on sclerotic 
lesions associated with atherosclerosis, be a possible anti-
carcinogen, increase feed efficiency, and act as a lean body 
mass supplement [9]. Studies conducted on human and 
animal models showed that trans-10, cis-12 C18:2 isomer 
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How CLA alter tumorigenesis 

CLA could alter tumorigenesis by: 
a) interfering with components of the cell cycle; 
b) increasing cells death either by way of necrosis or 

by way of apoptosis; 
c) and by modification of an immune system [25]. 

Interfering with components of the cell cycle – CLA 
inhibited level of the cyklins D and A, and up-regulate 
of p53 expression 

CLA could reduce tumor cell proliferation by modifying 

cell cycle proteins that regulate this process. CLA are fac-
tors that can alter the expression key for cell cycle proteins: 
cyclins and their kinases and regulatory factors: p53 and p16 
and p27 – (cyclin-dependent kinase inhibitors – cdk inhibi-
tors) [25, 26, 27]. Cell cycle progression is a complex process 
designed to allow accurate duplication of genetic material 
before cells are permitted to divide. Progression through 
each cell cycle phase is controlled by programmed activation 
(deactivation of cyclin) cyclin-dependent kinases. Activity 
of each kinase is regulated by specific interactions with 
cyclin-dependent kinase inhibitor (e.g. p16, p21, p27) and 
posttranslational modification [28]. Ip et al. demonstrated 
that feeding CLA or cis-9, trans-11 C18:2 – rich butter fat 
for 4 wk reduces the expression of cyclins D and A in the 
terminal – end buds and alveolar clusters of the mammary 
epithelium [27]. Cyclins D and A are proteins involved in 
facilitating entry of the cells into the cell cycle and progres-
sion through S phase, respectively [25]. Expression of cyclin 
D and activation of cyclin D/cdk 4/6 kinase is response for 
the initial entry into mammalian cells (G1 phase), whereas 
the cyclin A/cdk 2 activity pushes the cells through G2 

phase [29, 30]. Cyclin D belongs to the family of cyclin 
proteins which function as the regulatory subunits of the 
cyclin-dependent kinase holoenzymes that regulate entry 
into and progression through the cell cycle [29]. Work by 
Ip at al. demonstrated that isomer cis-9, trans-11 C18:2 
reduced in vitro expression of 2 cyclins complexes: cyclins 
D/cdk 4/6 kinase and cyclin A/cdk 2 [27]. 

CLA was also shown to up-regulate the expression of 
p53, the protein that is involved in monitoring the quality 
of DNA after G1 phase and also induce genes belonging 
to a family of regulatory molecules known as cdk inhibitors 
– p16 and p27 [25, 27]. CLA-fed rats expressed the p16 and 
p27 an in vivo study [25, 27]. An in vitro study (the mutant 
TM4t murine mammary tumor cells) trans-10, cis-12 C18:2 
induced G1 phase arrest by enhance of p53 level [31]. The 
tumor suppressor gene p53 was significantly up-regulated 
by CLA in the dose depended way [31]. 

CLA increasing cells death either by way of necrosis or 
by way of apoptosis 

CLA are fatty acids that disturbed programmed cell 
death – apoptosis [25]. This process plays a key role in the 
development and growth regulation of normal and cancerous 

is substance which might be responsible for the control of 
adipose tissue mass. This isomer reduced the absorption 
and accumulation of lipids through inhibition of lipopro-
tein lipase and stearoyl-CoA desaturase, and decreased 
the content of triacylglycerols in the liver by 32% [10]. 
The second most prevalent isomer cis-9, trans-11 C18:2 
displayed an opposite effect. The divergent effect of both 
CLA isomers on lipid metabolism and appetite regulation 
was also confirmed in laboratory animals [11]. CLA also 
exert an effect on adipose tissue mass through their action 
on leptin secretion [12]. It was proven that CLA are a factor 
lowering the amount of leptin secreted into the plasma in 
animal and human bodies [13]. 

Also in vitro, trans-10, cis-12 C18:2 fat – lowering ef-
fects has been shown – preadipocytes incubated with the 
addition of the trans-10, cis-12 C18:2 reduced the triacyl-
glycerol (TAG) content in the cells [14]. Reduction of TAG 
content by CLA may be reversible, and the bodyweight 
reducing properties of CLA may result from inhibition of 
lipogenesis by the trans-10, cis-12 C18:2 isomer. Moreover, 
the trans-10, cis-12 C18:2 isomer may lower concentra-
tions of triacylglycerols in preadipocyte cultures through 
an increase in the rate of oxygenation of fatty acids [14, 15]. 
When the trans-10, cis-12 C18:2 isomer was added to the 
cellular culture it enhanced incorporation of glucose and 
oleic acid into the cellular lipid fraction [16]. 

CLA and cancer

Both the major isomers of CLA: cis-9, trans-11 C18:2 and 
trans-10, cis-12 C18:2 were considered as potential inhibitors 
of the tumorigenesis. In experiments conducted on animals, 
CLA inhibited the development of chemically induced can-
cer [17, 18] – e.g. altered the latency and metastasis of the 
highly metastatic transplantable line in mouse mammary 
tumor [19]. In 2002, it was announced that CLA isomers 
might protect against the development of breast cancer in 
post-menopausal women [20]. These results were confirmed 
by studies conducted with the use of 2 cell lines in cultures 
of the human breast cancer cells MDA – MB-231 and MCF-
7. In these studies it was reported that CLA might inhibit 
the development of breast cancer through regulation of the 
expression of the key enzymes e.g. stearoyl-CoA desaturase 
(SCD) [21]. In this year, it was shown that CLA may inhibit 
human breast cancer through activation of the apoptosis via 
the estrogen receptor alpha – ER α (about 75% of breast 
cancers are estrogen ER α positive) [22]. 

Considerable evidence demonstrates that anticancer 
activity of CLA may be also associated with inhibition of 
the angiogenesis (by depression of growth factors secretion). 
Dietary CLA decreased serum levels of vascular endothelial 
growth factor (vEGF) and whole mammary gland levels 
of vEGF and its receptor (Flk-1) in the cells. Additionally, 
CLA inhibited angiogenesis in vitro in the dose-dependent 
manner [23, 24]. 
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cells. Apoptosis involves the activation of a highly regulated 
series of intracellular events in which the cell actively par-
ticipates in its own death. Genes such as bcl-2 and proteolytic 
enzymes such as the caspases, play an important role in 
apoptotic cell death in other cell types [32]. 

As has been shown CLA (especially the trans-10, cis-12 
isomer) markedly limited the divisions of cancer through 
induction of apoptosis and inhibition of DNA synthesis (by 
the lowering polyamine synthesis and enzyme polymer-
ase activity) [25, 33, 34, 35]. Isomer trans-10, cis-12 C18:2 
may also induce apoptosis by inducing apoptosis of pre-
neoplastic and neoplastic mammary epithelial cells through 
ER stress [31]. Ou et al. show that isomer trans-10, cis-12 
C18:2 induced a time- and concentration-dependent cleav-
age of caspases-3 and -9, and release of cytochrome c from 
mitochondria to cytosol [31]. Also levels of antiapoptotic 
protein – Bcl-2 were down-regulated after trans-10, cis-12-
CLA treatment, whereas proapoptotic protein – Bax were 
up-regulated by CLA [31]. 

It was noticed that tumor cells do not possess sufficient 
antioxidant defense systems compared to healthy cells, and 
they are more susceptible to oxidative and peroxidative 
damage. Polyunsaturated fatty acids are the main intracel-
lular substrates for lipid peroxidation, thus PUFA derived 
reactive lipid compounds could damage cell membranes, 
change the cellular composition or cytoskeletal assembly, 
modify membrane transport systems or enzymes or inhibit 
polymerase reactions and polyamine synthesis. Supplemen-
tation of cells with CLA also increased the susceptibility of 
tumor cells to lipid peroxidation [25]. Cultivation of cells 
with CLA leads to an increased ROS synthesis, partly by 
PPAR-alpha mechanism. An increase in ROS concentration 
in the cell may stimulate apoptosis [36]. 

Conjugated linoleic acid also up-regulate anticancer de-
fenses through modification of an immune and inflam-
matory responses and modulation of immune function 

Recent publications demonstrated that CLA isomers 
modulated immune function in humans and animals [35]. 
In animals CLA reduced immune – induced wasting and 
enhanced ex vivo lymphocyte proliferation and decreased 
tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukin 
6 (IL-6) production. In mice, increased lymphocyte pro-
liferation and IL-2 production. Furthermore, evidence 
suggests that the mixture of CLA isomers exert distinct 
effects on immune function. Specifically, these isomers 
have differential effects on specific T cell populations 
and immunoglobulin subclasses in animal and human 
studies [37]. CLA improved natural killer cell cytotox-
icty and humoral and T cells responses [25] to mitogens 
[38, 39]. Both isomers increased IL-2 production, pro-
liferation and release of granzyme [37, 40]. Mixtures of 
CLA also up-regulated the humoral function: increased 
IgG and IgM, IgA production of spleen lymphocytes in 
a dose – dependent manner production [41, 42] and re-
duced macrophage function e.g. reduced the synthesis of 

inflammatory mediators [43, 44, 45, 46] and/or inflam-
matory enzymes [47, 48]. 
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Summary

Androgenetic alopecia is a fairly common disorder which 
causes serious aesthetic and psychological problems. The 
paper discusses the etiology, diagnostics and possible treat-
ment of androgenetic alopecia in women. Preparations for 
both general and external use in treatment of this dermatosis 
have been presented herein. 

K e y   w o r d s: hyperandrogenism – 5α-reductase – 
dihydrotestosterone – trichogram. 

Streszczenie

Łysienie androgenowe występuje często i stanowi duży 
problem estetyczny oraz psychologiczny. W pracy opisano 
etiologię, diagnostykę oraz możliwości leczenia łysienia an-
drogenowego u kobiet. Przedstawiono preparaty stosowane 
ogólnie oraz zewnętrznie w leczeniu tej dermatozy. 

H a s ł a: hiperandrogenizm – 5α-reduktaza – dihydrote-
stosteron – trichogram. 

*
Łysienie androgenowe (alopecia androgenica, andro-

genetic alopecia – AGA, chronic diffuse alopecia) jest 

jedną z najczęstszych postaci łysienia u kobiet. Schorzenie 
to dotyczy 20–60% kobiet przed ukończeniem 60. r.ż. 
Obecnie wygląd zewnętrzny, szczególnie u kobiet, od-
grywa bardzo ważną rolę. Jakiekolwiek zmiany w ilości 
oraz jakości włosów mogą stanowić poważny problem 
psychologiczny. U kobiet z łysieniem androgenowym 
często stwierdza się obniżenie samooceny i samoakcep-
tacji [1]. 

Etiologia

W etiologii łysienia androgenowego podstawową rolę 
odgrywają uwarunkowania genetyczne. Sposób dziedzi-
czenia jest niejednorodny, może on być autosomalnie do-
minujący, ze zmienną ekspresją genów lub też wieloge-
nowy. W patogenezie łysienia bierze się pod uwagę geny 
odpowiedzialne za produkcję androgenów, ich konwersję 
do dihydrotestosteronu oraz wrażliwość receptorów na dzia-
łanie androgenów. Jednym z takich czynników, obecnym 
u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (policy-
stic ovary syndrome – PCOS), jest allel A2 genu CYP17 
metabolizującego steroidy [2]. U kobiet, które wykazują 
predyspozycję genetyczną, wrażliwe na androgeny mieszki 
włosowe niektórych okolic ciała są nadmiernie pobudzane 
bądź hamowane. Poziom androgenów u tych kobiet może 
być podwyższony lub prawidłowy [3, 4]. 
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W badaniu klinicznym należy wziąć pod uwagę dość 
częste współistnienie u pacjentek z łysieniem androge-
nowym innych cech hiperandrogenizmu, a mianowicie 
hirsutyzmu, trądzika oraz otyłości. Pierwsze oznaki ły-
sienia mogą pojawić się u kobiet już ok. 20. r.ż., jednak 
częstość występowania schorzenia wzrasta wraz z wiekiem. 
Do pierwszych charakterystycznych objawów łysienia typu 
kobiecego należy pojawienie się szerszego przedziałka wi-
docznego przy czesaniu, natomiast w okolicy kątów skro-
niowo-czołowych utrata włosów występuje po menopauzie 
i dotyczy ok. 30% kobiet. 

Łysienie androgenowe u kobiet może przebiegać w dwo-
jaki sposób:

według typu męskiego, w którym początkowo wy- –
stępuje przerzedzenie włosów w okolicy kątów czołowych 
i szczytu głowy, a następnie rozprzestrzenia się w kierunku 
okolicy skroniowej i ciemieniowej. Stopień zaawansowania 
łysienia jest określany w 7-stopniowej skali wg Hamilto-
na–Norwooda; 

według typu kobiecego, w którym występuje roz- –
lane przerzedzenie włosów obejmujące centralną część 
skóry głowy z zachowaniem 2–3-centymetrowego pasma 
owłosienia w okolicy czołowej. Ten typ łysienia występuje 
wyłącznie u kobiet. Należy podkreślić, że nie dochodzi 
tu do całkowitej utraty włosów. Nasilenie łysienia ocenia 
się przy użyciu 3-stopniowej skali wg Ludwiga [6]. 

Wpływ androgenów na cykl wzrostu włosa 
W patogenezie łysienia androgenowego główną rolę 

odgrywa dihydrotestosteron (DHT) – metabolit testoste-
ronu powstający przy udziale 5α-reduktazy. Prekursorami 
testosteronu u kobiet są dihydroepiandrosteron (DHEA) i an-
drostendion, wytwarzane przez korę nadnerczy, natomiast 
testosteron wytwarzany jest przez jajniki. W osoczu testoste-
ron transportowany jest w postaci związanej z β-globuliną 
(ok. 75%) wiążącą hormony płciowe (sex hormone bin-
ding globulin – SHBG), w formie związanej z albuminami 
(ok. 25%) oraz w postaci niezwiązanej (ok. 1%). Receptory 
dla androgenów są zlokalizowane między innymi w jądrach 
komórkowych mieszków włosowych. Należy podkreślić, 
że mieszki włosowe w różnych okolicach ciała wykazują 
zmienną wrażliwość na działanie androgenów. Najbardziej 
podatne na ich działanie są mieszki okolicy czołowej, gdzie 
obserwuje się największe przerzedzenie włosów. Natomiast 
w okolicy potylicy mieszki włosowe nie wykazują wrażli-
wości na działanie androgenów, dlatego też nie obserwuje 
się utraty włosów w tej okolicy ani u mężczyzn, ani u kobiet 
z łysieniem androgenowym [5]. Ponadto u kobiet poziom 
testosteronu jest niższy niż u mężczyzn, dlatego u kobiet nie 
dochodzi do całkowitego wyłysienia. 5α-reduktaza, enzym 
odpowiedzialny za konwersję testosteronu do dihydrote-
stosteronu, znajduje się w komórkach mieszka włosowego. 
Występują 2 izoenzymy: 5α-reduktaza typu 1 i typu 2. Pro-
ces łysienia u mężczyzn związany jest przede wszystkim 
z nadmierną aktywnością 5α-reduktazy typu 2, natomiast 
u kobiet za łysienie odpowiedzialne są obydwa izoenzymy, 
jednakże z przewagą 5α-reduktazy typu 1. Drugim ważnym 
enzymem jest aromataza cytochromu P-450, która odpowia-
da za konwersję testosteronu do estradiolu. Nieprawidłowa 
aktywność tego enzymu oraz zaburzenie właściwej proporcji 
estradiol/testosteron może prowadzić do łysienia androgeno-
wego, mimo prawidłowego stężenia testosteronu. Istotną rolę 
odgrywa również dihydrotestosteron. Hormon ten wpływa 
na komórki mieszka włosowego w dwojaki sposób. Przede 
wszystkim powoduje on miniaturyzację mieszka włosowe-
go, co prowadzi do powstawania włosów coraz krótszych, 
cieńszych oraz jaśniejszych. Średnica łodygi włosa w fazie 
anagenu zmniejsza się z 0,08 mm w prawidłowych włosach 
nawet do 0,04 mm. Drugi mechanizm działania DHT polega 
na skróceniu czasu trwania fazy anagenu, czyli wzrostu wło-
sa, oraz na wydłużeniu okresu, w którym mieszek włosowy 
wytwarza nowy włos po utracie włosa telogenowego. 

Diagnostyka 

Pierwszym etapem w ustaleniu diagnozy jest dokładne 
badanie podmiotowe z uwzględnieniem przebiegu procesu 
utraty włosów, czasu trwania, stosowanego leczenia, wy-
stępowania u pacjentki chorób dermatologicznych, a także 
innych schorzeń (endokrynologicznych, ginekologicznych, 
onkologicznych), które mogą mieć wpływ na wzrost i utratę 
włosów. 

 I II III

Ryc. 1. Łysienie androgenowe typu kobiecego wg Ludwiga [6] 

Fig. 1. Female androgenetic baldness according to Ludwig [6] 

Stopień I – widoczne przerzedzenie włosów obejmujące 
centralną część skóry głowy z zachowaniem 2–3-centyme-
trowego pasma owłosienia w okolicy czołowej; 

Stopień II – wyraźne przerzedzenie włosów obejmujące 
centralną część skóry głowy z zachowaniem owłosienia 
jak w stopniu I; 

Stopień III – prawie całkowite wyłysienie w centralnej 
części skóry głowy z zachowaniem owłosienia jak w stop-
niu I i II. 

Jednym z podstawowych badań, niezbędnych do okre-
ślenia patomechanizmu łysienia, jest badanie trichologicz-
ne, pozwalające ocenić stan korzeni włosów oraz odsetek 
włosów w różnych fazach cyklu włosowego. Badanie to jest 
również prostym sposobem oceny wyniku leczenia. U pa-
cjentek z objawami łysienia androgenowego trichogram 
wykazuje zaburzony stosunek anagen/telogen, co oznacza 
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zwiększenie odsetka włosów nierosnących (telogenowych) 
do rosnących (anagenowych). Prawidłowy odsetek włosów 
anagenowych wynosi ok. 80, a włosów telogenowych mak-
symalnie 20. Natomiast u osób z androgenowym typem 
łysienia włosy telogenowe stanowią ponad 30%. 

W celu potwierdzenia rozpoznania łysienia androgeno-
wego zalecane jest wykonanie punch biopsji i ocena histolo-
giczna materiału pobranego zwykle z 2 okolic skóry głowy, 
tj. z okolicy, w której występuje łysienie oraz z pogranicza 
prawidłowego owłosienia. U pacjentek z łysieniem androgeno-
wym mieszek włosowy wykazuje postępującą miniaturyzację, 
co objawia się przekształcaniem włosów długich we włosy 
mieszkowe. W okolicy mieszków włosowych dochodzi do na-
cieku limfohistiocytarnego połączonego niekiedy z włóknie-
niem okołomieszkowym [7]. Uważa się, że włóknienie jest 
czynnikiem niekorzystnym rokowniczo. 

Ze względu na etiologię łysienia androgenowego nie-
zwykle ważne w ustaleniu diagnozy jest oznaczenie stężenia 
poszczególnych hormonów. Jako podstawowe należy ozna-
czyć w surowicy krwi stężenie wolnego oraz całkowitego 
testosteronu, dihydroepiandrosteronu oraz estrogenów. Nie-
którzy autorzy zalecają również oznaczenie stężenia TSH 
(thyroid stimulating hormone, tyreotropina), T4 (tyroksyna, 
tetrajodotyronina) oraz ferrytyny [8]. Przy występowaniu 
objawów chorobowych, mogących sugerować inne zaburze-
nia ze strony narządów wydzielania wewnętrznego, należy 
rozszerzyć diagnostykę o badania stężenia prolaktyny, LH 
(luteinizing hormone, lutropina), FSH ( follicle-stimulating 
hormone, folitropina) w surowicy krwi [9]. 

Leczenie

Pomimo wielu badań dotyczących cyklu wzrostu włosa 
i poznania czynników wpływających na jego zahamowanie, 
nadal brak jest leku, którego działanie spowodowałoby trwały 
i satysfakcjonujący efekt terapii łysienia androgenowego. 

Leczenie tej dermatozy powinno być uzależnione 
od stopnia jej zaawansowania oraz od nasilenia hiperandroge-
nizacji i stężenia hormonów androgenowych. Postępowanie 
terapeutyczne ma na celu zahamowanie łysienia poprzez wy-
dłużenie fazy anagenu, indukcję fazy anagenu w mieszkach 
telogenowych włosa oraz zahamowanie egzogenu. Drugim 
ważnym zadaniem skutecznego leczenia jest odwrócenie 
procesu miniaturyzacji mieszków włosowych. 

Minoksydyl (minoxidil) jest stosowany z dobrym skut-
kiem u pacjentek z niewielkim lub średnio nasilonym ły-
sieniem, z lub bez cech hiperandrogenizacji. Preparat jest 
stosowany zewnętrznie na skórę owłosioną głowy. Popra-
wia on, poprzez rozszerzenie naczyń, miejscowe ukrwie-
nie mieszków włosowych, działa stymulująco na mitozy 
komórek mieszka włosowego oraz na przedłużenie okresu 
wzrostu włosa. Minoksydyl wpływa również stymulująco 
na naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (vascu-
lar endothelial growth factor – vEGF) oraz pobudzająco 
na syntezę niektórych prostaglandyn. Według niektórych 

autorów lek ten wpływa również hamująco na syntezę 
kolagenu poprzez zmniejszenie aktywności hydroksylazy 
lizynowej [5]. 

Minoksydyl jest stosowany w postaci roztworu w stę-
żeniach 2% i 5%. Badania porównujące wyniki leczenia 
oboma stężeniami nie wykazały istotnych różnic w sku-
teczności działania. Istotne różnice wystąpiły natomiast 
w nasileniu działań niepożądanych, częściej zgłaszanych 
przez pacjentki stosujące minoksydyl w większym stężeniu 
[10]. Do objawów niepożądanych należą m.in. miejscowe 
podrażnienie skóry, rzadko występujące kontaktowe zapale-
nie skóry oraz nadmierne owłosienie na twarzy. Po zaprze-
staniu leczenia objawy hipertrychozy cofają się w czasie 
kilku miesięcy [11]. 

Najkorzystniejsze wyniki leczenia są widoczne w ciągu 
kilku pierwszych miesięcy stosowania minoksydylu, po tym 
okresie występuje faza plateau. Po kilku miesiącach od za-
przestania leczenia następuje zazwyczaj nawrót łysienia. 

Amineksyl (aminexil) jest preparatem podobnym 
w budowie do minoksydylu, który nie wykazuje działa-
nia na układ krążenia. Hamuje on proces włóknienia oko-
łomieszkowego i związany z tym niekorzystny wpływ 
na wzrost włosów. Stosowanie tego preparatu zalecane jest 
przez 2–3 miesięcy 2 razy w roku. 

U kobiet z klinicznymi i/lub laboratoryjnymi wykładni-
kami hiperandrogenizmu zalecane są preparaty regulujące 
stężenie hormonów androgenowych. Przykładem takich 
leków są: octan cyproteronu (cyproteron acetate – CPA) – 
silny antagonista receptorów androgenowych, spironolakton 
– słabszy od octanu cyproteronu antagonista receptorów 
androgenowych, który obniża również syntezę testostero-
nu poprzez zmniejszenie aktywności enzymów zależnych 
od cytochromu P450, flutamid – silny inhibitor receptorów 
androgenowych, estrogeny, które powodują wzrost stężenia 
białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) oraz hamują wy-
dzielanie LH-RH przez podwzgórze, finasteryd – inhibitor 
5α-reduktazy typu 2 i dutasteryd – inhibitor 5α-reduktazy 
typu 1 oraz 2. 

W terapii łysienia androgenowego u kobiet najczęściej 
stosowane są octan cyproteronu oraz estrogeny. 

Octan cyproteronu jest powszechnie wykorzystywa-
ny w leczeniu hirsutyzmu i trądzika. Jest on składnikiem 
takich preparatów jak Androcur (50 mg CPA), Diane-35 
(2 mg CPA + 35 µg etynyloestradiolu) oraz Climen (1 mg 
CPA + 2 mg walerianianu estradiolu). W leczeniu łysienia 
androgenowego u kobiet przed menopauzą zalecany jest 
Androcur łącznie z Diane-35 przez pierwszych 10 dni cyklu 
miesiączkowego. Wyłączne stosowanie Diane-35 przynosi 
również zadowalające wyniki [12]. Należy wziąć pod uwagę, 
że zwiększenie dawki CPA wiąże się z bardziej nasilonymi 
działaniami niepożądanymi, do których należą: przyrost 
masy ciała, bolesność gruczołów piersiowych, spadek libido, 
nudności, depresja, zaburzenia funkcji wątroby. U kobiet 
w okresie okołomenopauzalnym zaleca się stosowanie 
preparatu Climen ze względu na zawartą w nim mniejszą 
dawkę estradiolu [13]. 
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Estrogeny wywierają pośrednio działanie antyandro-
genowe poprzez wzrost stężenia SHBG. Wpływają przede 
wszystkim na opóźnienie procesu łysienia [14]. W leczeniu 
łysienia androgenowego stosowane są najczęściej w połą-
czeniu z octanem cyproteronu (Diane-35, Climen). 

Spironolakton nie jest tak szeroko stosowany jak CPA 
w przypadku łysienia androgenowego, jednak według nie-
których autorów leczenie tym preparatem przynosi zado-
walające wyniki [15]. Przed rozpoczęciem i podczas terapii 
należy kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi, gdyż 
jednym z działań niepożądanych jest hiperkaliemia. Ponadto 
u płodów męskich lek ten może powodować feminizację, 
dlatego też podczas leczenia należy stosować antykoncepcję. 
Dobre efekty leczenia uzyskiwano po łącznym stosowaniu 
spironolaktonu i minoksydylu [16]. 

Flutamid jest w Polsce stosowany w leczeniu raka 
gruczołu krokowego. Wyniki badań wskazują również 
na jego skuteczne działanie w terapii łysienia androge-
nowego [17, 18]. 

Finasteryd jest preparatem stosowanym w leczeniu łysie-
nia androgenowego u mężczyzn. Wyniki badań klinicznych 
wskazują, że również u kobiet z AGA uzyskuje się korzystne 
efekty terapeutyczne [19]. Należy jednak podkreślić jego 
negatywny wpływ na rozwój męskich narządów płciowych 
u płodów. 

Dutasteryd blokuje obydwa izomery 5α-reduktazy. Jego 
działanie na wzrost włosa jest obecnie na etapie badań i za-
powiada się obiecująco [20].

Z innych preparatów stosowanych w leczeniu łysienia 
androgenowego należy wymienić witaminy B6 oraz H, cy-
steinę, analogi niektórych prostaglandyn [21]. Najkorzyst-
niejsze wyniki leczenia łysienia androgenowego osiąga się 
łącząc preparat stosowany zewnętrznie z preparatem hormo-
nalnym podawanym per os [22]. Zważywszy na znaczący 
problem estetyczny i psychologiczny, jakim jest łysienie 
androgenowe, zwłaszcza u kobiet, można spodziewać się 
szybkiego postępu w zakresie farmakologicznego leczenia 
tej dermatozy. 
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Summary

Polydactyly is a common hereditary disorder in which 
extra or vestigial digits are present on the one or both sides of 
the extremities. It is ten times more frequent in Blacks than 
in Whites. Polydactyly occurs both in a sporadic form and 
in a hereditary form. In polydactyly type A, the extra digits 
contains phalanges, in polydactyly type B, there is no skeletal 
structure. The extra digit is made by skin only. Syndactyly 
type I exists when the connection is at the level of skin, in 
type II the phalanges of the fingers are connected.

For syndactyly correction, combined use of “Z”-method 
incision and full-thickness free skin grafts are the most 
common method of treatment. A new method is based 
on a straight incision and free skin grafts. The scars after 
the serial excision are placed on the midlateral lines. The 
final scars are minimal, and good functional and cosmetic 
result is obtained.

K e y   w o r d s: limb’s malformation – polydactyly – syn-
dactyly.

Streszczenie

Polidaktylia jest częstą wrodzona anomalią, w której 
dodatkowe lub szczątkowe palce występują po jednej lub obu 
stronach kończyn. Dziesięć razy częściej występuje u rasy 
czarnej niż u białej. Polidaktylia występuje w sporadycz-
nej bądź dziedzicznej formie. W polidaktylii typu A palce 
dodatkowe zawierają paliczki, w typie B nie ma szkieletu 

kostnego. Dodatkowy palec to tylko fałd skórny. Syndaktylia 
typu I występuje, gdy połączenie jest na poziomie skóry, 
w typie II zrastają się paliczki. W korekcji syndaktylii naj-
częściej stosuje się cięcie typu zygzakowego z przeszczepem 
skórnym pełnej grubości. Nowa metoda polega na prostym 
cieciu i wolnym przeszczepie skóry. Ostateczne blizny są mi-
nimalne, efekt kosmetyczny i czynnościowy jest dobry.

H a s ł a: wady kończyn – polidaktylia – syndaktylia.

Wstęp

Anomalie rąk i stóp mogą przybierać bardzo różne for-
my – od niewielkich zmian w budowie palców do całkowi-
tej amputacji kończyn przez pasma owodniowe. Zmiany 
te mogą być wykryte już w badaniu prenatalnym USG. Mogą 
występować samoistnie lub być elementem zespołu zmian 
sugerującym konieczności wykonania badania genetycz-
nego [1]. Dokładna ocena palców powinna być dokonana 
w trakcie badania okołoporodowego noworodka, gdyż może 
sugerować współistnienie innych nieprawidłowości [2].

Syndaktylia

Syndaktylia jest najczęstszą wadą ręki, polegającą 
na zrośnięciu lub połączeniu skórą dwóch lub więcej palców. 
W 50% jest obustronna i symetryczna, częściej występuje 
u płci męskiej. Sporadycznie występuje rodzinnie. Zazwyczaj 
dotyczy połączenia palca trzeciego (III) i czwartego (Iv).
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Polidaktylia

Polidaktylia jest drugą pod względem częstości występo-
wania wadą stóp i rąk, w której występują dodatkowe palce. 
Wzmianki o występowaniu polidaktylii można znaleźć już 
w Biblii (Księga II Samuela i Kroniki). Pierwszy raz została 
opisana 3000 lat temu [6]. Termin polidaktylia wprowadził 
w 1670 r. holenderski lekarz Kerckring [7]. Szczegółowego 
opisu polidaktylii dokonali w 1969 r. Eaton i Kusick. Ich 
przypadek dotyczył 4 osób z 3 generacji w jednej rodzinie. 
Trzy osoby poza dodatkowymi palcami posiadały znie-
kształcenia w obrębie kończyn dolnych polegające na hi-
poplastyczności piszczeli, strzałka była cienka i zgięta oraz 
przesunięta w stronę tylno-boczną w stosunku do kości 
udowej. Stopy były przywiedzione.

Klasyfikacja polidaktylii oparta jest na budowie dodat-
kowych palców oraz ich położeniu. Wyróżnia się: 

typ I (typ B) – palec dodatkowy zbudowany jedynie  –
z tkanek miękkich, jest to „woreczek skórny” (ryc. 2);

typ II (typ A) – palec dodatkowy posiada prawidłowo  –
ukształtowany szkielet kostny i stawy (ryc. 3);

typ III – występuje, gdy dobrze wykształconemu  –
palcu towarzyszy dodatkowa kość śródręcza.Ryc. 1. Zdjęcie radiologiczne lewej dłoni. Syndaktylia typ I palców II i IIII 

oraz częściowa syndaktylia typ II palców III i Iv

Fig. 1. X-ray photo of left hand. Syndactyly type I of fingers II and III and 
partially syndactyly type II of fingers III and Iv

Klasyfikacja opiera się na rodzaju tkanki łączącej i wiel-
kości zrostu:

prosta – typ I – zrośnięte kości połączone są fałdem  –
skórnym, 

złożona – typ II – następuje zrośnięcie paliczków  –
połączonych palców (ryc. 1),

całkowita – połączone są palce na całej swojej dłu- –
gości, 

częściowa – połączone są tylko części palców, –
pojedyncza – zrośnięte są 2 palce,  –
mnoga – zrośniętych jest więcej palców [3, 4]. –

Synpolidaktylia

Rzadziej występującym zaburzeniem jest „polidaktylia 
ukryta w syndaktylii”, czyli synpolidaktylia. Jest to zespół 
charakteryzujący się zrośnięciem, zwykle całkowitym, pal-
ca III i Iv. Wewnątrz zrostu znajdują się elementy kostne 
nadliczbowego palca. Zrośnięte palce zwykle wykazują 
przykurcz zgięciowy w stawach międzypaliczkowych [5]. 
Wyróżnia się 3 typy synpolidaktylii:

A – zrost całkowity palca III i Iv oraz występowanie  –
dodatkowego paliczka dalszego, zrośniętego z jednym lub 
dwoma sąsiadującymi paliczkami dalszymi;

B – zrost całkowity palca III i Iv oraz 2 lub 3 pa- –
liczki dodatkowego palca;

C – zrost całkowity lub częściowy palców, delto- –
idalny paliczek bliższy palca Iv.

Ryc. 2. Polidaktylia przedosiowa 
typ I (B) prawej stopy

Fig. 2. Preaxial polydactyly 
type I (B) of the right foot

Ryc. 3. Polidaktylia przedosiowa 
typ II (A) lewej stopy

Fig. 3. Preaxial polydactyly 
type II (A) of the left foot

W zależności od lokalizacji dodatkowych palców wy-
różnia się polidaktylię:

przedosiową – palce dodatkowe występują po stronie  –
kciuka (strona promieniowa) lub dużego palca stóp (strona 
piszczelowa);

zaosiową – palce dodatkowe zlokalizowane  –
są po stro nie palca małego (strona łokciowa rąk, strzałko-
wa stóp) [3, 8, 9, 10].

W 1988 r. Blauth i Olason [8] zaproponowali wprowa-
dzenie nowej klasyfikacji opartej na ocenie dwuosiowej – 
w osi podłużnej i poprzecznej. Klasyfikacja zależna była 
od poziomu wystąpienia zmian – paliczek bliższy, środko-
wy, dalszy, kości śródręcza czy nadgarstek. W drugiej osi 
oceniano, którego palca dotyczy polidaktylia, określając 
je rzymskimi cyframi I–v. Polidaktylia może ujawnić się 
w 2 formach, dziedziczonej genetycznie – zwykle autoso-
malnie dominująco lub występującej sporadycznie. Jeżeli 
dodatkowy palec jest jedyną nieprawidłowością, a wywiad 
rodzinny nie jest obciążony, to ryzyko ponownego wystą-
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pienia wady jest niskie [11, 12, 13, 14]. Uważa się, że typ A 
związany jest z dziedziczeniem dominującym i pełną pene-
tracją pojedynczego odpowiedzialnego genu. Typ B zwią-
zany jest z 2 genami odpowiedzialnymi za wystąpienie 
choroby oraz niską ich penetracją [14]. Merlob i Grunebaum 
[15] opisali rzadko występujący przypadek rodziny, w któ-
rej u 16 osób w 6 pokoleniach wystąpiła syndaktylia typu 
II lub synpolidaktylia. Wykazali oni dziedziczenie scho-
rzenia autosomalne dominujące z niekompletną penetracją 
genu. Nicolai i Hamel [16] opisali 6-pokoleniową rodzinę, 
w której różne kombinacje polidaktylii, syndaktylii oraz 
trójpaliczkowe kciuki wystąpiły u 30% członków. Przema-
wiało to za uwarunkowanym genetycznie, dominującym 
dziedziczeniem wady, w którym wystąpiła różna penetracja 
genu u członków rodziny. 

W Holandii przeprowadzono analizę etnicznych różnic 
w występowaniu deformacji u noworodków. Wyróżniono 
5 grup etnicznych: Holendrzy, Turcy, inni Europejczycy, 
Afroamerykanie, Hindusi i Azjaci. W grupie tureckiej 
występowało wyraźnie wyższe ryzyko wystąpienia wad 
centralnego układu nerwowego, narządów zmysłów i układu 
moczowo-płciowego niż w grupie holenderskiej. Istotnie 
wyższe ryzyko wad układu szkieletowego, częstsze wy-
stępowanie polidaktylii i syndaktylii zanotowano u rasy 
czarnej w stosunku do Holendrów [17]. Podobne badania 
prowadzone w USA również wykazały statystycznie istotne 
częstsze występowanie polidaktylii u Afroamerykanów. 
Zwykle była to wada obustronna, przy występowaniu jed-
nostronnym częściej dotyczyła strony lewej, częściej rąk niż 
stóp [18]. Rayan i Frey [18] stwierdzili również, że u rasy 
czarnej polidaktylia jest zwykle wadą izolowaną. U rasy 
białej mogą towarzyszyć jej inne wady i zespoły. Polidak-
tylia rąk jest wadą występującą częściej niż polidaktylia 
stóp. Częściej występuje u mężczyzn i dotyczy prawej ręki, 
następnie lewej, najrzadziej obu rąk. Również w kończynach 
dolnych częściej dotyczy prawej stopy, bardzo rzadko obu. 
U rąk częściej występuje polidaktylia przedosiowa, u stóp 
zaosiowa. Częstym schorzeniem jest duplikacja kciuka. 
Wassel [19] wyróżnił 7 jej typów w zależności od budowy 
szkieletu kostnego dodatkowego palca. Lee [10] stwierdził, 
że polidaktylia zaosiowa najczęściej dotyczy paliczka bliż-
szego palców. 

Polidaktylia rąk i nóg występuje rzadko. Schorzeniu 
temu zwykle towarzyszy syndaktylia. Polidaktylia skrzy-
żowana polega na zwiększonej liczbie palców po różnych 
stronach w stosunku do osi w stopach i rękach.

Zespoły wad

Polidaktylia i syndaktylia są często jednym z elemen-
tów złożonych wad ręki, które mogą towarzyszyć innym 
nieprawidłowościom budowy kończyny, jak np. ektrodak-
tylia, adaktylia, przewężenia amniotyczne, synfalangizm, 
klinodaktylia [4]. Wadom kończyn często towarzyszą wady 
twarzy – mikrogenia, rozszczep podniebienia, nieprawidło-

wości uszu – ponieważ zawiązki obu tych struktur kształtują 
się w tym samym okresie życia zarodkowego i płodowego. 
Zawiązki kończyn pojawiają się przy końcu okresu somi-
tarnego i rozwijają w tym samym czasie co czaszka, czyli 
4–7 tygodnia życia płodowego. Często dochodzą również 
zaburzenia pozornie odległych układów narządów, m.in. 
skóry, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego czy 
narządów miąższowych. Szacunkowa częstość występo-
wania wad kończyn wynosi 2/1000 urodzeń – dotyczy 
to tzw. wad dużych. Małe wady, łatwe do skorygowania 
niewielkim zabiegiem chirurgicznym, występują znacznie 
częściej. Ocenia się, że 10% wad wywołanych jest abbera-
cjami chromosomalnymi, 20% zaburzeniami pojedynczego 
genu, 60% występuje z powodu zaburzeń wielogenowych, 
a 10% jest skutkiem działania czynników środowiskowych 
– m.in. działaniem środków teratogennych w pierwszym 
trymestrze ciąży, niedotlenieniem, napromieniowaniem, 
lekami, hormonami, wirusami. Również czynniki mecha-
niczne w przypadku małowodzia mogą powodować wy-
stąpienie powyższych zaburzeń [13, 20, 21, 22, 23]. West 
i wsp. [24] w badaniach na ciężarnych szczurach wykazali 
indukujący wpływ etanolu na powstanie polidaktylii i po-
lisyndaktylii. Na występowanie deformacji palców może 
mieć wpływ palenie tytoniu przez ciężarne [25, 26]. Ba-
dania prowadzone w USA w latach 2001–2002 wykazały, 
że ryzyko wystąpienia deformacji palców wzrasta istotnie 
z ilością wypalanych dziennie papierosów przez ciężarną 
[27]. Zarówno złożone wady ręki, jak i prosta syndaktylia 
czy polidaktylia często towarzyszą złożonym zespołom 
genetycznym: Aperta, Carpentera, Möbiusa, Klippfel–Feila, 
Griega [3, 28, 29], Klippel–Trenaunay [30], Smith–Magenis, 
charakteryzującym się przede wszystkim zaburzeniami 
zachowania i dysmorfią twarzy [31], Merkel–Grubera [32, 
33], Patau [34], Smith–Lemli–Opitz [35], Pfeiffera [36], 
Frasera [37], Polanda [38], Goltza [39], Russel–Silver [40], 
Klippel–Feil [41], Bardem–Biedl [42].

Leczenie

Forma i stopień rozwoju układu kostnego dodatkowego 
palca oraz sposób zrostu w syndaktylii decydują o wyborze 
metody leczenia operacyjnego [43]. Konieczne jest wcze-
sne rozłączenie palców, około 6.–12. miesiąca życia, jeżeli 
są nierównej długości, aby uniknąć skrzywienia i przykur-
czów zgięciowych i zapewnić niezaburzony rozwój [43]. 
Jeżeli nie ma przykurczów część autorów zaleca wyko-
nanie korekcji pomiędzy 2. a 5. r.ż. Najpóźniej w okresie 
przedszkolnym ze względów nie tylko funkcjonalnych czy 
kosmetycznych, ale przede wszystkim ze względu na aspekt 
psychiczny [5]. 

Początkowo korekta palców wykonywana była przy 
zastosowaniu cięcia prostego, które okazało się niekorzyst-
ne ze względu na tworzenie się przykurczających blizn. 
Aktualnie stosuje się metodę cięcia zygzakowego (meto-
da Cronina) z wytwarzaniem naprzemiennych trójkątnych 
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płatów skórnych w celu odtwarzania spoidła miedzypal-
cowego (metodą Zöllerai) i pokrywanie ubytków skórnych 
wolnymi przeszczepami skóry [5, 19, 43, 44]. W leczeniu 
polidaktylii stóp Togashi [45] zaproponował nową metodę 
polegającą na użyciu części amputowanego dodatkowego 
palca do rekonstrukcji fizjologicznej długości palca pozosta-
wionego. W ostatnich latach Sawabe i wsp. [46] wprowadzili 
metodę opartą na prostym cięciu i wolnym przeszczepie 
skóry. Ostateczne blizny są minimalne, efekt kosmetyczny 
i czynnościowy jest dobry. W leczeniu rozszczepu kciuka 
proponuje się metodę Bilhaut–Cloquet [47].
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format.

* Based on the guidelines published by the International Committee of Medical Journal Editors cf. Problemy Medycyny Nuklearnej 1997, 11 (21), 
67–87. 



NADCHODZĄCE WYDARZENIA NAUKOWE W PAM

STARE PROBLEMY, NOWE MOŻLIWOŚCI – 23–24 stycznia 2009 r., Szczecin. Organizator: Klinika • 
Neonatologii PAM.

VI POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM CHIRURGII RĘKI – 13–14 marca 2009 r., Szczecin. • 
Organizator: Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PAM.

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZYKOTERAPII • 
STOMATOLOGICZNEJ – 18–20 kwietnia 2009 r., Międzyzdroje. Organizator: Zakład Propedeutyki 
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej.

V KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA • 
REUMATOLOGICZNE – maj 2009 r., Kołobrzeg. Organizator: Klinika Reumatologii PAM.

POSTĘPY W OPERACYJNYM LECZENIU DEFORMACJI I ZWYRODNIEŃ STAWU ŁOKCIOWEGO, • 
PROMIENIOWO-NADGARSTKOWEGO I SKOKOWEGO GÓRNEGO – 7–9 maja 2009 r., Kołobrzeg. 
Organizator: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM.

V ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE. GENETYKA W PSYCHIATRII – NOWE • 
WYZWANIA TERAPEUTYCZNE – czerwiec 2009 r., Międzyzdroje. Organizator: Katedra i Klinika 
Psychiatrii PAM.

BLIŹNIĘTA W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA: ASPEKTY MEDYCZNE, BIOLOGICZNE, • 
PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE – wrzesień 2009 r., Szczecin. Organizator: Katedra i Zakład 
Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego PAM.

IV POMORSKIE SYMPOZJUM ALERGOLOGICZNE – 24–26 września 2009 r., Szczecin. Organizator: • 
Zakład Alergologii Klinicznej PAM.

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY OPIEKI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ – wrzesień–październik • 
2009 r. Organizator: Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego PAM.

POSTĘPY W OPIECE NAD DZIECKIEM – wrzesień–październik 2009 r., Szczecin. Organizator: • 
Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

NOWOTWORY DZIEDZICZNE – PROFILAKTYKA – 2009 – październik 2009 r., Szczecin. • 
Organizator: Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych.

TECHNIKI MAŁOINWAZYJNE W OPERACJACH PRZEŁYKU – grudzień 2009 r., Szczecin. • 
Organizator: Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej PAM.


