


Wybrane choroby  
i uzależnienia XXI wieku 

Redakcja

DOMINIKA MESINGER
MILENA KOBYLIŃSKA 

RAFAŁ STACHYRA







REDAKCJA:

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO: DOMINIKA MESINGER

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO: MILENA KOBYLIŃSKA

SEKRETARZ: RAFAŁ STACHYRA

REDAKCJA TECHNICZNA:

KAROLINA PIECYK

ADRIANNA WĄSIK

MATEUSZ ZAWADZKI

KRYSTYNA KACPROWSKA

IGA WROŃSKA

Recenzja

dr n. o zdr. Leszek Marzec

dr n. med. Małgorzata Pabiś

dr Justyna Jasiak-Fik

dr Wiesław Barszczewski

Korekta redaktorska i skład

Karol łukomiak

Projekt Okładki 

Karol łukomiak

 
© copyright by authors & ArchaeGraph

ISBN: 978-83-67074-87-2

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe

ŁÓDŹ 2022



SPIS TREŚCI

Wstęp 7

Boszczyk Piotr 
Rola diagnostyki immunologicznej 
w rozpoznaniu twardziny układowej 9

Figat Joanna 
Czynniki sprzyjające powstawaniu narkomanii 
i jej wpływ na życie człowieka 19

Gorlikowska Kamila
Porównanie wpływu amfetaminy 
i metylofenidatu na organizm człowieka  31

Rogala Hubert, Tyszczuk Natalia, Wacławska Marcelina, 
Wacławska Monika, Wieteska Małgorzata
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – 
patogeneza, obraz kliniczny i postępowanie    43

Tyszczuk Natalia, Rogala Hubert, Wacławska Marcelina, 
Wacławska Monika, Wieteska Małgorzata
Mukowiscydoza – nieuleczalna choroba uwarunkowana genetycznie 57

Wacławska Marcelina, Wacławska Monika, Wieteska Małgorzata, 
Tyszczuk Natalia, Rogala Hubert, Maj Dominik
Zespół nerczycowy u dzieci – 
przyczyny, cechy kliniczne, terapia i powikłania 69





7

Wstęp

Na Państwa ręce pragniemy złożyć monografię naukową pt. Wybrane 
choroby i uzależnienia XXI wieku. Monografia poświęcona została wielu róż-
norodnym zagadnieniom medycznym. W skład publikacji wchodzi 6 autor-
skich rozdziałów, które przygotowane zostały przez młodych Naukowców  
z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Należy oddać hołd Autorom za ich 
ciężką pracę w łączeniu prywatnych zainteresowań z problemami naukowymi. 
Autorzy przedstawili wysoce skomplikowane zagadnienia medyczne w sposób 
przystępny, a jednocześnie nie umniejszając ich wagi.

Celem opracowania niniejszej monografii było przedstawienie zagad-
nień medycznych zajmujących polskich młodych badaczy. Tematyka zawarta  
w pracy stanowi niewątpliwie źródło wiedzy i inspiracji dla studentów nauk 
medycznych. Jednakże należy podkreślić, że jest to również znakomite źródło 
wiedzy dla osób kierujących się chęcią pozyskania nowych wiarygodnych in-
formacji z zakresu nauk medycznych.

W imieniu swoim oraz całego komitetu redakcyjnego pragnę przekazać 
należne wyrazy szacunku wszystkim zaangażowanym w prace nad niniejszą 
monografią. Przede wszystkim chciałabym podziękować Autorom za ich 
zaangażowanie w budowanie polskiej nauki. Pragnę również podziękować 
Recenzentom i Wydawnictwu, za wspieranie młodych badaczy swą wiedzą  
i zaangażowaniem.

Wyrażam ogromną nadzieję, że trud wszystkich zaangażowanych osób 
zainicjuje podjęcie dysputy naukowej na jakże ważny temat, jakim jest zdro-
wie człowieka w XXI wieku. Serdecznie zachęcam do lektury i pogłębiania 
wiedzy.

Redaktor Naczelna
mgr inż. Dominika Mesinger
Uniwersytet Morski w Gdyni
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Collegium Medicum  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ROLA DIAGNOSTYKI 
IMMUNOLOGICZNEJ 

W ROZPOZNANIU 
TWARDZINY UKŁADOWEJ

Streszczenie: Twardzina układowa należy do chorób układowych 
tkanki łącznej, cechując się przewlekłym procesem zapalnym o etio-
logii autoimmunologicznej. W przebiegu choroby dochodzi do uogól-
nionego zwłóknienia skóry oraz narządów wewnętrznych. Przewlekły 
proces stwardnienia doprowadza do zaburzenia funkcjonowania po-
szczególnych narządów. Etiologia choroby jest nieznana, lecz wniosku-
je się udział czynników genetycznych i hormonalnych. Kobiety częściej 
chorują na twardzinę układową. Szczyt zachorowań przypada między 
trzydziestym, a pięćdziesiątym rokiem życia. Wyodrębnić można dwie 
postacie twardziny: postać ograniczoną i uogólnioną. Objaw Raynaud 
jest najbardziej charakterystycznym symptomem wczesnego okresu 
twardziny układowej. Do oceny naczyń wałów paznokciowych wyko-
rzystywana jest kapilaroskopia. Diagnostyka immunologiczna polega 
na stwierdzeniu obecności autoprzeciwciał typowych dla twardziny. 
Aktualnie nie jest dostępne leczenie przyczynowe choroby. Wykorzy-
stywany jest model terapii narządowo swoistej.

Słowa kluczowe: twardzina układowa, postać ograniczona, postać 
uogólniona, przeciwciała przeciwjądrowe ANA
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CZYM JEST TWARDZINA UKŁADOWA (SSc)?

Pierwsze opisy przypadków choroby skóry, które nasuwają podejrzenie 
twardziny układowej znaleźć można w pismach Hipokratesa, powstałych oko-
ło 400 r. p.n.e. Twardzina została opisana po raz pierwszy przez Curzio w Ne-
apolu w 1754 roku, lecz sam termin został użyty znacznie później. Twardzi-
na układowa (SSc) jest chorobą tkanki łącznej powodującą włóknienie skóry  
i narządów wewnętrznych doprowadzając do ich niewydolności. Powstają za-
burzenia w morfologii i funkcjonowaniu naczyń krwionośnych oraz liczne 
nieprawidłowości w zakresie układu immunologicznego. Dochodzi do wy-
dzielania bardzo dużej ilości cytokin oraz autoprzeciwciał, które powodują 
aktywację fibroblastów z wytworzeniem miofibroblastów. Patofizjologia obej-
muje uszkodzenia śródbłonka, powstawanie nacieków zapalnych oraz reakcję 
zwłóknienia. Twardzina trzykrotnie częściej występuje u kobiet niż porów-
naniu u mężczyzn (Akimoto i in. 1998, s. 897-901). U młodzieży poniżej 
piętnastego roku życia twardzina występuje sporadycznie. Szacuje się, że na 
twardzinę cierpi 126 - 253 osób w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. 
Szczyt zachorowań na twardzinę występuję między trzydziestym, a pięćdzie-
siątym rokiem życia.

POSTACIE KLINICZNE TWARDZINY UKŁADOWEJ (SSc)

Postać ograniczona (ISSc - limited systemic sclerosis) – najczęściej jest 
niezauważalna przez bardzo długi okres czasu, statystycznie przebiega prze-
wlekle. Zmiany skórne są zlokalizowane w obrębie twarzy i w częściach dal-
szych kończyn górnych i dolnych, dystalnie od stawów łokciowych i kolano-
wych. Najczęściej na umiarkowanym poziomie pozostaje stwardnienie skóry, 
które nie koreluje w żaden sposób ze stanem zajęcia narządów wewnętrznych 
w przebiegu toczącej się choroby. Zazwyczaj zmiany dotyczą przewodu pokar-
mowego. Najczęściej zlokalizowane są w obrębie przełyku (LeRoy i in. 2001, 
s. 1573-1576). Układ oddechowy jest drugim, co do częstości układem, gdzie 
dochodzi w przebiegu twardziny układowej do rozwinięcia się choroby śród-
miąższowej płuc. Do zajęcia serca zazwyczaj dochodzi rzadko.

Postać uogólniona (dSSc – diffuse systemic sclerosis) – charakteryzuje się 
gwałtownym i ciężkim przebiegiem. Zmiany skórne lokalizują się w obrę-
bie tułowia, twarzy oraz proksymalnych części kończyn górnych i dolnych.  
W pewnych sytuacjach zmiany nie pojawiają się na palcach rąk. Bardzo 
dynamicznie postępuje stwardnienie skóry. Wraz ze zmianami skórnymi 
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dochodzi do zajęcia innych układów. Płuca są pierwszym zmienionym narządem  
w przebiegu postaci uogólnionej twardziny. Zmiany powstałe w narządach  
w ciągu pierwszych trzech lat choroby, decydują o jej dalszym przebiegu (Le-
Roy i in. 2001, s. 1573-1576).

Twardzina układowa bez zmian skórnych (ang. systemic sclerosis sine 
scleroderma) – pojawiają się charakterystyczne objawy dla zajętych układów  
i narządów wewnętrznych oraz zmiany serologiczne, przy jednoczesnym bra-
ku zmian skórnych.

Zespół nakładania – objawy innej choroby tkanki łącznej nakładają 
się na cechy kliniczne charakterystyczne dla twardziny układowej. Do naj-
częstszych współwystępujących chorób należą: RZS (reumatoidalne zapalenie 
stawów), SLE (ang. systemic lupus erythematosus – toczeń rumieniowaty ukła-
dowy), DM (ang. dermatomyositis – zapalenie skórno-mięśniowe) (Brandt i in. 
1995, s. 1185-1190).

Zespół dużego ryzyka rozwoju twardziny układowej – brak cech 
stwardnienia skóry oraz zmian w obrębie narządów, przy jednoczesnym wy-
stępowaniu objawu Raynaud. Stwierdza się obecność zmian typowych dla 
twardziny układowej w badaniu kapilaroskopowym oraz obecność przeciwciał 
ANA (ang. anti-nuclear antibodies – przeciwciała przeciwjądrowe). Szacuje się, 
że u ponad 70% osób z tym zespołem rozwinie się w ciągu pięciu lat twardzi-
na układowa (Kowal-Bielecka i Bielecki 2010, s. 127-141).

OBJAWY KLINICZNE

Objaw Raynaud (RP) jest charakterystyczny dla wczesnego okresu twar-
dziny układowej. Jego występowanie związane jest z odwracalnym skurczem 
drobnych naczyń tętniczych, związanych z uszkodzeniem małych naczyń  
w przebiegu, którego dochodzi do napadowych zmian zabarwienia skóry. 
Najpierw dochodzi do blednięcia, następnie sinienia, ostatecznie do zaczer-
wienienia placów u rąk i stóp. Niska temperatura oraz stres należą do czynni-
ków wywołujących objaw Raynaud. U niektórych osób zmiany mogą wystę-
pować w obrębie warg, nosa lub małżowin usznych. W trakcie zasinienia lub 
blednięcia choremu może towarzyszyć dyskomfort w postaci uczucia bólu lub 
drętwienia palców. Najbardziej charakterystyczną fazą jest zblednięcie (Mi-
chalska-Jakubus i in. 2010, s. 106-118).
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Objaw Raynaud należy do głównych objawów twardziny układowej  
i jest obserwowany u prawie 95% chorych. Może on nawet o kilka lat po-
przedzać zmiany skórne. W przebiegu SSc dochodzi do powstania patologii 
kształtu i dystrybucji naczyń w obrębie wałów paznokciowych palców. Do 
ich oceny wykorzystywana jest kapilaroskopia, która umożliwia odróżnienie 
pierwotnego objawu Raynaud od wtórnego, związanego z przebiegiem cho-
rób reumatycznych. Poszerzone pętle naczyniowe, megakapilary, wybroczyny 
oraz obszary awaskularyzacji są typowymi zmianami stwierdzanymi podczas 
kapilaroskopii (Michalska-Jakubus i in. 2010, s. 106-118).

Zmiany skórne – w przebiegu ISSc w pierwszej fazie dochodzi do po-
wstania obrzęku w obrębie palców kończyn górnych, twarzy oraz części dal-
szych kończyn dolnych. W postaci uogólnionej twardziny zmiany lokalizują 
się w proksymalnych częściach kończyn i przedniej części klatki piersiowej  
i brzucha. Faza obrzękowa trwa kilka tygodni lub miesięcy. Następnie do-
chodzi do sukcesywnego pogrubienia skóry. Narastające stwardnienie, napię-
cie, włóknienie pochewek ścięgnistych i powięzi doprowadza do ograniczenia 
mobilności w stawach rąk. Na opuszkach palców często powstają charaktery-
styczne blizny naparstkowe. W obrębie mieszków włosowych można zaobser-
wować obszary hipopigmetacji. Chorzy mają również problem z otwarciem 
szeroko ust i wysunięciem języka z powodu zwężenia czerwieni wargowej. 
Często również na skórze policzków i nosa widoczne są teleangiektazje (Phan 
i in. 1999, s. 2489-2492). Skóra staje się sucha i szorstka w następstwie za-
niku gruczołów łojowych i potowych. Obserwowane są również zwapnienia 
w skórze lokalizujące się najczęściej na palcach rąk. Typowym objawem jest 
również ból i poranna sztywność palców rąk. Dynamiczny postęp zmian skór-
nych koreluje dodatnio z bardzo dużym ryzykiem wczesnego zajęcia narządów 
wewnętrznych.

Układ pokarmowy – najczęściej zajętym narządem jest przełyk.  
W pierwszej kolejności pojawiają się objawy choroby refluksowej w wyniku 
upośledzenia czynności dolnego zwieracza przełyku. Włóknienie w obrębie 
ścian przewodu pokarmowego przyczynia się do zaniku błony mięśniowej 
i uszkodzenia zwojów nerwowych. Proces ten doprowadza do poszerzenia 
światła przełyku i jelit oraz upośledzenia ich motoryki. Upośledzona pery-
staltyka przełyku objawia się zaburzeniami w połykaniu pokarmów. Wskutek 
nieprawidłowego rozrostu bakteryjnego i pojawienia się zespołu złego wchła-
niania dochodzi do utraty masy ciała (Sanna i in. 2005, s. 1795-1796). Za-
palenia i krwawienia w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego, są 
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najczęstszą przyczyną niedokrwistości w przebiegu twardziny układowej.

Układ oddechowy – w przebiegu twardziny układowej dochodzi do roz-
sianego włóknienia śródmiąższowego, zwłóknienia wokół oskrzeli, opłucnej 
oraz zmniejszenia ilości pęcherzyków płucnych. Chorzy skarżą się na nara-
stającą duszność, początkowo wysiłkową, następnie spoczynkową oraz suchy 
kaszel. W badaniu przedmiotowym słyszalne są trzeszczenia u podstawy płuc.  
W badaniach radiologicznych dostrzega się liczne zagęszczenia zajmujące dol-
ne pola płucne. Zmiany śródmiąższowe płuc oraz ograniczenie ruchomości 
klatki piersiowej doprowadzają do powstania zmian restrykcyjnych. Za naj-
częstszą przyczynę zgonu w przebiegu twardziny układowej odpowiada włók-
nienie śródmiąższowe.

Układ krążenia – skutkiem włóknienia układu bodźco-przewodzącego 
są zaburzenia rytmu serca. Najczęściej pojawiają się pod postacią tachyaryt-
mii, rzadziej bradyarytmii. Objawiają się kołataniem serca i zasłabnięciami. 
Włóknienie serca może również doprowadzać do kardiomiopatii. W badaniu 
echokardiograficznym dostrzega się cechy włóknienia zastawek serca. U części 
chorych narasta zmniejszenie tolerancji wysiłku fizycznego oraz pojawiają się 
incydenty zasłabnięć podczas uprawiania sportu (Sanna i in. 2005, s. 1795-
1796). Niekiedy pojawia się ból dławicowy. Podczas badania przedmiotowe-
go stwierdzić można typowe objawy niewydolności prawokomorowej oraz 
nadciśnienia płucnego.

DIAGNOSTYKA IMMUNOLOGICZNA

U przeważającej części osób z podejrzeniem twardziny układowej stwier-
dza się obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ang. antinuclear antibodies – 
ANA). Zdarza się również, że stwierdzić można obecność innych, nieswoistych 
dla SSc przeciwciał, głównie przeciwciał przeciwfosfolipidowych, ANCA (ang. 
anti-neutrophil cytoplasmic antibodies – przeciwciała przeciwko cytoplazmie 
granulocytów obojętnochłonnych) oraz czynnika reumatoidalnego (RF).

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – cechują się czułością na poziomie 
85% oraz niską swoistością – 54% przy wykorzystaniu metody immunoflu-
orescencji pośredniej. Ich obecność jest stwierdzana u około 90% chorych 
na twardzinę układową w wysokim mianie (Bernstein i in. 1982, s. 43-51). 
Do przeciwciał typowych dla SSc należą przeciwciała przeciwcentromerowe 
(ACA) oraz przeciwko topoizomerazie I (Scl-70, stwierdzane u 30%, głow-
nie w postaci uogólnionej). Potwierdzić można również obecność przeciwciał 
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przeciwko antygenom jąderka: RNAP, Th/To, PM-Scl, fibrylarne oraz prze-
ciwko rybonukleoproteinie. W przypadku zespołu nakładania, w wysokim 
mianie stwierdzić można przeciwciała przeciw-Ku, przeciw-Sm, przeciw-U1 
RNP. W badaniu immunofluorescencji pośredniej można określić typ świe-
cenia: jąderkowy, plamisty lub centromerowy.

Do rozpoznania twardziny układowej wykorzystuje się miano oraz ro-
dzaj fluorescencji jądra komórkowego. Stwierdzenie miana powyżej 1/160 
ANA staje się rezultatem istotnym klinicznie. Typ fluorescencji umożliwia 
prawidłowe określenie rodzaju twardziny układowej. Jąderkowy rodzaj świe-
cenia przemawia za twardziną układową uogólnioną, natomiast centromero-
wy za twardziną ograniczoną (Bernstein i in. 1982, s. 43-51). Obecność prze-
ciwciał jest czynnikiem prognostycznym choroby, ponieważ silnie koreluje 
nasileniem objawów klinicznych.

Przeciwciała przeciwcentromerowe (ACA) – stwierdzane są u 1/3 
chorych na twardzinę układową, głownie u chorych z twardziną ograniczoną 
(60-80%), rzadko z postacią uogólnioną (2-5%). Charakteryzują się centro-
merowym typem świecenia w metodzie immunofluorescencji pośredniej oraz 
obecnością małych ziarnistości równomiernie rozłożonych w jądrze komórko-
wym. Ich obecność przemawia za lepszym rokowaniem. Objaw Raynaud bar-
dzo często współwystępuje z obecnością przeciwciał ACA, a w konsekwencji 
dochodzi do zwiększenia ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. W przebie-
gu przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy (choroba Hashi-
moto) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów można stwierdzić również ich 
obecność w surowicy krwi wraz ze współwystępującym objawem Raynaud 
(Kuwana i in. 1993, s. 1399-1404).

Przeciwciała przeciw topoizomerazie I (Scl-70) – występują u 20-40% 
chorych na twardzinę układową. Ich obecność odzwierciedla poziom zajęcia 
przez chorobę skóry oraz proksymalnych części kończyn. U chorych z po-
twierdzonym występowaniem przeciwciał Scl-70 choroba najczęściej cechuje 
się długim przebiegiem, włóknieniem płuc oraz zmianami w obrębie mięśnia 
sercowego. W kapilaroskopii stwierdza się nasilone ogniska neoangiogenezy 
oraz obszary awaskularyzacji. Przeciwciała Scl-70 oraz ACA są wykorzystywa-
ne do określenia typu twardziny.

Przeciwciała przeciw polimerazie RNA (RNAP) – immunoglobuliny 
te stwierdza się u 4 do 23% chorych na twardzinę układową. Występowanie 
ich powiązane jest z uogólnionym procesem stwardnienia skóry oraz zajęciem 
narządów wewnętrznych. Swoistymi dla twardziny układowej są przeciwciała 
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reagujące z RNA polimerazą I (związaną z syntezą prekursorów rRNA w ją-
derku komórkowym) oraz III (biorącą udział w syntezie małego jądrowego 
RNA) (Kuwana i in. 1993, s. 1399-1404).

Przeciwciała przeciw fibrylarynie (U3snoRNP) – przeciwciała te wy-
stępują u około 10% chorych na SSc. U zdecydowanej większości chorych  
z potwierdzoną obecnością autoprzeciwciał U3snoRNP zaobserwować można 
zajęcie serca oraz płuc. Ich obecność powiązana jest z postacią uogólnioną 
twardziny. Antygenem jest białko U3 małych jąderkowych rybonukleopro-
tein (snRNP).

Przeciwciała przeciw Th snRNP – stwierdzane są u 4-10% chorych 
na twardzinę układową. Ich obecność powiązana jest z postacią ograniczo-
ną twardziny, powstawaniem obrzęków palców, obecnością zmian w ob-
rębie jelita cienkiego oraz z niedoczynnością tarczycy (Kuwana i in. 1993,  
s. 1399-1404). Przeciwciała te uczestniczą w powstawaniu prekursorów tRNA 
(transportujący RNA), replikacji mDNA (mitochondrialne DNA) oraz przy 
biogenezie rybosomów.

Przeciwciała przeciw PM-Scl – przeciwciała te występują u około 50% 
chorych z zespołem nakładania twardziny. Jedynie u 3% chorych z potwier-
dzoną twardziną układową stwierdza się obecność przeciwciał przeciw PM-

-Scl. Występują u chorych z zajętymi ścięgnami i zmianami w obrębie nerek. 
Uważa się je również za marker nadciśnienia płucnego.

LECZENIE

Obecnie nie jest dostępne bezpośrednie leczenie przyczynowe twardziny 
układowej. Stosowana jest terapia narządowo swoista. Jej celem jest maksy-
malna ochrona narządu, wczesne rozpoczęcie leczenia lub przebudowa obec-
nych już zmian chorobowych. Zaleca się unikania preparatów, które mogą 
przyczyniać się do progresji choroby. Uważa się, że: GKS (glikokortykostero-
idy), cyklosporyna, NLPZ (niesteroidowe leki przeciw zapalne) oraz efedryna 
wpływają niekorzystnie na zmiany skórne oraz zwiększają ryzyko wywołania 
twardzinowego przełomu nerkowego (Kowal-Bielecka i Bielecki 2010, s. 127-
141). Terapia narządowo swoista obejmuje również edukację chorego, psy-
choterapię oraz kinezyterapię.

Najskuteczniejszą metodą leczenia jest auto-HCT (przeszczep au-
tologiczny komórek krwiotwórczych). Przyczynia się on do zwiększenia 
przeżywalności chorych na twardzinę układową. Auto-HCT spowolnia 
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progresję zmian narządowych, stwardnienie skóry oraz częściową regresję zmian  
w obrębie płuc. Ten rodzaj terapii wykorzystywany jest głównie u chorych 
z szybko postępującymi zmianami opornymi na leczenie immunosupresyjne 
w przebiegu uogólnionej postaci twardziny.

WNIOSKI

Twardzina układowa może występować pod kilkoma różnymi posta-
ciami klinicznymi. W diagnostyce ogromne znaczenie odgrywa dokładnie 
zebrany wywiad z pacjentem, badanie immunologiczne oraz kapilaroskopia. 
Twardzina jest chorobą, która może doprowadzić do śmierci chorego. Opcje 
terapeutyczne są ograniczone. Aktualnie niemożliwe jest prowadzenie swo-
istego leczenia twardziny układowej. Postępowaniem z wyboru jest terapia 
narządowo swoista.
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THE ROLE OF IMMUNOLOGICAL DIAGNOSTICS  
IN THE DIAGNOSIS OF SYSTEMIC SCLERODERMA

Abstract: Systemic scleroderma is a systemic disease of connective tissue, cha-
racterized by a chronic inflammatory process of autoimmune etiology. In the 
course of the disease, there is a generalized fibrosis of the skin and internal 
organs. The chronic process of sclerosis leads to the dysfunction of individual 
organs. The etiology of the disease is unknown, but genetic and hormonal fac-
tors are inferred. Women are more likely to suffer from systemic scleroderma. 
The peak incidence is between the age of 30 and 50. Two forms of scleroderma 
can be distinguished: the limited form and the generalized form. Raynaud's 
phenomenon is the most characteristic symptom of early systemic scleroderma. 
Capillaroscopy is used to assess the vessels of the nail folds. Immunological 
diagnosis is based on the presence of autoantibodies typical for scleroderma. 
There is currently no causal treatment for the disease. An organ specific thera-
py model is used.

Keywords: systemic sclerosis, limited form, generalized form, ANA antinuc-
lear antibodies
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CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE 
POWSTAWANIU NARKOMANII 

I JEJ WPŁYW NA ŻYCIE 
CZŁOWIEKA

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest ukazanie jak istotnym współ-
cześnie problemem wśród ludzi jest zjawisko narkomanii. W artykule przed-
stawiono pojęcie narkomanii, fazy rozwojowe uzależnienia oraz jego objawy  
i skutki, określone zostały czynniki przyczyniające się do powstawania wspo-
mnianej patologii społecznej, a także wyjaśniono, dlaczego aktualnie jej dyna-
mika rozwojowa nabiera coraz większego tempa. Narkomania jest niezwykle 
groźną patologią, o szerokim zasięgu, przyjmuje wielowymiarowy charakter  
i ma wpływ na wiele sfer w życiu człowieka, przyczyniając się do powstawania 
negatywnych skutków i konsekwencji. Stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia 
społecznego, jego porządku, a także rozwoju. Zachowania i postawy jednostek 
oraz grup społecznych, których narkomania dotyczy, są niezgodne z normami 
i wartościami przyjętymi w danym społeczeństwie czy kulturze. Dlatego tak 
ważne jest ukazywanie i uświadamianie ludzi z czym wiąże się zażywanie nar-
kotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Słowa kluczowe: narkomania, przyczyny narkomanii, konsekwencje narko-
manii, patologie społeczne

WPROWADZENIE

Bezpieczeństwo pojmowane jest jako jedna z naczelnych potrzeb w życiu 
człowieka. Jest ona drugą najważniejszą w kolejności, zaraz po potrzebach eg-
zystencjonalnych, które są niezbędne do przetrwania. Za istotę bezpieczeństwa 
uznaje się funkcjonowanie podmiotu pozostającego w wolności od zagrożeń. 
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Jednakże, mimo ich szerokiego wachlarza, jednym z najbardziej istotnych są 
zagrożenia społeczne. Do współcześnie występujących zagrożeń, które deter-
minują stan bezpieczeństwa społecznego w Polsce, zalicza się m.in.: wyklucze-
nia oraz patologie społeczne, tj. ubóstwo, czyli brak środków na utrzymanie 
rodziny i mieszkania, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, przemoc czy też 
przestępczość.

W niniejszym artykule ukazany został temat narkomanii, która jest po-
ważnym problemem, z którym wielu ludzi zmaga się w życiu codziennym. 
Jest to niezwykle groźna patologia, o bardzo szerokim zasięgu, stanowiąca 
zagrożenie dla zdrowia i życia społecznego, jego porządku, a także rozwo-
ju. Nie jest to nowe zjawisko, lecz aktualnie jego dynamika rozwojowa na-
biera coraz większego tempa, a przyczyny takiego stanu zostaną wyjaśnione  
w niniejszej pracy. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele informacji 
świadczących o tym, jakie konsekwencje na wielu płaszczyznach życia czło-
wieka, powoduje to zjawisko. Zachowania i postawy osób uzależnionych od 
zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych uważane są za 
niewłaściwe w stosunku do tych, które przyjęte są w danej grupie społecznej 
bądź kulturze. Istotną kwestią jaką należy podkreślić, jest fakt, iż krzywdzące 
jest to nie tylko dla osób borykających się z problemem, ale również dla ich 
najbliższych. W wielu przypadkach również rodziny osób z borykających się 
z problemem narkomanii, wykluczane są z różnych grup społecznych tylko  
i wyłącznie z powodu pokrewieństwa czy przebywania w rodzinie patologicz-
nej. Odbija się to negatywnie na zdrowiu psychicznym człowieka oraz rela-
cjach z innymi ludźmi.

Ze względu na zakres i częstotliwość występowania narkomanii, a także 
znaczenia tej problematyki dla bezpieczeństwa społecznego ludzi, tematyka 
ta została poruszona w niniejszej pracy. Głównym celem artykułu jest ukaza-
nie i uświadomienie jak istotnym współcześnie problemem wśród ludzi jest 
zjawisko narkomanii. Ponadto określenie, jakie czynniki przyczyniają się do 
powstawania wspomnianej patologii społecznej, a także wymienienie z jakimi 
skutkami oraz objawami wiąże się zażywanie narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych.

POJĘCIE NARKOMANII

Definiując narkomanię należy powołać się na ustawę z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w której zjawisko to rozumiane jest 
jako stałe bądź okresowe zażywanie środków odurzających lub substancji 
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psychotropowych, albo środków zastępczych, w wyniku których może po-
wstać lub powstało uzależnienie od nich (Ustawa o przeciwdziałaniu narko-
manii Dz. U. 2005 r. nr. 179, poz. 1585, art. 4 ust. 11). Ustawowe określenie 
narkotyków jest bardzo precyzyjne, lecz na współczesnym nielegalnym rynku, 
występuje znacznie więcej substancji oraz środków psychoaktywnych, mają-
cych zbliżone oddziaływanie na organizm człowieka, jak „klasyczne” narko-
tyki (Jędrzejko i Biskupski 2006, s. 188). Narkomania jest niezwykle groźną 
patologią, o szerokim zasięgu. Nie należy do zjawisk nowych, lecz współcze-
śnie jej dynamika rozwojowa nabiera coraz większego tempa. Spowodowane 
jest to (Śmiałek 2020, s. 17):

• wzrostem sprzedaży narkotyków, który jest efektem szybkiego roz-
winięcia się aspektu produkcji oraz dystrybucji tych środków lub 
substancji,

• destygmatyzacją narkotyków oraz ich zażywania, które jest skutkiem 
„wzorców kulturowych”,

• niewystarczającą edukacją oraz profilaktyką w tym zakresie,
• zależnością skutkowo-przyczynową między zjawiskiem narkomanii, 

a pozostałymi patologiami społecznymi,
• wzrostem potencjalnych środków i substancji psychoaktywnych.

Nielegalne środki oraz substancje psychoaktywne obecne są przede 
wszystkim wśród osób młodych, najczęściej w wieku do 24 lat, młodzież eks-
perymentuje, próbując przekonać się na podstawie własnych doświadczeń  
o działaniach danych środków i substancji, często ulega również namowom, 
nie chcąc uchodzić w towarzystwie za „gorszych”, odróżniających się w tej 
kwestii. Nie wyklucza to faktu, że narkotyki towarzyszą także osobom miesz-
czącym się w starszych kategoriach wiekowych. Osoby powyżej 24 roku życia 
w głównej mierze decydują się na zażywanie narkotyków z powodu stresu 
oraz czynników go wywołujących, chęci zaistnienia wśród znajomych i przy-
podobania się osobom, które mają już doświadczenia z narkotykami lub tzw. 
dopalaczami, praktykowania szybkiego tempa życia i pragnienia jego utrzy-
mania (np. aby zachować lub zwiększyć własną wydajność w pracy). W głów-
nej mierze przyczyniają się do tego występowanie patologii w danej rodzinie 
czy w pracy oraz bezrobocie, które skutecznie wyniszcza psychikę człowieka, 
próbującego od dłuższego czasu znaleźć stałe źródło dochodu i utrzymania  
(Jabłoński, Jędrzejko i Karnaś 2008, s. 23). Porównując wcześniejsze lata, 
współcześnie można zauważyć zwiększenie się świadomości wśród spo-
łeczności na temat narkotyków oraz negatywnych skutków wynikających 
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z przyjmowania poszczególnych substancji psychoaktywnych. Dzięki temu, 
istnieje także wiele osób, które w obawie przed negatywnymi konsekwencja-
mi, wzbraniają się od obcowania z narkotykami.

FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA  
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Wyróżnia się cztery fazy rozwoju uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych (Śmiałek 2020, s. 21):

• Faza eksperymentowania – jest pierwszym z etapów i zaczyna się od 
momentu pierwszej styczności z danym narkotykiem. Oznacza to, 
że ludzie sięgają po narkotyki z ciekawości, chcąc na własnej skórze 
przekonać się o działaniach, jakie wywołuje dany środek czy substan-
cja. Problem pojawia się wtedy, gdy osoba coraz częściej świadomie 
i z własnej inicjatywy szuka kontaktu z narkotykiem.

• Faza fascynacji – charakteryzuje się coraz częstszym przyjmowaniem 
danego narkotyku oraz próbami łączenia go i przyjmowania z in-
nymi środkami i substancjami psychoaktywnymi. Dochodzi to do 
tego stopnia, że konieczne jest zażycie narkotyku, aby utrzymać stały, 
prawidłowy nastrój. Oznakami rozpoczęcia fazy fascynacji jest po-
rzucenie i zaniedbanie dotychczasowego rytmu życia, nieodpowie-
dzialne oraz lekceważące nastawienie do swoich obowiązków oraz 
ludzi otaczających daną osobę.

• Faza przymusowego brania – osoba przyjmująca narkotyki jest wów-
czas uzależniona, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Substancje 
psychosomatyczne zostają wliczone w szereg potrzeb fizjologicznych 
i stają się na równi ważne jak np.: jedzenie, picie czy sen. Orga-
nizm uzależnionego coraz bardziej toleruje dany narkotyk, przez co 
niezbędne jest zwiększenie dawki. Prowadzi to do pierwszych przy-
padków przedawkowania, zaniedbania zarówno stanu zdrowia, jak  
i wyglądu zewnętrznego.

• Etap konieczności przyjmowania, aby możliwe było zachowanie 
względnej sprawności i „normalnego” funkcjonowania. Uzależnie-
nie rozwinięte jest już w bardzo dużym stopniu, niemniej jednak or-
ganizm nadal domaga się coraz większej dawki. Dla początkującego 
narkomana, tak duże ilości mogłyby oznaczać nawet śmierć. Faza ta 
prowadzi do krytycznego momentu, kiedy to uzależniony boryka się 



23

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU NARKOMANII...

z depresją, amnezją, niekontrolowanymi wybuchami złości, a nawet 
myślami samobójczymi. Nie ma wątpliwości, że dana osoba jest głę-
boko uzależniona.

OBJAWY ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW  
I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

W sytuacji zaprzestania przyjmowania danego środka lub substancji psy-
choaktywnej, u uzależnionego występują objawy odstawienia. Prowadzą one 
do wielu zaburzeń i nieprawidłowości zarówno somatycznych, jak i psychicz-
nych. Nierzadko dolegliwości bywają na tyle uciążliwe, że ludzie decydują się 
na przyjęcie kolejnej dawki, celem złagodzenia objawów. Jest to tzw. klino-
wanie i działa na takiej samej zasadzie jak w przypadku alkoholizmu. Tworzy 
się błędne koło, a dana osoba czuje się zmuszona brać narkotyki coraz częściej, 
aby tylko uniknąć dolegliwości.

Współcześnie wyróżnić można wiele rodzajów narkotyków, każdy  
z nich będzie przynosił inne dolegliwości oraz objawy odstawienia. Jednak-
że niezależnie od ich toksycznego działania, można wyróżnić objawy, któ-
re będą wspólne podczas długiego działania każdego z narkotyków (Słowik- 
Gabryelska 2007, s. 54):

• konkretne dla poszczególnego środka oraz substancji psychoaktyw-
nej objawy odnoszące się do jego odstawienia,

• tymczasowe upośledzenie pamięci, a także zaburzenie funkcji 
poznawczych,

• trwałe upośledzenie pamięci,
• zaburzenie polegające na niezdolności do wykonywania skompliko-

wanych oraz złożonych zadań,
• majaczenie,
• omamy oraz urojenia,
• nieprawidłowości w utrzymaniu stałego nastroju,
• obsesje oraz towarzyszące mu zaburzenia lękowe,
• zaburzenia seksualne,
• zaburzenia snu, bezsenność,
• zaburzenia prawidłowego postrzegania rzeczywistości,
• choroby somatyczne.

Powyższe objawy występują zarówno po całkowitym odstawieniu, jak  
i po zmniejszeniu dawki, a nasilenie u poszczególnych osób jest zróżnicowane 
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i zależy od zmienionego poprzez narkotyki metabolizmu komórek w organi-
zmie człowieka. Co więcej, zespół abstynencyjny może wystąpić także u osób, 
które stale oraz w dużych ilościach zażywają leki uspokajające oraz nasenne. 
Dolegliwości nieznacznie różnią się od wyżej wymienionych, występują po 
12-24 h od odstawieniu leków i trwają kilka dni.

CZYNNIKI POWSTAWANIA UZALEŻNIEŃ  
OD NARKOTYKÓW

Rozważając zjawisko wskazanej patologii, można zauważyć, że do po-
wstawania uzależnienia od narkotyków, przyczynia się wiele czynników, któ-
re wyjaśniają również powstawanie problemu alkoholizmu. Pospiszyl (2008,  
s. 184) przedstawiła cztery zasadnicze hipotezy w tym zakresie:

• Pierwsza z nich zakłada biologiczne podłoże narkomanii, jednostka 
zażywająca środek lub substancję odurzającą, odczuwając jego przy-
jemne, rozluźniające działanie, decyduje się, że chce je powtórzyć. 
Oznacza to, że narkotyk w znaczny sposób oddziałuje na procesy 
fizjologiczne w organizmie człowieka.

• Drugą hipotezą jest założenie i przyrównanie narkotyków jako 
swego rodzaju mechanizmu obronnego, który chwilowo zwalcza  
i zmniejsza problemy ludzi, np. depresję, niepokój, lęki, niską samo-
ocenę, frustrację, skłonności agresywne oraz wstydliwe pragnienia.

• Do uwarunkowań narkomanii, znajdujących się w hipotezie trzeciej, 
należy niedojrzałość osobowa przypisana do osoby, która nie potrafi 
kontrolować swoich emocji, niedojrzałość sfery emocjonalnej, słabe 
ego, zaburzenia tożsamościowe, np. wynikające z braku własnych 
standardów wartości, braku posiadania własnych celów życiowych, 
wygórowanych potrzeb oraz nastawienia egocentrycznego.

• Czwarta hipoteza odnosi się do uwarunkowań społecznych. Do nar-
komanii przyczynia się dostępność środków odurzających (natural-
nie nielegalna), pewne tradycje stosowania konkretnych substancji 
lub środków w najbliższym otoczeniu, występowanie okoliczności, 
które sprzyjają zażywaniu narkotyków, poczucie przynależności oraz 
akceptacji poszczególnych grup.

Powyższe czynniki warunkujące narkomanię, mogą współwystępować, 
co przekłada się na większe ryzyko sięgnięcia po środki i substancje psychoak-
tywne oraz popadnięcia w uzależnienie od narkotyków. Po narkotyki sięgają 
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głównie osoby młode, niedojrzałe oraz niekoniecznie świadome ponoszonych 
konsekwencji zażywania środków i substancji psychoaktywnych.

KONSEKWENCJE NARKOMANII

Narkomania przyjmuje wielowymiarowy charakter, ma wpływ na wie-
le sfer w życiu człowieka i przyczynia się do powstawania swoistych konse-
kwencji na skutek przyjmowania środków oraz substancji psychoaktywnych. 
Wymiar konsekwencji można podzielić na cztery grupy: zdrowotne, prawne, 
moralne oraz społeczne, co zaprezentowane zostało na rysunku 1.

Rysunek 1. Konsekwencje narkomanii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Jędrzejko, Kowalewska 2008, s. 74.

Do szkód oraz konsekwencji zdrowotnych narkomanii, można zaliczyć 
(Ostaszewski 2003, s. 67-74, cyt. za: Jędrzejko i Kowalewska 2010, s. 36):

• uzależnienia poszczególnymi środkami oraz substancjami 
psychoaktywnymi,

• pogorszenie się stanu fizycznego oraz wyniszczenie narządów 
wewnętrznych,

• zaburzenia psychiczne (psychozy, depresja, lęki),
• przedawkowania (często śmiertelne) oraz zatrucia,
• infekcje bakteryjne oraz wirusowe,
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• zaburzenia prawidłowego postrzegania rzeczywistości, które zagraża-
ją zdrowiu i życiu, zarówno uzależnionego, jak i innych osób,

• rozbudowy placówek leczenia narkomanów,
• podatność na choroby.

Wśród konsekwencji prawnych wyróżnić należy kontakt ze światem prze-
stępczym (np. z dealerami oraz z ludźmi zajmującymi się przemytem narko-
tyków), rozwój przestępczości zorganizowanej oraz odpowiedzialność karną.

Natomiast do konsekwencji moralnych zalicza się zaburzenia w syste-
mie wartości, nieprawidłowość postrzegania oraz rozróżniania rzeczy dobrych  
i złych, zaburzenie postrzegania świata, niekontrolowane zachowania (Jędrzej-
ko i Kowalewska 2008, s. 74).

Kluczowymi konsekwencjami rozwoju uzależnień od narkotyków są  
(Jędrzejko i Kowalewska 2009, s. 63-74):

• wysokie wskaźniki zachorowalności na choroby mające bezpośred-
nie oraz pośrednie powiązanie z przyjmowanymi środkami oraz sub-
stancjami psychoaktywnymi,

• umieralność z powodu zatruć narkotykami oraz z powodu wypadków 
spowodowanych będąc pod wpływem środków psychoaktywnych,

• zaniedbywanie codziennych obowiązków (np. nieobecności w pracy 
lub w szkole),

• przestępczość,
• utrata zdolności do życia społecznego,
• rozbicie rodzinnych więzi oraz rozpad rodzin,
• zwiększenie zagrożenia rozwoju innych patologii,
• niższe szanse zawodowe oraz społeczne,
• wykluczenie społeczne.

Osoby uzależnione od narkotyków, ulegają dużej degradacji psychicz-
nej, a także fizycznej. Często przyjmują aspołeczną postawę, odtrącając, raniąc 
wszystkie najbliższe osoby. Problemy osiągają taki stopień, że mogą przerosnąć 
uzależnioną osobę i jej możliwości poradzenia sobie z konsekwencjami. Aby 
uporać się ze zjawiskiem narkomanii, osoba uzależniona potrzebuje wsparcia 
innych ludzi oraz trafienia do odpowiedniego ośrodka. Co więcej, a nawet 
przede wszystkim sama musi tego chcieć.
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PODSUMOWANIE 

Tematyka, która została poruszona w niniejszym artykule dotyczy bar-
dzo obszernej problematyki, dowodzi to, że zagadnienie było i będzie po-
ruszane jeszcze wielokrotnie, ponieważ zjawisko narkomanii ciągle szerzy 
się na większą skalę. Zrealizowano cel jakim było ukazanie i uświadomienie, 
jak istotnym współcześnie problemem wśród ludzi jest zjawisko narkoma-
nii. Opisano czynniki powodujące powstawanie uzależnienia od narkotyków  
i innych substancji psychoaktywnych, jak również wymieniono objawy oraz 
konsekwencje towarzyszące tej patologii.

Podsumowując, narkotyki są jednym z największych zagrożeń dla czło-
wieka, jednocześnie będąc również najbardziej dochodową dziedziną prze-
stępczej działalności. Ludzie zażywają narkotyki z bardzo wielu powodów, 
począwszy od chęci zaistnienia wśród znajomych, wtopienia się w ich towa-
rzystwo, ciekawości, przez stres i nieumiejętność poradzenia sobie z problema-
mi życia codziennego, aż po zaburzenia tożsamościowe i niedojrzałość sfery 
emocjonalnej. Wiąże się to z wieloma objawami i skutkami. Konsekwencje 
dotykają różnych płaszczyzn życia człowieka, a mianowicie kwestii zdrowot-
nych, prawnych, moralnych oraz społecznych.

Należy również dodać, że taka patologia często skutkuje wykluczeniem 
społecznym danej osoby z grupy bądź środowiska, w którym się ona znajdu-
je. We współczesnym świecie jest to często występujący problem wśród osób 
uzależnionych. Co więcej, niestety jest to również krzywdzące dla najbliższych 
takiej osoby. Ze względu na pokrewieństwo bądź pochodzenie z rodziny pato-
logicznej ludzie tacy są wykluczani, gorzej traktowani. Rzutuje to negatywnie 
na zdrowie psychiczne takiego człowieka, jak również na jego relacje z innymi 
ludźmi. Niejednokrotnie zauważyć można, że osoby wykluczone z poszcze-
gólnych grup społecznych, stają się zdystansowane wobec ludzi oraz czują się 
od nich gorsi.
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FAVOURABLE FACTORS IN DRUG ADDICTION 
DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON HUMAN LIFE

Abstract: The article's main aim is to show how significant the drug addic-
tion problem is today. The paper presents the concept of drug addiction, the 
developmental phases of addiction, as well as symptoms and effects, identifies 
the factors contributing to the emergence of the aforestated social pathology, 
and explains why its development dynamics is currently gaining momentum. 
Drug addiction is an extremely dangerous pathology with a broad spectrum. 
It adopts multidimensional nature and affects many spheres of human life, 
contributing to the consequences formation. It threatens the health, social life, 
social order and development. Moreover, individuals and social groups affec-
ted by drug addiction tend to display behaviours and demeanours inconsistent 
with the norms and values adopted in a given society or culture. That is why 
it is important to show and make people aware of what the drugs and other 
psychoactive substances are related to.

Keywords: drug addiction, causes of drug addiction, consequences of drug 
addiction, social pathologies
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PORÓWNANIE WPŁYWU 
AMFETAMINY I METYLOFENIDATU 

NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Streszczenie: Mimo stale pogłębiającego się problemu nadużywania stymu-
lantów, stan wiedzy o toksyczności oraz niosących przez ich używanie zagrożeń 
w społeczeństwie jest zaskakująco niski. Zważając na istotność edukacji społe-
czeństwa dokonano krótkiego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego informa-
cji na temat amfetaminy i metylofenidatu. Za przedmiot rozważań wybrano 
wyżej wymienione substancje z powodu, iż wykazują podobne działanie na 
organizm człowieka, jednak amfetamina jest wprost kojarzona z substancją 
narkotyczną, a metylofenidat z substancją leczniczą. Celem niniejszej pracy 
jest zaprezentowanie oraz porównanie wpływu tych neurostymulantów na 
organizm człowieka. Praca wskazuje zarówno na użyteczność, jak i możliwe 
ryzyko wynikające z zażywania wyżej wymienionych substancji.

Słowa kluczowe: amfetamina, metylofenidat, organizm, człowiek

WPROWADZENIE

Neurostymulanty to substancje wywołujące silne pobudzenie psychomo-
toryczne. Do najczęściej używanych, zarówno w medycynie, jak i w celach re-
kreacyjnych należą amfetamina i metylofenidat. Za przedmiot rozważań wy-
brano wyżej wymienione substancje z powodu, iż wykazują podobne działanie 
na organizm człowieka, jednak amfetamina jest wprost kojarzona z substancją 
narkotyczną, a metylofenidat z substancją leczniczą. Ich działanie obejmuje 
głównie pobudzenie psychomotoryczne, a także hamowanie senności i łaknie-
nia przy wzroście poczucia własnej wartości oraz nasileniu koncentracji uwagi. 
Po ich odkryciu chętnie leczono nimi wiele schorzeń, a amfetamina dzięki 
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swojemu silnemu działaniu zdobyła uznanie nawet w wojsku, gdzie używano 
jej do zdobycia przewagi nad wrogiem, niwelując zmęczenie i poczucie stra-
chu u żołnierzy. Obecnie wyżej wymienione substancje są ściśle kontrolowane 
ze względu na duży potencjał ich nadużywania i stosunkowo niewielkie zasto-
sowanie medyczne. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami leczy się nimi zespół 
nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci i młodzieży, 
a także objawowo narkolepsję. Poza zastosowaniem klinicznym stymulanty są 
często używane przez studentów i pracowników umysłowych w celu popra-
wienia wydolności psychicznej w okresach wzmożonego wysiłku takiego jak 
np. sesja egzaminacyjna. Wpływ amfetaminy i metylofenidatu na organizm 
człowieka tłumaczy się głównie ich oddziaływaniem na stężenie noradrenaliny 
oraz dopaminy w szczelinach synaptycznych. Choć obydwie substancje powo-
dują wzrost stężenia tych samych neuroprzekaźników, ich mechanizm dzia-
łania nie jest taki sam. Najpoważniejszym skutkiem przyjmowania dużych 
dawek amfetaminy i metylofenidatu jest możliwość wystąpienia uzależnienia. 
Pod tym względem, naukowcy wskazują amfetaminę za bardziej niebezpiecz-
ną niż metylofenidat. Jednak przy stosowaniu terapii stymulantami zgodnej 
z zaleceniami lekarza leczenie nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nad-
używania i uzależnienia. Prowadzone obecnie badania wskazują na możliwe 
zastosowanie stymulantów także w leczeniu depresji i apatii u osób starszych.

OPIS SUBSTANCJI

Amfetamina – 1-fenylopropano-2-amina jest organicznym związkiem 
chemicznym należącym do grupy środków psychostymulujących. Po raz 
pierwszy została zsyntetyzowana w 1887 roku, a w latach 30 XX. wieku była 
już produkowana na skalę masową. Choć jej pierwotnym wskazaniem było 
leczenie astmy oskrzelowej (Zajączkowski i in. 2011, s. 109-114), preparaty  
z amfetaminą znalazły szeroki wachlarz zastosowań. Chętnie używano ich 
przy leczeniu narkolepsji, alkoholizmu, epilepsji, depresji, impotencji, choro-
by Parkinsona i otyłości, a także podczas długich podróży, okresów obniżenia 
nastroju czy rejsów u osób z chorobą morską (Nasiadka 2001). Amfetami-
na ze względu na swoje silne działanie była wykorzystywana przez żołnierzy 
podczas II Wojny Światowej w przypadku skrajnego wycieńczenia i walki 
w trudnych warunkach. Początkowo amfetamina wydawała się być długo 
poszukiwanym panaceum, jednak szybko okazało się, iż jej stosowanie wią-
że się z konsekwencjami takimi jak: wyczerpanie organizmu, nagłe omdle-
nia, napadowe wzrosty ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, a także lęki 
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i manie prześladowcze (Nasiadka 2001). Kolejnym problemem okazały się 
silne właściwości uzależniające amfetaminy, z powodu których wiele krajów 
wprowadziło bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące jej wytwarzania oraz dys-
trybucji. Obecnie, w Polsce, amfetamina jest substancją ściśle kontrolowa-
ną, a jej posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne 
bez posiadania odpowiedniego zezwolenia (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii). W niektórych krajach zezwala się na uży-
wanie preparatów z amfetaminą w celu leczenia zespołu nadpobudliwości 
ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i narkolepsji. Poza zastosowaniem me-
dycznym używa się jej również jako środek dopingujący i/lub poprawiający 
zdolności kognitywne, a także w celach rekreacyjnych jako związek euforyzu-
jący. Występuje ona w dwóch enancjomerach – lewoamfetamina oraz deks-
troamfetamina (Nasiadka 2001).

Metylofenidat – 2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan metylu, tak samo 
jak amfetamina jest organicznym związkiem chemicznym należącym do gru-
py środków psychostymulujących. Po raz pierwszy został zsyntetyzowany 
w 1944 roku, a 10 lat później zarejestrowano go jako środek leczniczy pod 
nazwą ,,Ritalin”. Jego pierwotnymi zastosowaniami były m.in. łagodzenie 
śpiączki wywołanej barbituranami, narkolepsji, a także depresji. Oprócz tego, 
podejmowano także próby leczenia nim deficytów pamięci u osób starszych 
(Challmann i Lipsky 2000, s. 711–721). Jednym z najistotniejszych zasto-
sowań okazała się terapia w ADHD u dzieci, co do dziś pozostaje jednym  
z wskazań do leczenia metylofenidatem (Wiciński i in. 2015, s. 195-209). 
Drugim zastosowaniem, w niektórych krajach, jest objawowe leczenie nar-
kolepsji (Challmann i Lipsky 2000, s. 711–721). Poza zastosowaniem me-
dycznym, metylofenidat jest popularny w środowisku akademickim jako 
środek poprawiający funkcje poznawcze, co ułatwia m.in. zapamiętywanie 
dużej partii materiału w krótkim czasie z czego korzysta się np. podczas sesji 
egzaminacyjnej (Wiciński i in. 2015, s. 195-209). Z racji możliwego nad-
używania metylofenidatu, podobnie jak amfetaminy, jest to substancja, która  
w Polsce klasyfikowana jest w kategorii II-P, co znaczy, iż jest substancją ściśle 
kontrolowaną, a jej posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są 
nielegalne bez posiadania odpowiedniego zezwolenia (Ustawa z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Występuje w czterech izomerach, 
ponieważ cząsteczka posiada dwa centra chiralne (Sharma i Couture 2013,  
s. 209-225). Jednak w medycynie wykorzystuje się najczęściej d-treo- 
metylofenidat (Heal i Pierce 2006, s. 713-738).
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WPŁYW NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY  
ORAZ DZIAŁANIE OBWODOWE

Metylofenidat i amfetamina ze względu na zbliżony mechanizm działa-
nia wykazują podobny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Warto 
podkreślić, iż amfetamina jest uznawana przez naukowców za dużo silniej-
szy stymulant (Malenka, Nestler i Hyman 2009, s. 364-375). W dawkach 
terapeutycznych wśród głównych efektów działania obu tych stymulantów 
wyróżnia się hamowanie senności, zmniejszenie łaknienia, poprawę nastroju, 
podwyższone poczucie własnej wartości, nasilenie koncentracji i uwagi, a tym 
samym wspomaganie zapamiętywania i uczenia się (Zajączkowski i in. 2011, 
s. 109-114; Nasiadka 2001). Kwestia poprawy zdolności kognitywnych i wy-
dolności psychicznej jest jednak przedmiotem wielu dyskusji, zarówno osób 
nadużywających substancje psychostymulujące, jak i naukowców. Powszech-
nie przekazywane informacje związane z wpływem opisywanych stymulantów 
obejmują tylko ich pozytywny wpływ na proces zapamiętywania, zwiększenie 
produktywności i koncentracji przy jednoczesnym zniesieniu poczucia zmę-
czenia, bez podawania wad takiej stymulacji (Wiciński i in. 2015, s. 195-209). 
Naukowcy wskazują wyjątkową przydatność stosowania amfetaminy i mety-
lofenidatu tylko i wyłącznie w trakcie nauki prostych zagadnień, które wyma-
gają zaangażowania jedynie pamięci, podkreślając znikomy efekt w sytuacjach, 
kiedy przyswojenie materiału wymaga kojarzenia faktów lub zrozumienia do-
datkowych okoliczności (Nasiadka 2001; Repantis i in. 2010, s. 187-206). 
Nasilając przekaźnictwo adrenergiczne amfetamina i metylofenidat zmniej-
szają udział fazy REM w całości snu, a także desynchronizują obraz koro-
wy EEG (Nasiadka 2001). Podczas zażywania dawek znacznie większych niż 
dawki terapeutyczne w przypadku obu substancji mogą wystąpić objawy ta-
kie jak: niepokój, bóle głowy, zawroty głowy, hipertermia, śpiączka, nasilona 
agresja, psychoza, omamy i urojenia, a także wykonywanie bezcelowych, po-
wtarzalnych ruchów, czyli występowanie stereotypii (Nasiadka 2001; Wiciń-
ski i in. 2015, s. 195-209; Klein-Schwartz 2002, s. 219-223). Silne działania 
obwodowe obydwu neurostymulantów rzadko pojawiają się u człowieka przy 
zastosowaniu dawki terapeutycznej (Nasiadka 2001). Dopiero po przyjęciu 
wysokich dawek można zaobserwować objawy zagrażające życiu obejmujące 
wiele układów narządów w ciele człowieka. W obrębie układu krwionośnego 
zgłaszano przypadki wzrostu ciśnienia tętniczego, kołatania serca, tachykar-
dii, a także bólu w klatce piersiowej. Najczęściej odnotowane dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego to nudności, wymioty, biegunka i bardzo często 
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występująca suchość śluzówki jamy ustnej. Przy dawkach zażywanych rekre-
acyjnie charakterystyczne jest także rozszerzenie źrenic, nasilone pocenie się, 
przyspieszenie oddechu i w skrajnych sytuacjach drgawki (Nasiadka 2001; 
Challmann i Lipsky 2000, s. 711-721). Istnieją również doniesienia, iż środki 
te powodują skurcz zwieracza pęcherza moczowego i po przekroczeniu od-
powiednio wysokiej dawki osoba zażywająca amfetaminę lub metylofenidat 
może mieć trudności w oddawaniu moczu, a także skarżyć się na ból podczas 
tej czynności (Nasiadka 2001; PubChem). Największą różnicą w działaniu 
powyższych substancji jest stopień w jaki oddziałują na aktywność ruchową – 
bowiem metylofenidat jest substancją, której działanie opiera się głównie na 
efektach psychicznych (Wiciński i in. 2015, s. 195-209).

FARMAKOKINETYKA, METABOLIZM  
ORAZ MECHANIZM DZIAŁANIA

Amfetamina jest dobrze wchłaniana w przewodzie pokarmowym, a do-
kładniej w jelitach – jej biodostępność w przypadku d-izomeru może prze-
kraczać nawet 75% (PubChem). Proces wchłaniania jest zależny od pH prze-
wodu pokarmowego (PubChem). Amfetamina jest słabą zasadą (pK = 9,9), 
a co za tym idzie, w środowisku zasadowym przeważa forma postaci wolnej 
zasady rozpuszczalnej w tłuszczach. Ułatwia to proces absorpcji przez błony 
komórkowe (PubChem). Najwyższe stężenie we krwi zostaje osiągnięte ok. 
2-3 godziny po podaniu doustnym (Nasiadka 2001). Według badań amfe-
tamina wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu (15%) (PubChem).

Kolejnym zmierzonym parametrem farmakokinetycznym jest stosunek 
ilości leku w organizmie do jego stężenia we krwi, czyli objętość dystrybu-
cji (Rajtar-Cynke 2007). W przypadku amfetaminy wynosi on 4 l/kg (Pub-
Chem; Nasiadka 2001). Okres biologicznego półtrwania również jest zależny 
od pH i wynosi średnio 8-12 godzin, przy czym w przypadku środowiska 
kwaśnego jest to 4-8 godzin, a intensywna alkalizacja wydłuża ten czas nawet 
do 16-25 godzin. Około 30% dawki związku jest wydalane z moczem w po-
staci niezmienionej, a reszta jest metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych 
metabolitów i p-hydroksyamfetaminy, która jest uznawana za silny halucyno-
gen (Nasiadka 2001).

Metylofenidat przyjmowany doustnie charakteryzuje się dość małą bio-
dostępnością, lecz dekstrometylofenidat wykazuje znacznie wyższą biodo-
stępność niż lewoizomer (Kimko i in. 1999, s. 457-470). Według danych 
literaturowych istnieją duże różnice osobnicze dotyczące biodostępności 
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metylofenidatu (11-52%). W wielu źródłach przyjmuje się średnią wynoszą-
cą około 22% dla d-izomeru (Srinivas i in. 1993, s. 14-21). Przy podaniu 
doustnym tabletki o natychmiastowym działaniu najwyższe stężenie osią-
gane jest średnio po około 2 godzinach (Challmann i Lipsky 2000, s. 711-
721). Metylofenidat podobnie jak amfetamina wiąże się z białkami osocza 
w niewielkim stopniu (10-33%), a jego objętość dystrybucji to 2,65 l/kg  
w przypadku d-izomeru (PubChem). Badania wykazują, iż średni okres biolo-
gicznego półtrwania to około 2,5 godziny (Challmann i Lipsky 2000, s. 711-
721). W większości (60-86%) jest metabolizowany do nieaktywnego kwasu 
ritalinowego w wątrobie (PubChem). Około 97% metabolitów jest wyda-
lanych z moczem, 1-3% z kałem, a mniej niż 1% dawki jest eliminowane  
z organizmu w postaci niezmienionej (PubChem). W tabeli 1 przedstawiono 
porównanie parametrów farmakokinetycznych amfetaminy i metylofenidatu.

Tabela 1. Porównanie parametrów farmakokinetycznych amfetaminy i metylofenidatu

Parametr Amfetamina Metylofenidat

Biodostępność 75% 22%

Wiązanie z białkami osocza 15% 10-33%

Tmax 2-3 godziny 2-3 godziny

Objętość dystrybucji 4 l/kg 2,65 l/kg

Okres półtrwania 8-12 godzin 2,5 godziny

Metabolizm wątroba wątroba

Wydalanie z moczem z moczem

Objaśnienie skrótów: Tmax – czas, po którym substancja osiąga najwyższe stężenie we krwi

Źródło: Nasiadka 2001; PubChem; Challmann i Lipsky 2000, s. 711-721.

RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYCIEM  
I ZASTOSOWANIE KLINICZNE 

Najpoważniejszym skutkiem ubocznym przyjmowania stymulantów jest 
rozwój tolerancji i uzależnienia. Tolerancją określa się w literaturze zmniejsze-
nie wrażliwości organizmu na daną substancję. Polega to na coraz słabszej od-
powiedzi na takie same dawki przyjmowanej substancji psychoaktywnej. O ile 
w przypadku amfetaminy zjawisko tolerancji narasta bardzo szybko (Nasiad-
ka 2001), tak w przypadku metylofenidatu występuje ono w różnym stopniu 
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tylko u pacjentów przewlekle przyjmujących duże dawki – zazwyczaj znacznie 
większe niż zostały im przepisane przez lekarza (PubChem). Kolejnym moż-
liwym efektem niepożądanym przy stosowaniu amfetaminy i metylofenidatu 
jest wystąpienie uzależnienia. Zajączkowski (2003) formułuje definicję uza-
leżnienia następująco: 

“Uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji mię-
dzy żywym organizmem, a substancją chemiczną, charakteryzujący się 
zmianami zachowania i innymi reakcjami, do których należy koniecz-
ność przyjmowania danej substancji w sposób ciągły lub okresowy,  
w celu doświadczenia jej wpływu na psychikę lub by uniknąć przy-
krych objawów towarzyszących brakowi substancji.”

W literaturze wyróżnia się uzależnienie psychiczne i fizyczne. Uzależnie-
niem psychicznym nazywany jest stan, podczas którego odczuwana jest silna 
potrzebę przyjęcia danej substancji, aby odczuć przyjemność lub usunąć efek-
ty odstawienne. Kiedy osoba zaprzestanie jej zażywania i w konsekwencji do-
prowadza to do dolegliwości somatycznych, uzależnienie klasyfikuje się jako 
fizyczne (Nasiadka 2001). Zarówno amfetamina, jak i metylofenidat mogą 
wywoływać uzależnienie psychiczne, jednak naukowcy wskazują amfetaminę 
jako środek silniej uzależniający niż metylofenidat (Nutt i in. 2007, s. 1047-
1053). Uzależnienie fizyczne w literaturze przedmiotu określa się jako słabo 
zaznaczone lub wskazuje się, że brakuje odpowiednich danych, aby móc to 
jednoznacznie stwierdzić (Nasiadka 2001; Wiciński i in. 2015, s. 195-209).

Nadużywanie wspomnianych stymulantów, kończące się uzależnieniem, 
oprócz zwiększania dawki, polega również na przyjmowaniu ich drogami in-
nymi niż rekomendowane np. donosowo lub dożylnie (Wiciński i in. 2015,  
s. 195-209). Przy stosowaniu terapii stymulantami zgodnej z zaleceniami le-
karza leczenie nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nadużywania i uzależ-
nienia, co potwierdzają badania przeprowadzone w 2014 roku (Chang i in. 
2014, s. 878-885).

Zarówno amfetamina, jak i metylofenidat mają zastosowanie w lecz-
nictwie – są zatwierdzone m.in. przez Amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków (FDA – ang. U.S. Food and Drug Administration) w terapii ADHD 
i narkolepsji (Zajączkowski i in. 2011, s. 109-114; Wiciński i in. 2015,  
s. 195-209). W Europie preparaty z amfetaminą stosuje się bardzo rzadko 
i tylko w niektórych krajach (m.in. Szwajcaria i Niemcy) (Bassetti i in. 2019,  
s. 519-539). W przypadku obydwu substancji leczenie najczęściej wdraża się  
w przypadku, gdy efekty innych metod terapii są niewystarczające lub  
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znikome. Leczenie rozpoczyna się od dawek 5-10 mg (Bassetti i in. 2019,  
s. 519-539; Sharma i Couture 2013, s. 209-225).

 Leczenie ADHD skupia się na przyczynach choroby i dotyczy głównie 
dzieci od 6 r.ż. i młodzieży. Wiele lat badań nad etiologią tego zespołu cho-
robowego pozwoliło dowieść, iż mózg osób cierpiących na ADHD charak-
teryzuje się zmniejszoną objętością i aktywnością kory przedczołowej, jądra 
ogoniastego oraz móżdżku (Shaw i in. 2007, s. 19649-19654). Uwzględniając 
wyniki powyższych badań możliwe jest stwierdzenie, iż terapia stymulantami 
jest skuteczna, ponieważ, aktywność połączeń między ww. strukturami jest 
wrażliwa na neuroprzekaźniki takie jak dopamina i noradrenalina. Amfeta-
mina i metylofenidat powodują wzrost stężenia tych dwóch neuroprzekaź-
ników, co usprawnia połączenia między strukturami mózgu, czego skutkiem 
jest zmniejszenie natężenia lub wręcz ustąpienie objawów (Sharma i Couture 
2013, s. 209-225).

Jak się okazuje, stymulanty są stosowane także w chorobach o nieznanej 
przyczynie, takich jak narkolepsja, jako leczenie objawowe. Z racji rzadkie-
go występowania, mianowicie na poziomie 0,2-0,5% (Kornum i in. 2017), 
badania na temat etiologii narkolepsji nie są dla naukowców priorytetem.  
W tym przypadku amfetamina i metylofenidat są stosowane tylko do zni-
welowania jednego z objawów narkolepsji tj. nadmiernej senności, nie zaś 
przyczyn choroby.

Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują, iż amfetamina i mety-
lofenidat mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu innych chorób. Obydwie sub-
stancje mogą łagodzić depresję i apatię u osób starszych, także u pacjentów po 
udarze lub cierpiących na nowotwory (Sassi i in. 2020, s. 126-135), a ponadto 
istnieją badania potwierdzające tezę, iż te psychostymulanty wzmacniają anal-
gezję opioidową (Challman i Lipsky 2000, s. 711-721). W przeglądzie ba-
dań z 2020 roku wskazuje się także na możliwe zastosowanie metylofenidatu  
w leczeniu apatii w chorobie Alzheimera (Sassi i in. 2020, s. 126-135).

PODSUMOWANIE

Celem pracy było porównanie wpływu amfetaminy i metylofenidatu 
na organizm człowieka. Przegląd literatury oraz analiza zebranego materiału 
umożliwiła zrealizowanie powyższego celu oraz sformułowanie kilku wnio-
sków. Podsumowując przedstawione w pracy efekty wywoływane przez oby-
dwie substancje można stwierdzić, iż wybrane jako przedmiot rozważań sty-
mulanty wykazują podobne działanie na organizm człowieka. Rozpatrując 
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ich podobieństwa we wpływie na ludzkie ciało, należy podkreślić, iż obydwie 
substancje oddziałują zarówno na transmisję dopaminergiczną, jak i norad-
renergiczną. Pomimo różniących się w niewielkim stopniu mechanizmów 
działania, wywołują one podwyższenie stężenia tych neuroprzekaźników, co 
sprawia, że można zaobserwować podobne efekty po ich zażyciu.

Rozpatrując ich zastosowanie kliniczne, obejmujące leczenie chorób 
takich jak ADHD czy narkolepsja u osób opornych na inne formy terapii, 
należy podkreślić, iż metylofenidat odznacza się większym potencjałem tera-
peutycznym z racji niższego ryzyka wystąpienia efektów ubocznych. Nie ulega 
wątpliwości, iż metylofenidat jest uważany także za bezpieczniejszą substancję 
od amfetaminy przez dużo mniejsze użycie poza kliniczne. Bilansując korzyści 
i działania niepożądane wynikające ze stosowania amfetaminy i metylofenida-
tu można przypuszczać, iż w dużej części leczenie preparatami z amfetaminą 
zostanie zastąpione jego bezpieczniejszym odpowiednikiem, a tylko nieliczne 
przypadki będą wymagały silniejszego środka, jakim jest amfetamina. Mając 
na uwadze ich możliwe zastosowania kliniczne można stwierdzić, iż potrzeba 
prowadzenia badań z użyciem tych substancji jest uzasadniona, jednak ich 
stosowanie powinno odbywać się pod restrykcyjnym nadzorem.
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COMPARISON OF THE EFFECT OF AMPHETAMINE 
AND METHYLPHENIDATE ON THE HUMAN BODY

Abstract: Despite the constantly deepening problem of stimulant abuse, the 
level of knowledge about toxicity and the risks it poses in society is surprisingly 
low. Considering the importance of educating the public, a short literature 
review of information on amphetamine and methylphenidate was performed. 
The above-mentioned substances were selected as the subject of considerations 
because they have a similar effect on the human body, however, amphetami-
ne is directly associated with a narcotic substance, and methylphenidate with  
a medicinal substance. The aim of this study is to present and compare the 
effects of these neurostimulants on the human body. The work indicates both 
the usefulness and possible risks resulting from the use of the above-mentio-
ned substances.

Keywords: amphetamine, methylphenidate, organism, human
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MŁODZIEŃCZE IDIOPATYCZNE 
ZAPALENIE STAWÓW – 
PATOGENEZA, OBRAZ 

KLINICZNY I POSTĘPOWANIE

Streszczenie: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to niejed-
norodna klinicznie choroba autoimmunologiczna nieznanego pochodzenia 
objawiająca się nieinfekcyjnym zapaleniem stawów u dzieci poniżej 16. roku. 
Jest jedną z najczęściej występujących chorób autoimmunologicznych u dzie-
ci. Klasyfikacja młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów identyfikuje 
podtypy, z których wiele wydaje się reprezentować różne choroby, charak-
teryzujące się różnymi cechami klinicznymi i w niektórych przypadkach, 
podłożem genetycznym. Artykuł ma na celu przybliżenie metod klasyfikacji 
i aktualnych informacji o chorobie. Omówione zostały formy postępowania 
klinicznego w oparciu o klasyfikacje podtypów MIZS.

Słowa kluczowe: MIZS, JIA, patogeneza, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów
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WPROWADZENIE

Pierwsze wzmianki o chorobie zapalnej stawów u dzieci notuje się na 
drugą połowę XIX w., jednakże klasyczny opis choroby znanej obecnie jako 
MIZS sformułował Still w 1897 r. wyodrębniając także, na podstawie obser-
wacji 12 chorych, odmianę układową tej choroby, nazywaną zespołem Stilla. 
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów jest najczęstszą chorobą reuma-
tyczną u dzieci i ważną przyczyną długotrwałej i krótkotrwałej niepełnospraw-
ności. W krajach wysoko rozwiniętych roczna wczesna zapadalność na tę cho-
robę wynosi 2-20 przypadków na 100 000 mieszkańców, a jej współczynnik 
chorobowości (ang. prevalance) 16-150 przypadków na 100 000 osób (Ravelli 
i Martini 2007, s. 767-768). Przewlekłe zapalenie prowadzi do uszkodzenia 
struktur objętego stawu w tym chrząstki stawowej oraz nasad kostnych. Po-
nadto wywołuje wiele objawów pozastawowych. Prowadzi także do powikłań 
układowych, a nieleczona może być przyczyną długoterminowej dysfunkcji 
układu ruchu. Choroba przebiega z okresami nawrotów i remisji, jednakże 
możliwe jest też wystąpienie tylko jednego rzutu choroby. Wczesne rozpo-
znanie, włączenie skutecznego leczenia i uzyskanie remisji są najsilniejszym 
pozytywnym czynnikiem rokowania (Ravelli i Martini 2007, s. 777; Ravelli  
i in. 2018, s. 769-771).

ROZPOZNANIE ORAZ KLASYFIKACJA

Obecnie obowiązującymi kryteriami rozpoznawania MIZS są przede 
wszystkim (Petty i in. 2001, s.1992):

• początek choroby przed ukończeniem 16. roku życia,
• zapalenie co najmniej jednego stawu utrzymujące się przez mini-

mum 6 tygodni,
• wykluczenie wszystkich znanych przyczyn zapalenia stawów.

Pacjenci, u których podejrzewane jest MIZS wymagają szerokiej diagno-
styki obrazowej oraz laboratoryjnej w celu wykluczenia innych możliwych 
przyczyn wywołujących zapalenia stawów, tj.: zapalenia infekcyjne, alergicz-
ne, reaktywne oraz toksyczne. Należy też wykluczyć choroby reumatyczne tj.: 
toczeń rumieniowaty układowy lub zapalenie skórno-mięśniowe. Możliwy-
mi przyczynami artropatii są także choroby krwi oraz choroby metaboliczne. 
Do określenia aktywności choroby potrzebne są także badania dodatkowe.  
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Nie ma testu diagnostycznego na MIZS, dlatego przed postawieniem diagno-
zy należy dokładnie wykluczyć inne przyczyny zapalenia stawów.

Obecna klasyfikacja MIZS została zaproponowana przez Stały Komi-
tet Pediatrii Międzynarodowej Ligi Towarzystw Reumatologicznych (ILAR 

– ang. International League of Associations for Rheumatology) (Fink 1995,  
s. 1568), który wydał wstępną jej wersję w 1997, a następnie jej uaktualnienie 
w 2001 r. (Petty i in. 1998, s. 1991-1994; Petty i in. 2004, s. 390-392). Kla-
syfikacja obejmuje siedem typów MIZS, które ze względu na objawy kliniczne 
i patofizjologię dzieli się głównie na dwie zasadnicze kategorie: układowe za-
palenie stawów (uogólnione MIZS) oraz pozostałe (sześć specyficznych typów 
MIZS) (Okamoto i in. 2018, s. 6).

POSTACIE I CHARAKTERYSTYKA MIZS

W tabeli 1 przedstawiono klasyfikację postaci MIZS wraz z ich szczegó-
łową charakterystyką oraz cechami wykluczającymi, oznaczonymi w postaci 

„*”. Jako cechy wykluczające rozumieć należy czynniki, które uniemożliwiają 
zakwalifikowanie pacjenta do danej postaci MIZS. Takimi czynnikami, które 
uwzględnione zostały w tabeli 1 są:

a) łuszczyca aktualna jak również ta w wywiadzie u pacjenta lub krewnego 
pierwszego stopnia;

b) mężczyźni z dodatnim wynikiem oznaczenia HLA-B27 zaczynają rozwi-
jać zapalenie stawów po 6 r.ż.,

c) ZZSK, zapalenie stawów związane z zapaleniem przyczepów ścięgnistych, 
zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych z nieswoistym zapaleniem jelit, 
zespół Reitera lub ostre zapalenie przedniego odcinka błony naczynio-
wej oka lub przebyte w wywiadzie jedno z poniższych jak również zabu-
rzenia te występujące u krewnych pierwszego stopnia,

d) co najmniej dwukrotnie dodatni wynik czynnika reumatoidalnego IgM 
w odstępie co najmniej 3 miesięcy,

e) pacjent ma systemową odmianę MIZS.
Dodatkowo postać o początku uogólnionym (układowym) może prze-

biegać z zespołem aktywacji makrofagów, ciężkim powikłaniem prowadzą-
cym do niewydolności wielonarządowej, zagrażającej życiu lub zdrowiu dziec-
ka (Ravelli 2007, s.769-775).

Diagnozowanie MIZS do dzisiaj nie jest objęte procedurą laboratoryjną. 
W celu określenia rozległości i stanu zaawansowania zapalenia wykonuje się 
liczenie zajętych stawów.
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Tabela 1. Postać, charakterystyka i cechy wykluczające MIZS

POSTAĆ MIZS CHARAKTERYSTYKA Cechy  
wykluczające*

Systemowa Zapalenie jednego lub więcej stawów poprze-
dzone gorączką przez co najmniej 2 tygodnie, 

rejestrowane codziennie przez co najmniej 3 dni 
i któremu towarzyszy co najmniej jedno z poniż-

szych: 

1. Plamista wysypka,

2. Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych,

3. Hepatomegalia i/lub splenomegalia,

4. Zapalenie błon surowiczych.

a),b),c),d)

Nielicznostawowa W ciągu pierwszych 6 miesięcy choroby zapale-
nie stawów może zaatakować od 1 do 4 stawów. 

Istnieją dwie podkategorie: 

1. Trwałe zapalenie nielicznostawowe: dotyka nie 
więcej niż 4 stawy w trakcie choroby 

2. Rozszerzone zapalenie nielicznostawowe: obej-
mujące więcej niż 4 stawy w ciągu pierwszych 6 
miesięcy od zachorowania. Występuje także zapa-

lenie błony naczyniowej oka.

a), b), c), d), e)

Wielostawowa  
z obecnym RF

Zapalenie stawów obejmujące 5 lub więcej sta-
wów w ciągu pierwszych 6 miesięcy choroby; test 

na czynnik reumatoidalny (RF) ujemny

a), b), c), d), e)

Wielostawowa bez 
obecnego RF

Zapalenie stawów obejmujące 5 lub więcej sta-
wów w ciągu pierwszych 6 miesięcy choroby;

2 lub więcej badań RF przez co najmniej 3 mie-
siące - wynik był pozytywny w ciągu pierwszych 

6 miesięcy choroby.

a), b), c), e)

Zapalenie przyczepów 
ścięgnistych

Zapalenie stawów kończyn dolnych, zapalny ból 
pleców, bóle pięt, ostre zapalenie błony naczynio-
wej oka, antygen HLA B27 dodatni u większości

a), d), e)

Łuszczycowe 
zapalenie stawów

Zapalenie stawów, zapalenie stawów międzypa-
liczkowych i palców (dactilitis)

b), c), d), e)

Nieróżnicowane 
zapalenia stawów

Występuje u około 11-21%. Objawy nie pozwa-
lają na klasyfikacje w pozostałych grupach

Źródło: opracowanie własne na podstawie International Against Reumatism, 2011; McCurdy  
i Parsa 2021, s. 143–170.
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PATOGENEZA

Przyczyna MIZS nie jest dobrze znana, jednakże może mieć podłoże  
w czynnikach zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Badania prze-
prowadzone na bliźniętach i rodzinie pozwalają zrozumieć udział podstaw 
genetycznych tej choroby. Wskaźniki zgodności u bliźniąt jednojajowych wa-
hają się od 25-40%, a częstość występowania u rodzeństwa chorych na MIZS 
jest od 15 do 30 krotnie większa niż w populacji ogólnej. Istnieją także do-
niesienia naukowe, że antygeny HLA klasy I i II mają znaczenie w patogene-
zie MIZS. HLA-B27 odgrywa rolę w rozwijaniu zapalenia szkieletu osiowego  
z zajęciem stawów krzyżowo-biodrowych oraz często jest dodatni u pacjen-
tów z zapaleniem stawów towarzyszącym zapaleniom przyczepów ścięgnistych 
(Espinosa i Gottlieb 2012, s. 303-313).

Antygeny klasy drugiej takie jak HLA-DRB1*08, 11, 13 oraz HLA-D-
PB01*02 są silnie powiązane z nielicznostawowym MIZS, a HLA-DRB1*08 
występuje przy MIZS również z ujemnym RF. Kliniczne objawy układowego 
MIZS są podobne do zespołów auto-zapalnych i nie mają związku z genami 
HLA, dlatego też wiele osób uważa, że MIZS o początku układowym należy 
traktować jako odrębną jednostkę w porównaniu do innych odmian (Espino-
sa i Gottlieb 2012, s. 303-313).

Niedawno zauważono także, że stany zapalne w przebiegu MIZS cha-
rakteryzują się wysokim poziomem limfocytów T produkujących IL17, która  
z kolei indukuje powstawanie innych interleukin oraz MMP zaangażowanych 
w uszkodzenie stawów.

O roli odporności humoralnej w patogenezie MIZS świadczy podwyż-
szony poziom autoprzeciwciał, takich jak przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)  
i immunoglobuliny, aktywacja dopełniacza oraz obecność krążących komplek-
sów immunologicznych. Inne możliwe czynniki biorące udział w patogenezie 
MIZS obejmują zaburzenia immunologiczne, stres psychiczny, uraz, zaburze-
nia hormonalne i wyzwalacze zakaźne (Prakken i Albani 2009, s. 599–608).

PRZEBIEG I OBJAWY W RÓŻNYCH TYPACH MIZS

Na podstawie literatury, scharakteryzować można kilka zasadniczych ty-
pów MIZS, a mianowicie (Petty i in. 2016, s. 217-267; Rumsay i in. 2017, 
s. 7):

1. MIZS o początku układowym – główne objawy uogólnionego 
MIZS to okresowa gorączka, rumień i zapalenie stawów. Zwykle 
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wiąże się to z powiększeniem wątroby oraz śledziony, limfadenopatią 
(powiększeniem węzłów chłonnych), zapaleniem opłucnej i osierdzia 
oraz brakiem objawów stawowych nawet we wczesnych stadiach.

2. MIZS nielicznostawowe – objawy kliniczne MIZS stawów obejmują 
obrzęk, ból oraz tkliwość, ciepło, zaczerwienienie, ograniczony za-
kres ruchu i sztywność poranną. Gdy zapalenie stawów jest przedłu-
żone, może wystąpić deformacja stawu (nadżerka kości, zwichnię-
cie lub podwichnięcie stawu i zesztywnienie kości) oraz opóźnienie 
wzrostu, co skutkuje znacznym obniżeniem jakości życia u pacjen-
tów pediatrycznych. Mogą wystąpić cechy przypominające chorobę 
zwyrodnieniową z przekształceniem stawów. W zapaleniu nieliczno-
stawowym stawy kończyn dolnych są najbardziej podatne na cho-
roby. W zapaleniu wielostawowym deformację można zaobserwo-
wać symetrycznie w dużych i małych stawach. W przeciwieństwie 
do dorosłych, dzieci powinny zwracać uwagę na progresję zapalenia 
stawu skroniowo-żuchwowego, ponieważ może to prowadzić do mi-
kroszczęki i przodozgryzu z powodu zaburzeń wzrostu.

3. Łuszczycowe zapalenie stawów – związane jest z łuszczycą lub 
zapaleniem stawów z więcej niż dwoma określonymi kryteriami. 
Ogólnie rzecz biorąc, łuszczyca poprzedza objawy stawowe, takie 
jak zapalenie stawów, zapalenie palców, zapalenie przyczepów 
ścięgnistych, zapalenie pochewek ścięgnistych i zapalenie stawów 
kręgosłupa, które rozwijają się później. Jednakże, ponieważ objawy 
skórne poprzedzają zapalenie stawów u niektórych pacjentów, 
konieczne jest sprawdzenie wysypki i objawów paznokci, takich 
jak wżery, łuszczenie paznokci, guzki poziome i przebarwienia, 
szczególnie w przypadku MIZS z zapaleniem pochewki ścięgna 
i zapaleniem przyczepów ścięgnistych. Jeżeli podobne objawy były 
kiedykolwiek odnotowane u krewnych I stopnia, należy ustalić 
rodzinną historię łuszczycy. Ponadto mogą również wystąpić objawy 
pozastawowe, takie jak zapalenie błony naczyniowej oka.

4. MIZS z zapaleniem przyczepów ścięgnistych – charakteryzuje się 
zapaleniem stawów i zapaleniem przyczepów ścięgnistych. Zapale-
nie stawów często występuje w dużych stawach kończyn dolnych 
(biodra, kolano, staw skokowy). Zapalenie przyczepów ścięgnistych 
można rozpoznać po stwierdzeniu tkliwości i bólu kończyn oraz 
miejsc, w których ścięgna, więzadła, torebka stawowa i mięśnie są 
przyczepione do kości. Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych  
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i stawów kręgosłupa obserwuje się również w zapaleniu stawów  
z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych, ale takie przy-
padki są rzadkie we wczesnej fazie (chociaż mogą pojawić się wraz 
z postępem choroby). Zapalenie przedniego odcinka błony naczy-
niowej może spowodować nagły ból oka i przekrwienie spojówki 
gałkowej i powinno być pilnie zbadane przez okulistę.

5. MIZS niezróżnicowane – niesklasyfikowane zapalenie stawów obej-
muje zapalenie stawów w dzieciństwie trwające dłużej niż 6 tygodni, 
które nie spełnia powyższych kryteriów klasyfikacji lub spełnia wiele 
innych kryteriów. Według klasyfikacji ILAR za niesklasyfikowane 
zapalenie stawów uznaje się nielicznostawowy przebieg MIZS z do-
datnim RF oraz łuszczycowe zapalenie stawów z HLA-B27.

ZDROWE KOŚCI U DZIECI Z MIZS

Zdrowie kości u dzieci z MIZS jest często zagrożone z powodu prze-
wlekłego stanu zapalnego, utraty siły mięśniowej i stosowania leków kontro-
lujących chorobę, zwłaszcza glikokortykoidów. Zapalenie głęboko wpływa 
na równowagę między osteoklastami i osteoblastami w przebudowie kości 
i homeostazie. Osteoklasty, przyczepiają się do macierzy kostnej i rozpusz-
czają kość poprzez fosfatazy, enzymy lizosomalne i integryny. W stanie pro-
zapalnym obserwowanym przy zapaleniu stawów występuje wysoki poziom 
substancji, które promują produkcję osteoklastów i hamują różnicowanie 
osteoblastów, zwiększając resorpcję kości i prowadząc do osteopenii lub oste-
oporozy (Teitlebaum 2007, s. 432).

LECZENIE MIZS

Postępowanie w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów opiera 
się na połączeniu interwencji farmakologicznych, terapii fizycznej i zajęciowej 
oraz wsparcia psychospołecznego. Jeszcze dziesięć lat temu przeprowadzo-
no bardzo niewiele randomizowanych kontrolowanych badań u dzieci z tą 
chorobą. Sytuacja ta uległa całkowitej zmianie wraz z wprowadzeniem przez 
Food and Drug Administration (FDA) i Europejską Agencję Leków (EMA) 
tzw. reguły pediatrycznej. Zgodnie z tą zasadą firma, która chce zarejestrować 
nową terapię na daną chorobę u osób dorosłych, musi również przetestować 
swój produkt na dzieciach, jeśli istnieje pediatryczny odpowiednik choro-
by. Zasada pediatryczna otwiera drzwi do bardziej ukierunkowanych badań, 
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które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów pediatrycznych 
(Ruperto i Martini 2009, s. 570; Klassen i in. 2008, s. 1180-1182; Klassen  
i in. 2009, s. 1310-1312).

Reumatolodzy dziecięcy mogli szybko skorzystać z tej zasady dzięki ist-
nieniu dwóch bardzo dużych sieci, które pracowały w wysoce zintegrowa-
ny i synergiczny sposób, Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group 
(PRCSG) w Ameryce Północnej oraz Pediatric Rheumatology International 
Trial Organisation (PRINTO) w Europie i na świecie. Ponadto, te dwie sieci 
już zdefiniowały zatwierdzone kryteria oceny odpowiedzi na leczenie w mło-
dzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (Ruperto i Martini 2004, s. 570).

W ciągu ostatniej dekady poczyniono ogromne postępy w leczeniu mło-
dzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, co prawdopodobnie znacznie 
poprawi długoterminowe rokowanie choroby i złagodzi niektóre ciężkie ob-
ciążenia, jakie nakłada na dzieci, ich rodziców i społeczeństwo. Chociaż wciąż 
nie ma w dyspozycji ludzki leków, które byłyby w stanie wyleczyć tę chorobę, 
rokowanie znacznie się poprawiło, nawet w odniesieniu do ubiegłej dekady, 
ze względu na znaczne postępy w leczeniu chorób. Celem leczenia jest uzy-
skanie pełnej kontroli nad chorobą, zachowanie integralności fizycznej i psy-
chicznej dziecka oraz zapobieganie wszelkim długotrwałym konsekwencjom 
związanym z chorobą lub jej leczeniem.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są od dziesięcioleci podsta-
wowym sposobem leczenia tej choroby. Ich rola pozostaje ważna i większość 
dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów rozpoczyna lecze-
nie od NLPZ. Niemniej jednak, tylko kilka NLPZ zostało zatwierdzonych do 
stosowania u dzieci — najczęściej stosowane to naproksen, ibuprofen i indo-
metacyna. Zwykle są dość dobrze tolerowane, a skutki uboczne występują rza-
dziej niż u dorosłych. Doświadczenia z inhibitorami COX2 (cyklooksygenazy 
2) u dzieci są skąpe (Reiff i in. 2006, s. 990). W kontrolowanym badaniu 
udowodniono, że meloksykam, inhibitor zarówno COX1, jak i COX2, jest 
skuteczny i bezpieczny do stosowania u dzieci (Ruperto i in. 2005, s. 568).

Dostawowe iniekcje steroidowe z heksacetonidem triamcynolo-
nu są często potrzebne na początku choroby lub w trakcie jej przebiegu.  
W jednostawowym lub nielicznostawowym zapaleniu stawów można je sto-
sować z NLPZ lub je zastępować. Dają one dość szybkie i skuteczne rezultaty,  
a co najważniejsze, przełamują błędne koło, które prowadzi do deformacji,  
np. koślawego kolana oraz wtórnych przykurczów. Chociaż dostawowe za-
strzyki sterydowe nie są lecznicze, ich działanie może być długotrwałe (Ruper-
to i in. 2005, s. 568).
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Pacjenci, których choroba nie jest dobrze kontrolowana przez te podej-
ścia i odpowiedni program fizjoterapii, są kandydatami do bardziej agresyw-
nych interwencji. Terapia kortykosteroidami ogólnoustrojowymi w umiar-
kowanych lub dużych dawkach powinna być zarezerwowana dla pacjentów 
z ogólnoustrojowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, 
których choroby nie da się kontrolować wyłącznie poprzez zastosowanie 
NLPZ. W typach młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów innych 
niż typ układowy kortykosteroidy należy stosować bardzo selektywnie, po-
nieważ ich potencjalne działanie toksyczne, w tym zatrzymanie lub opóźnie-
nie wzrostu, może przewyższać korzyści w chorobie stawów. Można rozważyć 
leczenie prednizonem w małej dawce w celu zmniejszenia bólu i sztywności  
u pacjentów z ciężkim zapaleniem wielostawowym, którzy nie odpowiadają na 
inne terapie lub oczekujących na osiągnięcie pełnego efektu terapeutycznego 
przez środek drugiego rzutu. Metotreksat stał się lekiem drugiego rzutu  
w leczeniu przetrwałego, aktywnego zapalenia stawów ze względu na jego sku-
teczność i akceptowalne, dość niewielkie, działanie toksyczne (Wallace 1998,  
s. 388; Ravelli i Martini 2000, s. 1830-1833). Poprawę u pacjentów obser-
wuje się zwykle po 6–12 tygodniach. Skuteczność tego leku została ustalona  
w kontrolowanym badaniu w 1992 r. w dawce 10 mg/m2 na tydzień (Gian-
nini i in. 1992, s. 1044). Wieloośrodkowe randomizowane badanie wykazało, 
że metotreksat wywiera maksymalny efekt terapeutyczny przy pozajelitowym 
podawaniu 15 mg/m2 na tydzień. Suplementacja kwasu foliowego lub folino-
wego może pomóc w zapobieganiu występowania zaburzeń enzymów wątro-
bowych (Hunt i in. 1997, s. 2230).

Leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby to leki, które 
spowalniają radiologiczny postęp choroby i są potrzebne u 2/3 dzieci. Leki 
te obejmują sulfasalazynę, azatioprynę, hydroksychlorochinę, leflunomid, cy-
klosporynę i metotreksat. Wprowadzenie leków biologicznych stworzyło bar-
dzo ważną nową opcję terapeutyczną w leczeniu pacjentów z młodzieńczym 
idiopatycznym zapaleniem stawów, którzy wykazują oporność na konwencjo-
nalne leki przeciwreumatyczne. W leczeniu przewlekłego zapalenia stawów  
w dzieciństwie kontrolę stanu zapalnego można osiągnąć u 70–75% pacjen-
tów przez połączenie NLPZ i doustnego podawania metotreksatu jako lecze-
nia pierwszego i drugiego rzutu. Jednak 25–30% pacjentów nadal wymaga 
leczenia trzeciego rzutu. W przypadku pacjentów opornych na leczenie należy 
rozważyć wprowadzenie leków biologicznych. Pożądana jest ocena odpowie-
dzi na leczenie 2–3 miesiące po podaniu metotreksatu (Petty i in. 2016, s.188).

Ponadto, ponieważ leki biologiczne hamują reakcje fizjologiczne, do 
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stosowania tych leków niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie 
lekarza. Dlatego też istotne jest, aby pediatrzy ogólni leczący przewlekłe zapa-
lenie stawów konsultowali się i współpracowali z reumatologami dziecięcymi 
w zakresie właściwego stosowania leków biologicznych. Zgodnie z literaturą 
przedmiotu stosowanie leków biologicznych znacznie poprawia stan chorych 
z MIZS. Biofarmaceutyki to leki, których działanie skierowane jest na określo-
ne białka biorące udział w kaskadzie zapalnej, takie jak przeciwciała monoklo-
nalne, rozpuszczalne receptory cytokin i antagoniści receptorów. W badaniu 
przeprowadzonym przez Quartier (2010, s. 513) wszystkie leki biologiczne 
podawano dożylnie lub podskórnie. Wszystkie te leki niosą ze sobą ryzyko 
immunosupresji oraz cytopenii, dlatego dzieci przyjmujące leki biologicz-
ne muszą być uważnie obserwowane i poddawane szczegółowym badaniom  
fizykalnym i laboratoryjnym. Podobnie jak w przypadku metotreksatu, dzieci 
przyjmujące leki biologiczne muszą zostać przebadane, przede wszystkim na-
leży wykonać badania ich krwi, aby wykluczyć poważne objawy w przypadku 
wystąpienia gorączki lub po prostu złego samopoczucia, nawet jeśli nie wy-
stępuje gorączka (leki biologiczne, takie jak anty-TNF, mogą blokować odpo-
wiedź gorączkową pomimo aktywnego zakażenia) infekcji bakteryjnej. Leków 
biologicznych nie należy podawać, gdy dziecko jest bardzo chore. Nie należy 
również podawać żywych szczepionek dzieciom przyjmującym leki biologicz-
ne (Quartier 2010, s. 513).

PODSUMOWANIE

MIZS jest najczęstszą ze wszystkich chorób przewlekłych u dzieci.  
W przeciwieństwie do dorosłych, którzy chorując przejawiają zasadniczo je-
den obraz i przebieg kliniczny, dzieci z MIZS, zgodnie z obecną definicją, 
można klasyfikować w 6 różnych kategoriach. Nomenklatura MIZS nadal 
ewoluuje, ponieważ naukowcy coraz bardziej zgłębiają uwarunkowania gene-
tyczne i patofizjologię każdej kategorii MIZS.

Wczesne, agresywne leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, 
dostawowymi wstrzyknięciami kortykosteroidów czy metotreksatem znaczą-
co poprawia wyniki większości dzieci z MIZS. Wykazano, że leki biologiczne 
są bezpieczne i skuteczne w leczeniu bardziej agresywnych postaci zapalenia 
stawów i zapalenia błony naczyniowej oka. Długoterminowe dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa leków biologicznych są nadal niepewne. Oczekuje się, że  
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w niedalekiej przyszłości testy genetyczne pozwolą na wcześniejsze rozpozna-
nie MIZS, a także pomogą przewidzieć przebieg choroby u dzieci z MIZS 
(Espinosa i in.2012, s. 307).
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JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS-PATHOGENESIS, 
CLINICAL PICTURE AND PROCEDURE

Abstract: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a clinically heterogeneous auto-
immune disease of unknown origin that presents with non-infectious arthritis 
in children under 16 years of age. It is one of the most common autoimmune 
diseases in children. Juvenile idiopathic arthritis classification identifies sub-
types, many of which appear to represent a variety of diseases, with different 
clinical features and, in some cases, genetic background. The aim of the article 
is to present the methods of classification and current information about the 
disease. Forms of clinical management based on the classification of JIA sub-
types were discussed.

Keywords: MIZS, JIA, pathogenesis, juvenile idiotahic arthritis
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MUKOWISCYDOZA – 
NIEULECZALNA CHOROBA 

UWARUNKOWANA GENETYCZNIE

Streszczenie: Mukowiscydoza, choroba dziedziczona w sposób autosomalny 
recesywny jest spowodowana przez mutację w genie CFTR, wywołuje patolo-
giczne zmiany w kanałach chlorkowych komórek wytwarzających śluz i pot. 
Choroba ta dawniej była całkowicie nieuleczalna i skutkowała śmiercią już 
w dziecięcych latach życia. Dziś nadal stanowi wielkie wyzwanie dla lekarzy. 
Jednak dzięki imponującym postępom w nauce, badaniom przesiewowym 
noworodków umożliwiającym wczesną diagnozę oraz nowym terapiom śred-
nia długość życia pacjentów stale wzrasta. Artykuł ma na celu przedstawienie 
jednostki chorobowej jaką jest mukowiscydoza zarówno u najmłodszych, jak 
i starszych pacjentów. Omówione zostały metody diagnostyczne, przebieg 
choroby oraz rodzaje terapii leczniczej wykorzystywanej współcześnie przez 
lekarzy.

Słowa kluczowe: Mukowiscydoza, CFTR, kanały chlorkowe, mutacje

WPROWADZENIE

Mukowiscydoza to choroba autosomalna recesywna, w której dochodzi 
do mutacji genu CFTR. Gen ten odpowiada za wytwarzanie białka CFTR, 
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dzięki któremu możliwe jest utworzenie kanału chlorkowego na błonie ko-
mórkowej. U zdrowych osób komórki produkują rzadki wodnisty śluz. Jed-
nak w przypadku wadliwego białka CFTR zmniejszona jest sekrecja jonu Cl¯ 
oraz nadmierna absorpcja jonu Na+ do komórek, przez co śluz produkowany 
przez komórki jest lepki i gęsty. Przyczynia się to do wtórnych i poważnych 
infekcji w szczególności w obrębie układu oddechowego. Powoduje także 
nieprawidłowości w przewodzie pokarmowym, gdyż może dojść do zatkania 
kanalików trzustki oraz przewodu pęcherzyka żółciowego w następstwie czego 
zaburzone jest wchłanianie i trawienie. Dodatkowo z powodu nadmiernej 
utraty soli wraz z potem, często dochodzi do zaburzeń gospodarki wodno-

-elektrolitowej, a zatem do odwodnienia, osłabienia, przewlekłego zmęczenia 
i innych objawów świadczących o chorobie (De Boeck 2020, s. 893-894).

Nawracające zakażenia bakteryjne spowodowane zalegającą w płucach  
i oskrzelach wydzieliną są niewątpliwie najczęstszym problemem osób cho-
rych na mukowiscydozę. Dzięki obowiązkowym od 2009 roku badaniom 
przesiewowym wykonywanym u noworodków w pierwszych dniach życia 
choroba może być szybko zdiagnozowana, a zatem możliwe jest szybkie wdro-
żenie terapii.

KLASYFIKACJA I PODZIAŁ

Poznanie mutacji genu CFTR jest niezbędne w diagnostyce mukowiscy-
dozy. Obecnie opisano ponad 1900 mutacji i podzielono je na VI głównych, 
odrębnych klas, które wskazują nieprawidłowości syntezy CFTR, struktury 
oraz funkcji (Paranjape i Mogayzel 2014, s. 194).

Pięć głównych klas mutacji opisuje konsekwencje wpływające na funkcję 
CFTR i są to mutacje zakłócające syntezę białek, mutacje wpływające na doj-
rzewanie białek, mutacje zmieniające regulację kanałów, mutacje wpływające 
na przewodnictwo chlorkowe oraz mutacje redukujące prawidłowo działający 
CFTR na błonie komórkowej (Welsh i Smith 1993, s. 1251-1254). Szósta 
klasa mutacji charakteryzuje się zmniejszoną stabilnością przetworzonego  
i funkcjonalnego CFTR na powierzchni komórki, ponadto często łączona jest 
z klasą V jako mutacje, które prowadzą do wytwarzania mniejszej ilości biał-
ka zdolnego do wykonywania swoich funkcji (Zielenski 2000, s. 125-127). 
Najczęściej występującą oraz jedną z najlepiej scharakteryzowanych mutacji 
CFTR, jest mutacja klasy II F508del. W jej wyniku delecji ulegają trzy nu-
kleotydy, co powoduje usunięcie fenyloalaniny z sekwencji aminokwasowej 
białka. To z kolei prowadzi do niewłaściwych wariantów białek następnie 
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przetwarzanych lub transportowanych do zewnętrznych warstw błony ko-
mórkowej (Paranjape i Mogayzel 2014, s. 196-197).

W najnowszych badaniach uwzględniono kolejną klasę mutacji, miano-
wicie klasę VII obejmującą duże delecje. Stwierdzono, że jest ona niepodatna 
na farmakoterapię, zaś defektem białka CFTR jest brak mRNA (Cuyx i De 
Boeck 2019, s. 771-773).

W 2006 r. European CF Diagnostic Network Working Group zapropo-
nowała algorytmy i kryteria diagnostyczne według których pacjenci chorzy 
na mukowiscydozę byliby klasyfikowani. U osób ze zdiagnozowaną klasyczną 
mukowiscydozą cecha fenotypowa jest co najmniej jedna, a stężenie chlorków 
w pocie jest większe od 60 mmol/l. Z genetycznego punktu widzenia mutacja 
w genie CFTR powodująca chorobę jest jedna na dany allel CFTR. Z ko-
lei przy nieklasycznej mukowiscydozie cecha fenotypowa także jest przynaj-
mniej jedna, ale stężenie chlorków w pocie jest prawidłowe – wynosi poniżej 
30 mmol/l lub graniczne 30-60 mmol/l, a dysfunkcja genu może wynikać  
z dwóch mutacji (De Boeck, Vermeulen i Dupont 2017, s. 102-105).

Klasyczna mukowiscydoza występuje częściej wśród chorych. Choroba 
może mieć ciężki i szybki przebieg, ale także być łagodna z niewielką progre-
sją w czasie. Śmiertelność pacjentów z klasyczną mukowiscydozą najczęściej 
wynika z postępującej choroby układu oddechowego. Z kolei u pacjentów  
z nieklasyczną odmianą choroby zajęty jest jeden lub wiele narządów oraz wy-
stępuje u nich często łagodniejsza choroba płuc (Fanen, Wohlhuter-Haddad 
i Hinzpeter 2014, s. 97-100).

OBRAZ KLINICZNY

Mukowiscydoza u starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych dając ob-
jawy kliniczne powszechnie zajmuje układ oddechowy, co wiąże się z ciągłymi 
zapaleniami oskrzeli i płuc. Jak już wspomniano choroby płuc w przebiegu 
mukowiscydozy są obecnie główną przyczyną zgonów (Lund-Palau i in. 2016, 
s. 688-695).

Początkowo infekcje bakteryjne można wyleczyć za pomocą antybioty-
koterapii, jednak z biegiem czasu okazuje się ona niewystarczalna i za mało 
skuteczna, dlatego ważne jest odpowiednie rozpoznanie czynnika zakaźnego 
i dobranie optymalnej formy leczenia. Jednym z najczęstszych patogenów  
w drogach oddechowych jest Pseudomonas aeruginosa, zakażenie to wiąże się 
z gorszym rokowaniem w porównaniu do infekcji wywoływanych bakteriami 
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tj.: Staphylococcus aureus i Haemophilus influenzae (Lund-Palau i in. 2016,  
s. 689-691).

Upośledzony transport oraz nadmierna adhezja śluzu w drogach odde-
chowych, a zatem również wzrost wydzielania mucyny, czyli głównego skład-
nika śluzu, powoduje, że tworzą się blaszki i czopy śluzu oskrzelowego. Są one 
głównym miejscem przewlekłych infekcji dróg oddechowych. Powtarzający 
się cykl stanów zapalnych powoduje uszkodzenie integralności strukturalnej 
dróg oddechowych i prowadzi do rozstrzenia oskrzeli, czyli nieodwracalnych 
zmian w strukturze tego narządu (Chalmers i in. 2017, s. 1387-1390).

W okresie niemowlęcym i poniemowlęcym częstymi objawami klinicz-
nymi są przewlekły kaszel, świsty wydechowe, nawracające zapalenia płuc, 
astma wczesnodziecięca, a także zmiany w RTG płuc takie jak rozdęcie czy 
nawracająca niedodma. Z kolei w wieku dzieciństwa i dorosłości dodatko-
wo można zauważyć objawy takie jak polipy nosa, przewlekłe zapalenie zatok 
obocznych nosa, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, rozstrzenie oskrzeli 
czy też krwioplucie (De Boeck, Vermeulen i Dupont 2017, s. 102-104).

W układzie pokarmowym już w okresie płodowym i noworodkowym 
poszczególne objawy sugerują diagnozę w kierunku mukowiscydozy. W ba-
daniach prenatalnych w których wykryto niedrożność jelit u 10% płodów 
zdiagnozowano tą chorobę. Obserwowane są także zwapnienia w jamie 
otrzewnowej płodu, jak również poszerzenie jelita cienkiego w badaniu USG. 
Opóźniony pasaż smółki, zespół czopka smółki lub niedrożność smółki są 
obecne u ok. 15% - 20% noworodków z mukowiscydozą. W okresie dzieciń-
stwa i dorosłości słaby przyrost masy ciała, kamica żółciowa u dzieci, refluks 
żołądkowo-przełykowy, przewlekłe zaparcia są obecne w niektórych przypad-
kach choroby. Ponadto niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki występuje 
u 85% osób dotkniętych mukowiscydozą (Paranjape i Mogayzel 2014, s. 198).

U dzieci jednym z objawów klinicznych, wynikającym z nadmiernego 
stężenia chloru i sodu w pocie jest jego nadmiernie słony smak (De Boeck, 
Vermeulen i Dupont 2017, s. 105).

Innymi objawami klinicznymi jakie mogą towarzyszyć chorym na mu-
kowiscydozę są w przypadku mężczyzn azoospermia, czyli wrodzona niedroż-
ność nasieniowodów spowodowana nieprawidłowym rozwojem nasieniowo-
dów oraz pęcherzyków nasiennych (Sawyer i in. 2005, s. 328).

W przypadku kobiet, ciąża i urodzenie zdrowego dziecka jest możliwe 
pod warunkiem, że ciąża zostanie starannie zaplanowana, a ciężarna będzie 
pod stałą kontrolą lekarską (McMullen i in. 2006, s. 708-710).
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DIAGNOSTYKA

Wczesne rozpoznanie w kierunku mukowiscydozy stanowi kluczowy 
aspekt w walce z tą chorobą. Nierozpoznana i nieleczona we wczesnych latach 
życia może skutkować wieloma poważnymi powikłaniami. W mukowiscydo-
zie zapobieganie progresji i powikłaniom ma kluczowe znaczenie, a wykrycie 
jej odpowiednio wcześnie daje szansę na wydłużenie życia wielu osób. Dopie-
ro od 2009 roku w Polsce zaczęto wykonywać badania przesiewowe noworod-
ków, które stały się podstawą dalszej diagnostyki.

Test przeprowadza się zazwyczaj już w 3 dobie życia dziecka. Polega on 
na naniesieniu krwi dziecka na specjalną bibułę. Z niej oznacza się natomiast 
stężenie immunoreaktywnego trypsynogenu (IRT) (De Boeck 2020, s. 897). 
Potwierdzeniem diagnozy, jest przeprowadzony w następnej kolejności test 
potowy z wynikiem dodatnim w przypadku klasycznej mukowiscydozy. Jest 
on jednym z najbardziej wiarygodnych i powszechnie dostępnych testów dia-
gnostycznych. Pot zdrowych osób jest hipotoniczny, jednak w przypadku 
mukowiscydozy, gdy następuje dysfunkcja CFTR nie występuje reabsorpcja 
chlorków, przez co ich zawartość w pocie jest wysoka. Ludzie chorzy mają 
pot izotoniczny, stężenie chlorków wynosi powyżej 60 mmol/l u większości 
pacjentów. Podwyższone wartości chlorków w pocie nie spowodowane mu-
kowiscydozą są rzadkie i obejmują choroby endokrynologiczne oraz niektóre 
schorzenia, łatwe to zróżnicowania. (De Boeck, Vermeulen i Dupont 2017, 
s. 97-108). W przypadku nieklasycznej mukowiscydozy gdy wynik testu po-
towego jest prawidłowy, czyli wynosi poniżej 30 mmol/l lub jest w przedziale 
30-60 mmol/l konieczne jest potwierdzenie mutacji powodujących mukowi-
scydozę poprzez analizę genetyczną (De Boeck 2020, s. 896).

Analiza genetyczna jest niezwykle pomocną i wykorzystywaną metodą 
diagnostyczną. Genotypowe kryteria diagnozy obejmują identyfikację dwóch 
mutacji powodujących chorobę na różnych chromosomach (Farrell i in. 2008, 
s. S10-S12). Jest również możliwość kompletnego sekwencjonowania genu 
CFTR, które często okazuje się przydatne przy potwierdzeniu diagnozy kli-
nicznie nietypowych przypadków (Paranjape i Mogayzel 2014, s. 197).

Inna metoda diagnostyczna, która nie jest uznawana za standardową  
i wykorzystywana jest tylko w niektórych ośrodkach leczenia mukowiscydozy 
to pomiar przeznabłonkowej różnicy potencjałów w nosie (NPD) (Leal i in. 
2003, s. 62-64). Transport jonów w tym przypadku sodu i chlorków wytwa-
rza różnicę w potencjale elektrycznym na błonie śluzowej narządów układu 
oddechowego. W badaniu elektrofizjologicznym ocenia się czynność kanałów 
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chlorkowych przed i po podaniu amilorydu. Wynika to z faktu, że osoby 
z mukowiscydozą nie mają prawidłowej funkcji CFTR, zatem różnica poten-
cjału nabłonka nosa reaguje różnie na podawanie różnych roztworów soli do 
nabłonka nosa (Standaert i in. 2004, s. 387-389).

Przedstawione metody diagnostyczne obejmują szerokie spektrum kli-
niczne choroby. Pozwalają na szybką diagnozę we wczesnych latach życia, któ-
ra jest niezbędna przy zapobieganiu postępowi choroby i ma znaczący wpływ 
na średnią długość i jakość życia.

LECZENIE I POSTĘPOWANIE

Do niedawna w Polsce leczenie mukowiscydozy miało charakter głównie 
objawowy, jednak z biegiem lat oraz ogromnym postępem w światowej nauce 
stają się dostępne coraz nowocześniejsze terapie, które poprawiają jakość życia 
chorych.

Jednym z zasadniczych problemów, z którym mierzą się pacjenci są nie-
dogodności w obrębie układu oddechowego. Wiele badań wskazuje na to, że 
osoby u których wykryto patogeny takie jak Pseudomonas aeruginosa i Burk-
holderia cepacia mierzą się z groźniejszymi zaostrzeniami, a sprawność ich płuc 
drastycznie maleje w porównaniu do pacjentów z zakażeniem Staphylococcus 
aureus (Ciofu, Hansen i Hoiby 2013, s. 255-257). Nadmierne wydzielanie 
śluzu do płuc powoduje przewlekłą niedrożność u chorych z mukowiscydozą, 
stany zapalne, które niejednokrotnie się pojawiają i często niosą za sobą wiele 
poważnych konsekwencji. Głównymi celami leczenia jest poprawa i optyma-
lizacja funkcji płuc, zapobieganie progresji choroby, a także nie doprowadze-
nie do powikłań (Paranjape i Mogayzel 2014, s.198). W celu kontroli oraz 
zapobieganiu infekcji stosuje się antybiotyki, głównie w formach wziewnych 
takie jak: azytromycyna, tobramycyna, aztreonam i lewofoksacyny. Inne zale-
cane antybiotyki to cyprofoksacyna, cefaleksyna, amoksycylina i doksycyklina 
(Konstan i in. 2011, s. 58). Leki o innym spektrum działania, wspomagające 
układ oddechowy, również stosowane to: NLPZ, wziewne glikokortykostero-
idy, leki rozszerzające oskrzela oraz wiele innych (Salvatore i d’Andria 2002,  
s. 13). Dużą rolę we wspomaganiu układu oddechowego odgrywa fizjoterapia. 
Drenaż ułożeniowy, terapia oddechowa, oklepywanie stanowią codzienność 
dla chorych na mukowiscydozę. Systematyczne ćwiczenia ze specjalistami uła-
twiają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny, tym samym działają pozytywnie 
na płuca (Paranjape i Mogayzel 2014, s. 194).
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Niewydolność trzustki występująca u ponad 85% chorych wynikająca 
z uszkodzenia tkanki zewnątrzwydzielniczej wymaga terapii doustnej enzy-
mami trzustkowymi w postaci kapsułek. Należy je przyjmować z każdym 
posiłkiem oraz przekąską. Zwykły zakres dawkowania to od 2000 do 2500  
U lipazy/kg masy ciała na posiłek oraz 10 000 U lipazy/kg masy ciała na dzień. 
Wyższe dawki enzymów trzustkowych na ogół nie są potrzebne do osiągnię-
cia odpowiedniego wchłaniania składników odżywczych (Borowitz i in. 2013,  
s. 784; Paranjape i Mogayzel 2014, s. 192-194).

Ważnym aspektem postępowania przy mukowiscydozie jest także stoso-
wana dieta. Odpowiednie odżywianie, czyli wysokokaloryczna dieta, suple-
mentacja witamin – głównie rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K) oraz 
zapobieganie odwodnieniu stanowią fundament w walce z chorobą. Dodat-
kowo stosowany jest chlorek sodu w dawce dostosowanej do wieku i warun-
ków pacjenta (Rafeeq i Murad 2017, s. 1-9).

Jednym z głównych celi terapeutycznych w leczeniu mukowiscydozy 
jest korygowanie nieprawidłowości strukturalnych i funkcjonalnych białka 
CFTR. Przełomem w leczeniu było wprowadzenie pierwszego z modulatorów 
CFTR. Obecnie terapia ta stanowi szansę na poprawę jakości życia wielu lu-
dzi. Dotychczas przez Unię Europejską zostały zatwierdzone trzy leki doustne 

– iwakaftor (Kalydeco), lumakaftor plus iwakaftor (Orkambi) i tezakaftor plus 
iwakaftor (Symdeko) (De Boeck 2020, s. 896).

Iwakaftor, pierwszy skuteczny lek na naprawę wadliwego białka wyka-
zuje działanie nawet u dorosłych, u których choroby układu oddechowego 
obniżyły czynność płuc. U młodych pacjentów leczenie iwakaftorem rozpo-
częte możliwie najwcześniej znacznie modyfikuje przebieg choroby – pomaga 
zachować prawidłową czynność płuc, poprawia jakość codziennego funkcjo-
nowania i wydłuża okres życia pacjentów (Fajac i De Boeck 2017, s. 209-
210). Lek ten został zatwierdzony dla dzieci od 6 miesiąca życia, u których 
została zdiagnozowana co najmniej jedna mutacja w genie CFTR. Pacjen-
ci korzystający z powyższej terapii nadal jednak potrzebują innego leczenia  
w celu kontrolowania choroby, w zależności od problemów z jakimi się bory-
kają (Turcios 2019, s. 233-251).

W ostatnich latach opublikowano imponujące wyniki badań z potrój-
nej terapii lekowej dla pacjentów, którzy nie reagują, bądź reagują w nie-
prawidłowy sposób na wyżej wspomniane leczenie. Jest to kombinacja elek-
sakaftoru, tezakaftoru i iwakaftoru. Terapia wykazała zaskakująco wysoką 
poprawę wyników, a w porównaniu do leczenia mukowiscydozy innymi for-
mami wypadła najlepiej. Biorąc pod uwagę wysoką skuteczność obserwowaną  
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w badaniach klinicznych, leczenie potrójnie skojarzone jest w stanie znacznie 
zmienić życie osób chorych. W 2019 roku dopuszczono do sprzedaży w USA 
lek Trikafta zawierający wszystkie trzy substancje, jest on przeznaczony dla 
pacjentów powyżej 12. roku życia. Obecnie, ten lek jest dostępny na terenie 
całej Unii Europejskiej, jednak koszt leczenia jest bardzo wysoki (De Boeck 
2020, s. 896-897).

PODSUMOWANIE

Mukowiscydoza jest dobrze poznaną chorobą, jednak nadal stanowi 
wielkie wyzwanie zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Pomimo nowocze-
snych terapii średnia długość życia osób z mukowiscydozą jest bardzo niska, 
w Polsce jest to jedynie 35 lat. Dlatego też poszukuje się nowych metod le-
czenia oraz prowadzi się badania w celu udoskonalenia poznanych już terapii, 
aby średnia ta mogła stale rosnąć. Iwakaftor, czyli pierwszy zaakceptowany 
produkt leczniczy działający na wadę genetyczną wywołującą mukowiscydozę 
pozwolił na uzyskanie dużej poprawy stanu zdrowia pacjentów, a obecnie 
wchodzi on w skład potrójnej terapii lekowej, która jest już w III fazie badań 
klinicznych. Jest to dotąd poznana możliwie najlepsza i najbardziej skuteczna 
metoda, poprawiająca stan zdrowia pacjentów. Dzięki wysokospecjalistycz-
nej terapii, która byłaby powszechnie dostępna oraz nie aż tak kosztowna we 
wszystkich krajach, zapobieganie postępom choroby byłoby łatwiejsze oraz 
poprawiłoby jakość życia wielu chorych.
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CYSTIC FIBROSIS-  
INCURABLE DISEASE GENETICALLY DETERMINED

Abstract: This work focuses on the issue of the role of the role of  
a regional accounting chambers in auditing the financial economy of the mu-
nicipality in the procedure for approving the implementation of the budget. 
The work focuses on the presentation of regional accounting chambers as the 
independent external audit bodies involved in this procedure, taking into ac-
count the problems of definition, uncertainties due to insufficient clarification 
of the responsibilities of the executive body of the municipality and the com-
petence of the regional accounting chambers to give an opinion or express 
views on the individual documents. The analysis of the subject discussed also 
allows for the appropriate classification of expert groups issued by the regional 
accounting chambers in the procedure in question and on their easements in 
relation to the absolute procedure.

Keywords: cystic fibrosis, CFTR, chloride channels, mutations
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ZESPÓŁ NERCZYCOWY U DZIECI 
– PRZYCZYNY, CECHY KLINICZNE, 

TERAPIA I POWIKŁANIA

Streszczenie: Zespół nerczycowy to grupa objawów klinicznych i biochemicz-
nych powstałych na skutek patologicznej utraty albumin z moczem. Objawia 
się białkomoczem, hipoalbuminemią, lipidurią, hiperlipidemią i obrzękami. 
Dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci. Artykuł ma na celu przedstawić co 
przyczynia się do wystąpienia zespołu nerczycowego u dzieci, sposoby terapii 
leczniczej oraz jej powikłania.

Słowa kluczowe: zespół nerczycowy, białkomocz, glikokortykostreroidy, 
obrzęk
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WPROWADZENIE

Zespół nerczycowy (ZN) jest często spotykany u dzieci jako następstwo 
kłębuszkowego zapalenia nerek. Choroba charakteryzuje się wyciekiem biał-
ka (albumin) z krwi do moczu przez uszkodzoną błonę filtracyjną kłębusz-
ków. Aby potwierdzić ZN wyniki badań laboratoryjnych powinny wskazać: 
białkomocz nerczycowy (≥40 mg/m2/godzinę lub stosunek białko/kreatyni-
na w moczu ≥ 200 mg/ml), hipoalbuminemię (<25 g/l) oraz obecność krwi  
w moczu. ZN może być wrodzony, ale też może pojawić się jako następstwo 
zapalenia kłębuszkowego, zapalenia naczyń krwionośnych, przebytych infek-
cji, nowotworów złośliwych, kontaktu z toksynami lub nieznanych mutacji 
genetycznych.

Na obraz kliniczny tego stanu składa się szerokie spektrum objawów ta-
kich jak obrzęk okołooczodołowy w godzinach porannych, obrzęki kończyn 
dolnych oraz narządów płciowych oraz pieniący się mocz potwierdzający utra-
tę białek z moczem (Downie i in. 2017, s. 248-258).

PRZYCZYNY

Zespoły nerczycowe u dzieci są najczęściej spowodowane przez jedną 
z dwóch chorób idiopatycznych: zespół nerczycowy o minimalnej zmianie 
MCD (ang. minimal change disease) i ogniskowe segmentalne stwardnienie 
kłębuszków nerkowych FSGS (ang. focal segment al glomerulosclerosis), przy 
czym MCD występuje częściej niż FSGS. Rozpowszechnienie FSGS wzra-
sta wraz z wiekiem; średnia wieku zachorowania to 6 lat dla FSGS i 3 lata 
dla MCD. Zespół nerczycowy minimalnej zmiany (MCNS) jest najczęstszą 
postacią ZN u dzieci, a nefropatia błoniasta (MN) występuje częściej u doro-
słych. Ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębuszków nerkowych (FSGS) 
jest jednym z pierwotnych zaburzeń kłębuszków nerkowych zarówno u dzieci, 
jak i dorosłych, które często się objawiają steroidoopornością i mogą prowa-
dzić do schyłkowej niewydolności nerek (Wang i Greenbaum 2019, s. 73-85).

Jednakże każda choroba przebiegająca ze znacznym białkomoczem może 
przyczyniać się do rozwoju ZN, na przykład błoniasto-rozplemowe kłębusz-
kowe zapalenie nerek, rozrost mezangialny czy błoniaste kłębuszkowe zapale-
nie nerek. Inne przyczyny izolowanego zespołu nerczycowego można podzie-
lić na dwie główne kategorie: rzadkie zaburzenia genetyczne i wtórne choroby 
związane z lekami, infekcjami lub nowotworami. Przyczyna idiopatycznego 
zespołu nerczycowego pozostaje nieznana, ale dowody sugerują, że może to 
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być pierwotne zaburzenie funkcjonowania komórek T, które prowadzi do 
dysfunkcji kłębuszkowych podocytów. W badaniach genetycznych u dzieci 
z rodzinnym zespołem nerczycowym zidentyfikowano mutacje w genach ko-
dujących ważne białka podocytów (Eddy i Symons 2003, s. 629-639).

Podocyty to wysoce zróżnicowane komórki nabłonka trzewnego kłębusz-
ka nerkowego. Dzięki nim tworzona jest bariera pomiędzy światłem włoso-
watego naczynia krwionośnego, a światłem torebki do której filtrowany jest 
mocz. Złożony cytoszkielet wspiera strukturę procesów ciała i stopy komórek 
podocytów, aby umożliwić zmiany ciśnień hydrostatycznych w odpowiedzi 
na różne ruchy molekularne przez kłębuszkową membranę. Podocyty w prze-
ciwieństwie do reszty komórek nabłonkowych nie mają zdolności prolifera-
cyjnych, co oznacza, że ich zniszczenie powyżej masy krytycznej prowadzi 
do nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków. Ponadto defekty podocytów 
w liczbie >20% mogą skutkować miażdżycą i postępującą utratą funkcji nerek 
(Downie i in. 2017, s. 248-258).

Mutacje genu NPHS2 to najczęstsze wrodzone podłoże zespołu ner-
czycowego u dzieci. Gen ten znajduje się na chromosomie 1q25 i składa się 
z ośmiu eksonów kodujących podocynę, czyli integralne białko błonowe  
w wyrostkach stopowatych podocytów. Podocyna pełni funkcję łączącą nefry-
nę z cytoszkieletem podocytu i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawi-
dłowej struktury i funkcjonowania bariery filtracyjnej. Mutacje, które skutku-
ją dużą zmianą w strukturze i funkcjonowaniu kodowanego białka prowadzą 
do wystąpienia i ciężkiego przebiegu zespołu nerczycowego we wczesnym 
etapie życia dziecka. Drugim genem istotnym w patogenezie zespołu nerczy-
cowego jest gen NPHS1, zlokalizowany na chromosomie 19q13, obejmujący 
29 eksonów i kodujący nefrynę. Nefryna to jedno z białek tworzących błony 
szczelinowe, które łączą wypustki stopowate podocytów. Uszkodzenie tego 
białka przyczynia się do zaburzenia funkcji błony filtracyjnej, co objawia się 
masywnym białkomoczem (Shin i in. 2018, s. 1-2).

CECHY KLINICZNE

Zespół nerczycowy najczęściej dotyka dzieci w wieku od 3. do 9. lat. Do 
lekarza rodzice zgłaszają dziecko z nagłymi obrzękami zależnymi od grawitacji. 
Po przebudzeniu pacjent posiada charakterystyczne obrzęki okołooczodołowe, 
które wraz z biegiem dnia przemieszczają się w dolne partie ciała, czyli kończy-
ny oraz nierzadko narządy płciowe. Obrzęk okołooczodołowy jest często nie-
właściwie diagnozowany jako alergia, której leczenie pogarsza objawy zespołu 
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nerczycowego. U niektórych dzieci nie występuje obrzęk okołooczodołowy, 
a ZN stwierdza się, gdyż w badaniach uwidacznia się podwyższony poziom 
białka > 50 mg/kg/d lub białko w moczu: stosunek kreatyniny > 2000 mg/g). 
Tak wysoki poziom białka w moczu powoduje jego pienienie. Większość pa-
cjentów ma łagodny i przemijający obrzęk, ale u osób z trudnym do leczenia 
zespołem nerczycowym może rozwinąć się ciężki obrzęk, który może mieć 
poważne konsekwencje, takie jak unieruchomienie, zapalenie tkanki łącznej 
czy zapalenie otrzewnej (Meena i Bagga 2020, s. 633-640).

Istnieje kilka teorii dotyczących patogenezy obrzęku w zespole nerczy-
cowym. Klasycznie, uważa się, że jest to wynik zmniejszonego ciśnienia we-
wnątrznaczyniowego, które powoduje ruch płynu do przestrzeni śródmiąż-
szowej (hipoteza niedopełnienia). Hipowolemia wynikająca z tego płynnego 
przesunięcia w końcu prowadzi do zatrzymania sodu w celu skompensowania 
niskiego poziomu wewnątrznaczyniowego. Na skutek powstawania obrzęków 
diureza pacjenta zmniejsza się oraz następuje wzmożone pragnienie.

Dalsza ocena laboratoryjna pacjentów z nerczycą może ujawnić inne 
nieprawidłowości. Analiza moczu może wskazać krwiomocz lub krwinko-
mocz. Odsetek pacjentów, u których występuje krew w moczu jest niższy  
u pacjentów z MCNS w porównaniu z innymi rozpoznaniami, takim jak 
FSGS i MPGN. Białka utracone z moczem to głównie albuminy, ale także 
większe białka, takie jak immunoglobuliny. Te straty korelują dodatnio z hi-
poalbuminemią i przyczyniają się do hiperlipidemii (Andolino i Reid-Adam 
2015, s. 117-125).

Rozregulowany metabolizm lipidów prowadzi do hipercholesterolemii 
>250 mg/dl lub hipertriglicerydemii. VLDL (ang. very low density lipoprotein 
– lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości) jest ważnym nośnikiem kwasów tłusz-
czowych do tkanek, głównie mięśni i tkanki tłuszczowej, gdzie kwasy tłusz-
czowe służą jako źródło energii. Poziomy IDL (ang. intermediate density lipo-
protein – lipoproteiny o średniej gęstości) i VLDL są zwiększone u pacjentów 
z zespołem nerczycowym, głównie z powodu nieprawidłowej aktywności LPL 
(ang. lipoprotein lipase – lipazy lipoproteinowej) i obniżonej czynności wątro-
by. Ponadto u pacjentów z zespołem nerczycowym utrata LPL jest związana  
z podwyższoną przepuszczalnością błony podstawnej kłębuszka co prowadzi 
do hiperlipidemii. W przypadku ciężkiej hiperlipidemii u pacjentów obser-
wuje się żółtaki powiek (Agrawal i in. 2018, s. 57-70).

Ponadto w wywiadzie dziecko może zgłaszać ból brzucha, który jest sto-
sunkowo powszechny i jeśli towarzyszy mu gorączka, może oznaczać spon-
taniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej. Występują również spowodowane 
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wodobrzuszem przełomy brzuszne, czyli silne bóle i towarzyszące im wymioty. 
Dodatkowo występuje ból głowy z towarzyszącymi objawami neurologiczny-
mi, zmiany nastroju (na przykład częste stany rozdrażnienia). Obserwuje się 
bladość powłok jako skutek nagromadzenia przesięków w tkance podskórnej 
(Noone, Iijima i Parekh 2018, s. 61-74).

LECZENIE

W przypadku zespołu nerczycowego wyróżnia się następujące odpowie-
dzi na stosowaną kurację sterydową: steroidowrażliwość (około 90% leczo-
nych dzieci), steroidozależność oraz pierwotna, wtórna i stała steroidoopor-
ność (około 5% leczonych dzieci). Ponad 85% dzieci i młodzieży do 12 lat 
z idiopatycznym zespołem nerczycowym wykazuje całkowitą remisję białko-
moczu po codziennym leczeniu glikokortykosteroidami (GKS). Uznaje się, 
że uzyskanie remisji w ciągu pierwszych czterech tygodni leczenia wstępnego 
jest charakterystyczne dla steroidowrażliwości. Reakcja na leczenie w okresie 
kolejnych czterech tygodni jest określana jako późna. Steroidozależność defi-
niuje się, gdy u dziecka ze streroidowrażliwością nastąpią co najmniej 2 rzuty 
w okresie zmniejszenia dawki. Steroidooporni pacjenci nie reagują na kurację. 
W przypadku wtórnej steroidooporności nie ma możliwości uzyskania remi-
sji pod wpływem GKS po kolejnym nawrocie (Tullus, Webb i Bagga 2018,  
s. 880-890).

Steroidoterapia to jedno z działań podejmowanych podczas leczenia 
zespołu nerczycowego. Można ją zastosować bez wykonywania biopsji nerki  
u dzieci do 12. roku życia, w przypadku braku stwierdzonych nieprawidłowo-
ści czynności nerek, przewlekłego nadciśnienia tętniczego, krwiomoczu lub 
niedoboru składników dopełniacza. Biopsję wykonuje się u starszej młodzieży 
lub u niemowląt do 6 miesiąca życia. Najczęściej stosowany lek to prednizon 
w dawce 2 mg/kg masy ciała/dobę, nie więcej niż 80 mg/dobę przez 4 tygo-
dnie, potem 2 mg/kg masy ciała/48 godzin. Co dwa tygodnie dawka zmniej-
szana jest o 5 mg. Okres kuracji trwa 24 tygodnie. Gdy pacjent nie reaguje 
na podany lek stosuje się metyloprednizon w dawce 15-20 mg/kg masy ciała 
przez trzy dni we wlewie dożylnym. Brak efektów po ośmiu tygodniach kura-
cji jest wskazaniem do biopsji nerki (Pasini i in. 2017, s. 1-15).

Glikokortykosteroidy są preferowane w pierwszym rzucie leczenia dzie-
cięcego zespołu nerczycowego. Aby terapia przyniosła oczekiwane skutki 
należy regularnie monitorować jej postępy wykonując badania, ale również 
należy zadbać o właściwą dietę. Zalecana jest dieta niskosodowa, szczególnie  
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w okresie powstawania obrzęków. Kontrola przyjmowanego sodu przez dziec-
ko z zespołem nerczycowym odgrywa również kluczową rolę w regulacji ciśnie-
nia tętniczego. Ilość przyjmowanych kalorii, sodu, wapnia i witaminy D jest 
integralną częścią kontroli i zapobiegania skutkom ubocznym steroidoterapii. 
Ponadto zwrócenie uwagi na ilość przyjmowanej energii z pokarmem pozwala 
zapobiec nadmiernemu przyrostowi masy ciała i w przyszłości otyłości, któ-
ra często towarzyszy osobom przyjmującym glikokortykosteroidy. Zaleca się 
dietę niskocholesterolową i wysokobiałkową (1,5-2 g/kg masy ciała). Podczas 
wielomoczu w okresie remisji jadłospis należy wzbogacać o potas (Polderman 
i in. 2021, s. 2819-2826).

Sama sterydoterapia nie jest wystarczająca. Pacjentom z zespołem nerczy-
cowym podaje się leki moczopędne należące do grupy diuretyków pętlowych 
np. furosemid. Jest on konieczny w celu zredukowania obrzęków ciastowa-
tych oraz wyrównania gospodarki wodnej. Podawany w skojarzeniu z wlewa-
mi zwiększającymi objętość łożyska naczyniowego (albuminy) najskuteczniej 
redukuje obrzęki. Dodatkowo chorzy przyjmują leki alkilujące: cyklofosfa-
mid i chlorambucyl. Gdy nie ma efektu alkilującego podaje się cyklosporynę 
A jako lek ostatniej szansy. Podaż skojarzonych małych dawek prednizonu 
zwiększa skuteczność cyklosporyny A (Schijvens i in. 2019, s. 389-403).

W Tokyo Metropolitan Kiyose Children’s Hospital przeprowadzono bada-
nia, których celem było pozyskanie danych i analiza długofalowych efektów 
terapii dzieci z SRNS (ang. steroid-resistant nephrotic syndrome – zespół ner-
czycowy steroidooporny). Do badania wykorzystano dane 69 dzieci z idio-
patycznym SRNS z bazy szpitala. Podzielono je na dwie grupy w oparciu  
o początkowe wzorce histopatologiczne: ogniskowe segmentalne stwardnie-
nie kłębuszków nerkowych (FSGS) i minimalna zmiana (MC)/rozproszona 
proliferacja mezangialna (DMP). W obu grupach analizowano wpływ po-
czątkowego leczenia lekiem immunosupresyjnym z wyboru (cyklosporyną lub 
cyklofosfamidem) na przeżycie nerek, remisję i częstość powikłań (4 podgru-
py). Na podstawie tych analiz, stewierdzono, że opracowany schemat leczenia 
cyklosporyną znacząco poprawia zarówno wyjściową remisję, jak i długoter-
minową przeżywalność nerkową dzieci z idiopatycznym SRNS (Inaba i in. 
2016, s. 425-434).

POWIKŁANIA

Do wystąpienia zespołu nerczycowego często przyczynia się infekcja 
górnych dróg oddechowych, infekcja sama w sobie jest również częstym 
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powodem śmiertelnych powikłań ZN. Dzieje się tak, ponieważ pacjenci ci 
mają niski poziom immunoglobulin G (IgG), gdyż tracą je z moczem. Zmie-
nia się zatem również produkcja IgG, co przyczynia się do wzrostu ryzyka 
infekcji. Również utrata białka dopełniacza podwyższa ryzyko infekcji orga-
nizmu dziecka. Szczególnie niebezpieczne jest zapalenie otrzewnej wywołane 
bakterią Streptococcus pneumoniae. Ta sama bakteria oraz inne, tj.: Haemo-
philus influenzae, Staphylococcus aureus mogą w łatwy sposób zapoczątkować 
zapalenie płuc. Dodatkowo dzieciom z zespołem nerczycowym grozi zapa-
lenie tkanki łącznej, wywołane przez gronkowce, paciorkowce grupy A i ga-
tunki Haemophilus influenzae. Zakażenie wirusem ospy wietrznej i półpaśca 
również stanowi znaczne ryzyko dla dzieci z ZN. Wszelkie szczepienia mogą 
stanowić zagrożenie dla dzieci podczas zespołu nerczycowego i steroidoterapii. 
Mogą być stosowane jedynie w trakcie remisji bądź podczas zmniejszania da-
wek sterydów (Politano, Colbert i Hamiduzzaman 2020, s. 597-613).

Dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzuje nadkrzepliwość więc są 
zagrożone ŻChZZ (żylną chorobą zakrzepowo-zatorową), zatorowością płu-
cną, zakrzepicą żył nerkowych. ŻChZZ wynika z nieprawidłowości agregacji 
płytek, zwiększonej syntezy czynników prozakrzepowych (czynniki V i VIII), 
utraty antykoagulantu z moczem – białka (antytrombina III, białko C i S), 
zmienionej fibrynolizy i niedoboru płynów wewnątrznaczyniowych. Sposo-
bem leczenia powyższej nieprawidłowości jest stosowanie heparyny drobno-
cząsteczkowej. Dzieciom z zespołem nerczycowym grozi również ostre uszko-
dzenie nerek (AKI – ang. acute kidney injury). Choroba ta jest rozpoznawana 
jako trzecia najważniejsza komplikacja u dzieci z zespołem nerczycowym. Sto-
sowanie diuretyków u dziecka z hemokoncentracją i zmniejszoną objętością 
naczyń może predysponować do AKI. Innymi czynnikami przyczyniającymi 
się do rozwoju AKI są: nerkowa zakrzepica żył, ostra martwica kanalików 
nerkowych posocznica oraz śródmiąższowe zapalenie nerek wywołane przez 
niesteroidowe leki przeciwzapalne lub antybiotyki (Meyrier i Niaudet 2018, 
s. 861-869).

Zespół nerczycowy wiąże się ze znacznymi nieprawidłowościami w me-
tabolizmie lipidowym, co prowadzi do hipercholesterolemii, hipertriglicery-
demii i różnych innych zaburzeń lipoproteinowych. Nieprawidłowości lipi-
dowe są związane przede wszystkim z utratą z moczem kluczowych białek 
transportowych, w tym albumin, które zawierają wolny cholesterol. Ponadto, 
za nieprawidłowości lipidowe odpowiedzialny jest również wzrost białek za-
angażowanych w metabolizm triglicerydów. Nie zaleca się stosowania leków 
obniżających dyslipidemię gdy występuje znaczny uporczywy białkomocz 
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i niezwykle wysoki poziom triglicerydów we krwi. Skutki uboczne podawania 
takich leków to między innymi zaburzenia czynności wątroby, ryzyko rabdo-
miolizy, a nawet opóźniony wzrost i rozwój (Noone i in. 2018, s. 61-74).

Leczenie zespołu nerczycowego często związane jest z przedłużonym sto-
sowaniem kortykosteroidów, co niesie za sobą przykre konsekwencje. Mowa 
tu o również o anomaliach behawioralnych. Lęk, depresja, labilność emo-
cjonalna, agresywne zachowanie i problemy z uwagą rozwijają się niemalże 
od rozpoczęcia terapii. Dziecko cierpiące na zespół nerczycowy ma obniżoną 
jakość życia, może mieć problemy z nauką czy trudności w odnalezieniu się  
w środowisku poza domem rodzinnym (Hahn i in. 2015).

NAWRÓT OBJAWÓW

Dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym wrażliwym na sterydy 
(SSNS) stanowią duży odsetek pacjentów zgłaszających się do poradni nefro-
logii dziecięcej. Przyjmuje się, że SSNS ma korzystne rokowania u większości 
młodych pacjentów, mimo to 60-90% z nich ma tendencje do nawrotów. 
Dzieci z FRNS lub SDNS doświadczają chorób związanych z toksycznością 
sterydów w tym: cechy cushingoidalne, nadciśnienie, hiperlipidemia, hiper-
glikemia, poważne infekcje, opóźnienie lub zahamowanie wzrostu oraz oste-
openia. Wszystkie z wyżej wymienionych nieprawidłowości stanowią przykre 
skutki uboczne przyjmowania glikokortykosteroidów. W pewnej poradni 
nefrologii dziecięcej przeprowadzono badania na podstawie retrospektywnej 
analizy dokumentacji medycznej z lat 2009-2014. Wykazano, że odpowied-
nie leczenie pierwszego epizodu wiąże się z mniejszą szansą na przebieg FR/
SD. Po leczeniu pierwszego epizodu, pierwszy nawrót występujący w ciągu 
5,5 miesiąca może zapowiadać częsty nawrót lub przebieg steroidozależny 
(Mishra i in. 2018, s. 420-424).

Dzieci z zespołem nerczycowym są bardziej narażone na infekcje ze 
względu na stosowaną u nich terapie, ale też przez sam stan chorobowy.  
W wielu przypadkach infekcja wywołuje nawroty objawów wymagające ho-
spitalizacji. Według badań najczęstszą infekcją jest zapalenie otrzewnej, zapa-
lenie płuc, zakażenie dróg moczowych i zapalenie tkani łącznej.

Skutkiem poważnych infekcji u tych dzieci może być niewydolność wie-
lonarządowa lub śmierć z powodu sepsy. Warto zwrócić uwagę na szczepienia 
przeciwko pneumokokom u dzieci, gdyż to one mogą przyczyniać się do po-
ważnych zmian w organizmie chorego dziecka (Kumar i in. 2019, s. 526-533).
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Gdy mowa o infekcjach nie można zapomnieć o Covid-19, który  
w obecnych czasach sieje postrach wśród osób w każdym wieku, niezależnie 
od chorób współistniejących. Według badań dzieci z zespołem nerczycowym, 
z immunosupresją lub bez, nie są one bardziej narażone na ciężkie zakażenie 
SARS-CoV-2 niż inni pacjenci. Nawrót jest możliwym powikłaniem, ale le-
czenie sterydami jest bezpieczne i skuteczne. Co nie zmienia faktu, że może 
negatywnie wpłynąć na niektóre jednostki (Morello i in. 2022, s. 757-764).

PODSUMOWANIE

Reasumując, zespół nerczycowy u dzieci odnotowuje się już od XV wieku. 
Objawy, które obserwowane są najczęściej to nadmierna nieskompensowana 
utrata białka z moczem, obrzęki, hipoalbuminemia i hiperlipidemia. Roczną 
zachorowalność określa się na około 1 przypadek na 100 000 osób. Dzisiaj 
zespół nerczycowy jest rozpoznawany jako powszechna choroba przewlekła  
w wieku dziecięcym. Chociaż zespół nerczycowy może być związany z wieloma 
chorobami nerek, najczęstszą postacią w dzieciństwie jest zespół nerczycowy  
o minimalnej zmianie (MCD) i ogniskowe segmentalne stwardnienie kłębusz-
ków nerkowych (FSGS). Odpowiedź na leczenie sterydami jest w większości 
przypadków pozytywna i daje pożądane efekty, ale widoczne są również jej 
przykre konsekwencje (Eddy i Symons 2003, s. 629-639).

BIBLIOGRAFIA

Agrawal S., Zaritsky J.J., Fornoni A., Smoyer W.E.
2018 Dyslipidaemia in nephrotic syndrome: mechanisms and treatment, Nat. 

Rev. Nephrol., 14 (1), s. 57-70.

Andolino T.P., Reid-Adam J.
2015 Nephrotic syndrome, Pediatr. Rev., 36 (3), s. 117-125.

Downie M.L., Gallibois C., Parekh R.S., Noone D.G.
2017 Nephrotic syndrome in infants and children: pathophysiology and ma-

nagement. Paediatr. Int. Child Health., 37 (4), s. 248-258.

Eddy A.A., Symons J.M.
2003 Nephrotic syndrome in childhood, Lancet, 23; 362 (9384), s. 629-639.

Hahn D., Hodson E.M., Willis N.S., Craig J.C.
2015 Corticosteroid therapy for nephrotic syndrome in children, Cochrane 

Database Syst. Rev., 18; (3), CD001533.



78

M. WACŁAWSKA, M.WACŁAWSKA, M. WIETESKA, D. MAJ, N.TYSZCZUK, H. ROGALA

Inaba A., Hamasaki Y., Ishikura K., i in.
2016 Long-term outcome of idiopathic steroid-resistant nephrotic syndrome 

in children, Pediatr. Nephrol., 31 (3), s. 425-434.

Kumar M., Ghunawat J., Saikia D., Manchanda V.
2019 Incidence and risk factors for major infections in hospitalized children 

with nephrotic syndrome, J. Bras. Nefrol., 41 (4), s. 526-533.

Meena J., Bagga A.
2020 Current Perspectives in Management of Edema in Nephrotic Syndrome, 

Indian J. Pediatr., 87 (8), s. 633-640.

Meyrier A., Niaudet P.
2018 Acute kidney injury complicating nephrotic syndrome of minimal chan-

ge diseases, Kidney Int., 94 (5), s. 861-869.

Mishra K., Kanwal S.K., Sajjan S.V., Bhaskar V., Rath B.
2018 Predictors of poor outcome in children with steroid sensitive nephrotic 

syndrome, Nefrologia (Engl Ed), 38 (4), s. 420-424.

Morello W., Vianello F.A., Proverbio E., Peruzzi L., Pasini A., Montini G.
2022 COVID-19 and idiopathic nephrotic syndrome in children: systematic 

review of the literature and recommendations from a highly affected 
area, Pediatr. Nephrol., 37 (4), s. 757-764.

Noone D.G., Iijima K., Parekh R.
2018 Idiopathic nephrotic syndrome in children, Lancet, 7, 392 (10141),  

s. 61-74.

Pasini A., Benetti E., Conti G., i in.
2017 The Italian Society for Pediatric Nephrology (SINePe) consensus do-

cument on the management of nephrotic syndrome in children: Part 
I - Diagnosis and treatment of the first episode and the first relapse, Ital. 
J. Pediatr., 21, 43 (41), s. 1-15.

Polderman N., Cushing M., McFadyen K., i in.
2021 Pediatric Nephrology Clinical Pathway Development Team. Dietary 

intakes of children with nephrotic syndrome, Pediatr. Nephrol., 36 (9), 
s. 2819-2826.

Politano S.A., Colbert G.B., Hamiduzzaman N.
2020 Nephrotic Syndrome, Prim. Care, 47 (4), s. 597-613.



79

ZESPÓŁ NERCZYCOWY U DZIECI...

Schijvens A.M., Ter Heine R., de Wildt S.N., Schreuder M.F.
2019 Pharmacology and pharmacogenetics of prednisone and prednisolone in 

patients with nephrotic syndrome, Pediatr. Nephrol., 34 (3), s. 389-403.

Shin J.I., Kronbichler A., Oh J., Meijers B.
2018 Nephrotic Syndrome: Genetics, Mechanism, and Therapies, Biomed 

Res. Int., 28; Article ID: 6215946, s. 1-2.

Tullus K., Webb H., Bagga A.
2018 Management of steroid-resistant nephrotic syndrome in children and 

adolescents, Lancet Child Adolesc. Health, 2 (12), s. 880-890.

Wang C.S., Greenbaum L.A.
2019 Nephrotic Syndrome, Pediatr. Clin. North. Am., 66 (1), s. 73-85.

NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN –  
CAUSES, CLINICAL FEATURES, THERAPY  

AND COMPLICATIONS

Abstract: Nephrotic syndrome is a group of clinical and biochemical symp-
toms resulting from the pathological loss of albumin in the urine. It manifests 
itself as proteinuria, hypoalbuminemia, lipiduria, hyperlipidemia and edema. 
It affects both adults and children. The article aims to present what contributes 
to the occurrence of nephrotic syndrome in children, methods of therapeutic 
therapy and its complications.

Keywords: Nephrotic syndrome, proteinuria, glucocorticoids, edema






