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Rozdział 1: Budowa komórki 
Komórka to najmniejsza, zdolna do samodzielnego życia i przeprowadzania podstawowych czynności 
życiowych jednostka każdego żywego organizmu. Grupy odpowiednio wyspecjalizowanych, czyli 
przystosowanych do pełnienia jakiejś określonej funkcji komórek tworzą tkanki. I tak grupy komórek 
wykazujących możliwość kurczenia się tworzą tkankę mięśniową, powierzchnię skóry pokrywa 
tkanka nabłonkowa, bodźce przewodzone są dzięki obecności tkanki nerwowej. Inaczej 
wyspecjalizowane komórki tworzą tkankę łączną, podporową (kość lub chrząstkę), tłuszczową itd. 
Jednak ogólny schemat budowy każdej komórki organizmu człowieka pozostaje taki sam: otoczona 
jest ona błoną komórkową, która zapewnia jej swego rodzaju odrębność w całej grupie podobnych 
komórek. Wewnątrz komórki znajdują się liczne organelle komórkowe zawieszone w cytoplazmie 
komórkowej. Najważniejszą z organelli komórkowych jest jądro komórkowe.  
 
1.1 Jądro komórkowe 
Jest ono otoczone otoczką jądrową zbudowaną z dwu cienkich błon. Błony te są od siebie oddzielone 
wąską przestrzenią, a ogniskowo zbliżają się do siebie i w tych miejscach powstają specjalne kanały, 
tzw. „pory jądrowe”. Są  to miejsca umożliwiające transport i wymianę substancji pomiędzy jądrem a 
cytoplazmą komórki. Do błony wewnętrznej otoczki jądrowej przyczepione są chromosomy, a do 
błony zewnętrznej przylegają rybosomy. Otoczka jądrowa może ulegać rozpadowi – dzieje się tak 
podczas podziału komórki. 
Wewnątrz otoczki jądrowej zamknięta jest chromatyna jądrowa. Składa się ona z kwasu 
dezoksyrybonukleinowego (DNA), histonów i białek niehistonowych. Odpowiednio ułożona 
chromatyna może tworzyć chromosomy. 
Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty w jądrze komórkowym stanowi tzw. genom, czyli 
strukturę, w której zapisane są wszelkie informacje o komórce. Jednak tylko około 1% DNA koduje 
strukturę białek komórki, pozostałe zaś fragmenty DNA tworzą powtarzalne sekwencje będące 
„przerywnikami” kodu genetycznego lub zawierają inne informacje nie związane z kodowaniem 
białek.  
Histony to specjalne białka tworzące niewielkie rdzenie, na które nawinięta jest nić DNA.  
Białka niehistonowe to dodatkowe, pomocnicze białka obecne na terenie jądra. Należą do nich białka 
enzymatyczne biorące udział w syntezie kwasów nukleinowych, białka regulujące aktywność genów i 
białka strukturalne biorące udział w tworzeniu struktury przestrzennej chromatyny w jądrze.  
Na terenie jądra komórkowego znajduje się jąderko. Komórka może mieć jedno lub kilka jąderek, ich 
liczba zwykle zależy od aktywności komórki. Jąderko jest miejscem, gdzie wytwarzane są 
podjednostki rybosomów. 

 
Niemal wszystkie komórki organizmu ludzkiego mają jądra – wyjątek stanowią krwinki czerwone: 
erytrocyty płodowe posiadają jądro, jednak jest ono tracone w trakcie rozwoju i dojrzałe krwinki 
czerwone stają się komórkami bezjądrowymi. Jądra nie posiadają także komórki soczewki oka i 
komórki górnych warstw naskórka. 
 
1.2 Błona komórkowa 
W skład błony komórkowej wchodzą cząsteczki białek i tłuszczy. Cząsteczek białek jest mniej, lecz 
mają większe rozmiary. Cząsteczki tłuszczy są bardzo drobne i jest ich znacznie więcej niż cząsteczek 
białek. Podstawowe tłuszcze wchodzące w skład błony komórkowej to: fosfolipidy, glikolipidy i 
cholesterol. Cząsteczki tłuszczy tworzą układy dwuwarstwowe: w środku zamknięta jest warstwa 
hydrofobowa (unikająca kontaktów z wodą), otoczona z obu stron warstwą hydrofilną (chętnie 
kontaktująca się z wodą). W utworzonej z tłuszczów dwuwarstwie zanurzone są cząsteczki białek: 
niektóre mogą przechodzić przez całą grubość układu dwuwarstwowego tłuszczów (białka 
przezbłonowe), inne wystają z jednej albo z drugiej strony błony. Do białek obecnych w błonach 
komórkowych należą: 



• białka strukturalne: pomagają utrzymać strukturę błon 
• integryny: białka przezbłonowe, których rolą jest łączenie elementów cytoszkieletu komórki 

ze składnikami substancji międzykomórkowej czyli umożliwienie wytworzenia zależności 
między komórką a otoczeniem 

• białka transportowe: umożliwiają przenoszenie substancji z i do wnętrza komórki 
• receptory: specjalne białka umożliwiające komórce reagowanie na obecność w jej otoczeniu 

hormonów, neuromediatorów itp. 
• enzymy 

W błonie komórkowej umieszczony jest też specjalny system noszący nazwę „pompy sodowo-
potasowej” – jest to skomplikowany, zależny od energii pozyskiwanej z ATP kanał umożliwiający 
tzw. transport aktywny jonów sodu i potasu czyli przenoszenie tych jonów wbrew gradientowi ich 
stężeń. Dzięki działaniu tego kanału sód jest przesuwany z komórki na zewnątrz do substancji 
międzykomórkowej, gdzie jego stężenie pozostaje znacznie wyższe niż w komórce. Natomiast potas 
pozostaje wewnątrz komórki. Takie rozłożenie jonów sodu i potasu pozwala na utrzymanie 
odpowiedniej ilości wody we wnętrzu i otoczeniu komórki. 
Na zewnętrznej powierzchni błony komórkowej wytwarzana jest osłonka z reszt cukrowych.  
 
1.3 Mitochondria 
Mitochondria to owalne twory rozrzucone w cytoplazmie komórki, otoczone gładką błoną zewnętrzną, 
pod którą znajduje się silnie pofałdowana i dzięki temu posiadająca bardzo dużą powierzchnię błona 
wewnętrzna. Błona wewnętrzna różni się składem od błony zewnętrznej, która posiada mniej białek. 
Na pofałdowanej błonie wewnętrznej leżą grzybki mitochondrialne – są to drobne twory, w których 
powstaje ATP, czyli związek będący źródłem energii dla wszystkich procesów życiowych 
zachodzących w komórce. Stopień pofałdowania wewnętrznej błony mitochondriów wzrasta w miarę 
nasilania się aktywności komórki.  
 
1.4 Rybosomy 
Rybosomy to twory składające się z dwu nierównej wielkości podjednostek. Są one zbudowane z 
rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA) oraz specjalnych białek. Rybosomy mogą być 
połączone z siateczką śródplazmatyczną lub leżeć luźno w cytoplazmie. Ich rola polega na 
zapewnieniu syntezy białek potrzebnych komórce oraz białek wydzielanych przez komórkę na 
zewnątrz. Rybosomy związane z siateczką śródplazmatyczną produkują te białka, które są 
przeznaczone do wydzielenia na zewnątrz komórki (szczególnie enzymy lizosomalne i białka 
wydzielnicze) – bliskość siateczki śródplazmatycznej umożliwia oddzielenie wyprodukowanych w 
rybosomach białek od białek własnych komórki. Te rybosomy, w których zachodzi synteza białek 
wykorzystywanych przez komórkę w jądrze, białek cytoplazmy, cytoszkieletu oraz białek 
przeznaczonych dla mitochondriów leżą luźno w cytoplazmie.  
 
1.5 Siateczka śródplazmatyczna 
Jest to zespół rozgałęziających się, płaskich kanałów i rurek ograniczonych cienką błoną, która różni 
się składem od błony komórkowej (posiada więcej białek). Wyróżniamy dwa rodzaje siateczki: 
siateczka szorstka - ma do swojej powierzchni przyczepione rybosomy oraz siateczka gładka – 
pozbawiona rybosomów. Siateczka śródplazmatyczna pełni w komórce kilka ważnych funkcji:  

• umożliwia segregację białek produkowanych w rybosomach  
• umożliwia modyfikację białek produkowanych w rybosomach (dołączenie cząsteczki cukru) 
• może tu zachodzić synteza lipidów  
• może tu odbywać się częściowy rozkład trucizn i niektórych leków 
• jest magazynem wapnia 

 
 



1.6 Aparat Golgiego  
Najkrócej można powiedzieć, że aparat Golgiego odpowiada w komórce za „dostarczanie i uzupeł- 
nianie błon”. Bierze on między innymi udział w:  
1. tworzeniu i odnawianiu błon komórkowych 
2. wytwarzaniu błon lizosomów 
3. wytwarzaniu błon ziarnistości wydzielniczych 
4. częściowej modyfikacji zawartości wydzielin 
 
1.7 Lizosomy 
Lizosomy to pęcherzyki wypakowane różnymi enzymami należącymi do grupy hydrolaz. Są to 
enzymy, które pozwalają na rozłożenie (strawienie) elementów zbędnych w komórce. Enzymy 
zawarte w lizosomach są produkowane w rybosomach związanych z siateczką śródplazmatyczną. 
Należą do nich: 

• esterazy – odpowiadają za rozkład wiązań w tłuszczach  
• glikozydazy – odpowiadają za rozkład wiązań w wielocukrach 
• peptydazy – rozkładają wiązania w białkach 

Rola lizosomów polega na umożliwieniu rozłożenia wszystkiego, co nie jest już komórce potrzebne, 
można więc powiedzieć, że lizosomy pełnią w komórce rolę przedsiębiorstwa oczyszczającego. 
Enzymy zawarte w lizosomach muszą być bardzo dokładnie oddzielone od białek własnych komórki – 
zbyt wczesne uwolnienie enzymów lizosomalnych skutkuje uszkodzeniem komórki, powodując jej 
martwicę. 
 
1.8 Cytoszkielet komórki 
W każdej komórce obecne są także długie, wąskie struktury białkowe noszące nazwę filamentów. Ich 
rola polega na udziale w tworzeniu rusztowania dla struktury komórki. Są one także elementem 
połączeń międzykomórkowych, biorą udział w podziałach komórki oraz w jej ruchach. Wyróżniamy 
wśród nich: 

• mikrofilamenty - białkowe struktury mające kształt długiego włókna, zbudowane z jednego 
typu białka: aktyny 

• filamenty pośrednie - białkowe struktury mające kształt długiego włókna, zbudowane z 
białka typowego i charakterystycznego dla danej tkanki. Białkiem budującym filamenty 
pośrednie w komórkach nabłonkowych jest cytokeratyna, w komórkach tkanki łącznej – 
wimentyna, a w komórkach mięśniowych – desmina. 

 
Rozdział 2: Uszkodzenie, zmiany adaptacyjne i wsteczne 
 
2.1 Czynniki uszkadzające komórkę 
Każda tkanka żywego organizmu utworzona jest z komórek. Komórki budujące tkankę podlegają 
wpływom różnych czynników: zarówno korzystnych jak i niekorzystnych.  
Czynniki mogące niekorzystnie oddziaływać na komórki to: 
1. wzrost obciążenia (np. długo utrzymujące się podwyższone ciśnienie krwi, zwiększenie objętości 

krwi, intensywne ćwiczenia fizyczne) 
2. wzrost ilości dopływających do komórki bodźców pobudzających (nadmiar hormonu 

stymulującego, nadmiernie obciążenie funkcjonalne) 
3. spadek ilości dopływających do komórki bodźców (unieruchomienie kończyny, przerwanie 

bodźców płynących do mięśnia z powodu uszkodzenia nerwu) 
4. spadek ilości otrzymywanych substancji odżywczych (zmniejszenie dopływu krwi czyli 

niedokrwienie, dopływ krwi zaopatrzonej w niedostateczną ilość tlenu czyli niedotlenienie) 
5. działanie niektórych czynników chemicznych (kwasów, zasad) 
6. działanie niektórych czynników fizycznych (wysoka temperatura, promieniowanie, zimno) 



7. działanie czynników biologicznych (wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów) 
8. działanie wolnych rodników 
9. wrodzone bloki metaboliczne (brak enzymu koniecznego na szlaku przemian jakiejś substancji – w 

efekcie dochodzi do akumulacji w komórce produktu, którego w warunkach prawidłowych w niej 
nie ma) 

 
Niedotlenienie def: to stan, gdy krew dopływająca do tkanek zawiera niewystarczającą (zbyt małą) w 
stosunku do zapotrzebowania tkanek ilość tlenu.  
Z taką sytuacją spotykamy się np.: 
1. u chorych z niewydolnością oddechową (gdy krew niesie zbyt małą ilość tlenu połączonego z 
białkiem odpowiadającym za jego transport czyli hemoglobiną) 
2. u chorych na anemię (wtedy krew zawiera niewystarczającą ilość hemoglobiny, która mogłaby 
transportować tlen) 
3. u chorych zatrutych tlenkiem węgla (ilość hemoglobiny jest prawidłowa, ale jest ona zablokowana 
przez tlenek węgla i przez to nie może transportować odpowiednich ilości tlenu). Komórki naszego 
organizmu przez jakiś czas potrafią funkcjonować prawidłowo, mimo utrzymującego się niewielkiego 
niedotlenienia, ponieważ przy utrzymującym się niedoborze tlenu mają możliwość przestawienia 
metabolizmu z tlenowego na beztlenowy (glikoliza beztlenowa). Dzięki zachowanemu krążeniu krwi 
dostarczane są inne substancje odżywcze i równocześnie odbierane są zbędne produkty przemiany 
materii, dlatego komórki mogą w miarę dobrze funkcjonować. Gdy niedotlenienie przekroczy pewien 
krytyczny poziom, dochodzi do uszkodzenia komórki. 
 
Niedokrwienie def: to stan, gdy do tkanek dopływa zbyt mała ilość krwi w stosunku do 
zapotrzebowania.  
W takiej sytuacji komórki nie tylko nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu z krwi, ale także 
niewystarczający jest dowóz innych substancji odżywczych (w szczególności glukozy), a zbędne 
produkty przemiany materii nie są sprawnie odbierane i przenoszone do miejsc ich wydalania lub 
rozkładu. Dlatego też uszkodzenie komórek przy niedokrwieniu jest większe i postępuje szybciej niż 
przy niedotlenieniu.  
 
Wolne rodniki  def: wolne rodniki (czyli reaktywne formy tlenu) to cząsteczki, które mogą silnie 
reagować z różnymi elementami komórki powodując ich uszkodzenie.  
Wolne rodniki mogą powodować uszkodzenie materiału genetycznego komórki poprzez wywoływanie 
pęknięć w łańcuchu DNA oraz uszkadzać białka komórkowe, szczególnie białka enzymatyczne, 
wyłączając lub zmieniając ich działanie. Mogą także uszkadzać błony komórkowe poprzez 
reagowanie z lipidami błon, co powoduje utratę szczelności błon. 
Wolne rodniki powstają w komórkach naszego organizmu cały czas. Równocześnie są dość sprawnie 
unieszkodliwiane przez systemy enzymatyczne dostosowane do ich rozkładu, w których główną rolę 
pełnią katalazy i dyzmutazy. W przypadku niedotlenienia czy niedokrwienia jakiegoś obszaru system 
enzymatycznego unieszkodliwiania wolnych rodników działa znacznie wolniej i dochodzi do 
szybkiego ich gromadzenia się w tym obszarze.  
Przykładem może być zawał mięśnia sercowego, będący efektem zamknięcia przepływu krwi przez 
tętnicę wieńcową. W obszarze niedokrwionym rozwija się uszkodzenie komórek. Jeśli przepływ przez 
zatkane naczynie zostanie przywrócony (reperfuzja), do uszkodzonego obszaru serca, w którym 
systemy enzymatycznego rozkładu wolnych rodników działały bardzo słabo, zaczyna ponownie 
dopływać krew z prawidłową zawartością tlenu. Doprowadza to do szybkiego powstania wolnych 
rodników („wysiew wolnych rodników”). Są one następnie roznoszone z krwią do obszarów 
przyległych do ogniska martwicy i powodują uszkodzenie dalszych grup komórek, pomimo poprawy 
przepływu przez zamkniętą wcześniej tętnicę wieńcową. Powyższy proces nazywamy „szkodą 
tlenową” – jest to poszerzenie obszaru uszkodzenia tkanki następujące po przywróceniu przepływu 



krwi przez obszar niedokrwiony. Szkoda tlenowa wynika z działania w tym obszarze wolnych 
rodników.  
  
2.2 Zmiany adaptacyjne 
Komórka, która znajduje się w zasięgu działania niekorzystnych dla niej czynników próbuje 
dostosować się do nowych warunków tak, aby móc w nich jak najlepiej funkcjonować, a przede 
wszystkim, aby móc przetrwać (nie ulec martwicy). Procesy, jakim podlegają komórki pod wpływem 
niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu nazywamy zmianami adaptacyjnymi. 
Wyróżniamy następujące typy zmian adaptacyjnych: 
1. rozrost 
2. przerost 
3. zanik  
4. metaplazja 
 
Rozrost def: powiększenie się narządu i równocześnie zwiększenie jego możliwości funkcjonalnych 
na skutek zwiększenia liczby jego komórek.  
Proces rozrostu możliwy jest tylko w takim narządzie, którego komórki zachowały zdolność do 
podziałów. Rozrost jest efektem lokalnego zwiększenia produkcji czynników wzrostu oraz liczby 
receptorów dla czynników wzrostu na komórkach wspomnianego narządu.  
Wyróżniamy rozrosty zachodzące w warunkach fizjologicznych (np. wzrost liczby komórek 
gruczołowych w gruczole piersiowym w czasie karmienia piersią jako efekt stymulacji hormonalnej w 
okresie karmienia, cykliczny wzrost liczby komórek błony śluzowej trzonu macicy w czasie cyklu 
miesięcznego, niewielki wzrost liczby komórek w ciężarnej macicy). Ponadto rozrost może zachodzić 
w warunkach patologicznych. Do przykładów rozrostów patologicznych należą: 
1. nadmierny rozrost błony śluzowej trzonu macicy u kobiet (zwykle w okresie okołomenopauzal- 
nym), u których w organizmie występuje nadmiar estrogenów lub niedobór progesteronu 
2. powstawanie niektórych brodawek skórnych na skutek infekcji wirusowych 
3. rozrost gruczołów i podścieliska prostaty pod wpływem nadmiernej stymulacji hormonalnej u 
starszych mężczyzn 
4. zaburzenia gojenia ran, gdzie zamiast wytworzenia blizny dochodzi do powstania nadmiaru młodej 
tkanki ziarninowej  
W niektórych przypadkach organizm może utracić kontrolę nad procesem rozrostowym w danym 
narządzie i taki rozrost może stać się początkiem rozwoju nowotworu (np. rak trzonu macicy rozwija 
się często na podłożu wcześniejszego rozrostu błony śluzowej trzonu). 
  
Przerost def: powiększenie rozmiarów narządu dzięki zwiększeniu objętości jego komórek (bez 
zwiększania ich liczby). 
Przerost występuje w tych narządach, których komórki utraciły zdolności podziałowe. Podstawowym 
procesem umożliwiającym przerost jest zwiększenie syntezy organelli komórkowych. Podobnie jak w 
przypadku rozrostu możemy wyróżnić przerost zachodzący w warunkach fizjologicznych (np. 
zwiększenie objętości komórek mięśniowych u ludzi pracujących fizycznie lub u intensywnie 
trenujących sportowców, powiększenie rozmiarów komórek w ciężarnej macicy) oraz przerost 
zachodzący w warunkach patologicznych (np. zwiększenie rozmiarów komórek mięśnia sercowego 
czyli kardiomiocytów w sąsiedztwie blizny pozawałowej lub przerost kardiomiocytów lewej komory 
serca u chorych na nadciśnienie i chorych ze zwężeniem zastawki aorty). Na początku przerost lewej 
komory serca zwiększa jej możliwości kurczliwe i poprawia stan funkcjonalny serca. Jednak po 
przekroczeniu pewnej granicy przerost staje się niekorzystny, ponieważ wraz z powiększaniem 
rozmiarów komórek, które w związku z tym mają coraz większe zapotrzebowanie na substancje 
odżywcze i tlen, nie idzie zwiększenie gęstości sieci naczyniowej zaopatrującej dany obszar serca w 
krew. Stąd też zbyt duży przerost staje się zjawiskiem niekorzystnym. 



 
W niektórych warunkach przerost i rozrost mogą występować równocześnie. Fizjologiczne 
współistnienie przerostu i rozrostu obserwujemy np. w ciężarnej macicy. W warunkach 
patologicznych przerost i rozrost współistnieją w pogrubiałej ścianie pęcherza moczowego u chorych 
z długo trwającymi zaburzeniami odpływu moczu (zastojem moczu w pęcherzu moczowym).    
 
Zanik def: zmniejszenie rozmiarów narządu na skutek zmniejszenia rozmiarów jego komórek. 
Komórki tracą część swoich organelli (szczególnie mitochondria i siateczkę cytoplazmatyczną), przez 
co zmniejszają się ich rozmiary i dochodzi do zwolnienia ich metabolizmu. Ma to na celu zapewnienie 
komórce możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach. 
Wyróżniamy kilka przyczyn prowadzących do zaników: 
1. zanik z ucisku – długotrwały ucisk na jakiś narząd powoduje powolny jego zanik. Na przykład 

tętniak aorty uciskający na żebra i mostek spowoduje ich powolny zanik. Duży, wolno rosnący guz 
spowoduje zanik tkanek, które uciska, 

2. zanik z nieczynności – w kończynie, która przez jakiś czas była unieruchomiona w gipsie 
obserwujemy zanik mięśni. Jest to zanik wynikający z wyłączenia normalnych funkcji komórek 
mięśniowych, 

3. zanik z odnerwienia – zniszczenie nerwu prowadzącego impulsy do danego mięśnia spowoduje 
wyłączenie jego funkcji i powolny zanik mięśnia,  

4. zanik z niedożywienia – nasilone zmiany miażdżycowe w naczyniu, które powodują zmniejszenie 
dopływu krwi np. do dystalnych części kończyny powodują zaniki paznokci i naskórka – dzieje się 
tak u chorych na miażdżycę lub zarostowe zapalenie tętnic (choroba Burgera). Zwężenie tętnicy 
nerkowej przez zaawansowane zmiany miażdżycowe powoduje zanik (tzw. naczyniopochodny) 
nerki.  Długotrwałe i intensywne niedożywienie powoduje pomniejszenie wszystkich narządów w 
organizmie (tzw. kacheksja).  

5. zanik hormonalny – obniżenie poziomu hormonu stymulującego dany narząd powoduje zanik jego 
komórek. Na przykład u kobiet po okresie menopauzy, gdy zmienia się stosunek i ilość 
estrogenów i progesteronu, częściowo zanikają komórki błony śluzowej trzonu macicy. 

W zależności od makroskopowego wyglądu narządu zaniki można podzielić na kilka grup: 
1. zanik prosty (dośrodkowy) – cały narząd ulega równomiernemu pomniejszeniu, bez zmiany 

kształtu, 
2. zanik odśrodkowy – w jego przebiegu narząd nie ulega pomniejszeniu, a nawet może powiększyć 

swe rozmiary.  
Przykładem może być osteoporoza, w której zewnętrzne obrysy kości są zachowane, ale 
znacznemu zmniejszeniu ulega gęstość kości, stąd ich łamliwość. Zanik odśrodkowy obserwujemy 
też w nerce w przypadku wodonercza. Wskutek utrudnienia odpływu moczu (kamica, nowotwory 
dróg moczowych, choroby prostaty) w układzie kielichowo-miedniczkowym gromadzi się płyn, 
który powoduje ucisk na miąższ nerki i wyzwala zanik. Nerka może mieć zachowaną wielkość, a 
nawet, o ile istnieją ku temu warunki – może ulegać powiększeniu, jednak funkcjonalną jej część 
tworzy jedynie wąski pas miąższu na obwodzie. W efekcie nerka wygląda jak pusty worek 
wypełniony płynem. Taką sytuację obserwujemy także w przypadku wodogłowia. Gdy rozwija się 
ono u noworodka lub małego dziecka, u którego szwy czaszkowe nie uległy jeszcze zarośnięciu, 
istnieje możliwość rozejścia się kości czaszki i głowa takiego dziecka ulega powiększeniu. 
Natomiast u osoby dorosłej, u której szwy czaszkowe są zarośnięte nie ma już możliwości 
rozsunięcia kości czaszki i rozwijające się wodogłowie nie jest w stanie spowodować 
powiększenia rozmiarów głowy. Wtedy szybko dochodzi do zagrażającego życiu przesunięcia 
pewnych struktur anatomicznych mózgu do kanału kręgowego (tzw. wgłobienie), które może 
spowodować ucisk na życiowo ważny ośrodek (np. ośrodek oddechowy) i doprowadzić do śmierci 
chorego, 



3. zanik włóknisty – zanikowi właściwych komórek narządu towarzyszy intensywny wzrost ilości 
łącznotkankowego zrębu. Narząd robi się bardziej spoisty i twardszy,  

4. zanik tłuszczowy - zanikowi właściwych komórek narządu towarzyszy wzrost ilości tkanki 
tłuszczowej w podścielisku. Taki narząd staje się bardziej miękki i przybiera kolor żółtawy, 

5. zanik barwnikowy lub brunatny – jest to specjalna postać zaniku występująca w narządach u ludzi 
starych, na skutek spowolnienia metabolizmu w ich tkankach. Niektórzy uważają, że zanik 
brunatny można zaliczyć do procesów fizjologicznych towarzyszących starzeniu się organizmu. W 
komórkach narządów, które ulegają pomniejszeniu gromadzi się specjalny barwnik zwany 
lipofuscyną – jest to substancja powstająca przy niepełnym rozkładzie błon komórkowych 
rozpadających się komórek (tzw. barwnik ze zużycia). Trawienie błon nie jest całkowite z powodu 
nieprawidłowości działania enzymów lizosomalnych. Lipofuscyna gromadząca się w komórkach 
układa się po obu stronach jąder komórkowych. Narząd ulegający zanikowi brunatnemu robi się 
mniejszy i po jakimś czasie zmienia swoją barwę na ciemniejszą (brązowo-brunatną) – stąd nazwa 
tego typu zaników. 

 
Metaplazja def: zmiana kierunku różnicowania komórek rezerwowych, w efekcie której w miejsce 
jednej tkanki rozwija się inna tkanka, bardziej przystosowana do przetrwania w zmienionych, 
niekorzystnych dla niej warunkach. 
Typy metaplazji:  
1. metaplazja płaskonabłonkowa 
2. metaplazja żołądkowa 
3. metaplazja jelitowa 
4. metaplazja chrzęstna 
5. metaplazja kostna 
 
Najwięcej przykładów metaplazji obserwujemy w tkance nabłonkowej. Zazwyczaj bardziej delikatny i 
wrażliwy na działanie czynników drażniących nabłonek gruczołowy zostaje zastąpiony przez 
nabłonek wielowarstwowy płaski – jest to tak zwana metaplazja płaskonabłonkowa. Przykładem takiej 
metaplazji jest: 
- zastąpienie nabłonka gruczołowego rzęskowego oskrzela przez nabłonek wielowarstwowy płaski w 
oskrzelach u osób palących papierosy. Dzieje się tak na skutek drażniącego działania składników 
dymu tytoniowego na delikatny nabłonek gruczołowy oskrzela, 
- pojawienie się nabłonka wielowarstwowego płaskiego w przewodach wyprowadzających ślinianek w 
przypadkach kamicy ich przewodów wyprowadzających. Tu proces metaplazji jest powodowany przez 
mechaniczne drażnienie nabłonka gruczołowego dróg wyprowadzających przez ciało obce (twardy 
kamień),  
- zastąpienie nabłonka gruczołowego początkowego odcinka kanału szyjki macicy przez nabłonek 
wielowarstwowy płaski pod wpływem drażnienia mechanicznego lub procesu zapalnego toczącego się 
w szyjce macicy, 
- pojawienie się ognisk nabłonka wielowarstwowego płaskiego w przewodach wyprowadzających 
trzustki u chorych na mukowiscydozę z powodu drażnienia nabłonka gruczołowego przez zalegający 
w przewodach gęsty śluz i powtarzające się epizody zapaleń na terenie i wokół przewodów trzustki 
oraz współistniejący niedobór witaminy A, 
- pojawienie się ognisk nabłonka wielowarstwowego płaskiego w pęcherzu moczowym. Tu przyczyna 
metaplazji płaskonabłonkowej nie jest do końca wyjaśniona. 
 
W rzadkich przypadkach możliwa jest sytuacja odwrotna: nabłonek wielowarstwowy płaski zostaje 
zastąpiony przez nabłonek gruczołowy. W dolnej części przełyku u ludzi, u których występuje 
przewlekłe zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej zawierającej kwas solny do przełyku (tzw. reflux) 
może dojść do rozwoju metaplazji żołądkowej, a więc do sytuacji, gdy w miejsce nabłonka 



wielowarstwowego płaskiego pojawia się nabłonek gruczołowy typu żołądkowego, a czasem nawet 
jelitowego, który lepiej wytrzymuje kontakt z kwasem solnym zawartym w soku żołądkowym. Taki 
stan nazywamy przełykiem Barretta. Przełyk Barretta jest związany ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju raka gruczołowego dolnej części przełyku. 
 
Innym typem metaplazji jest zastąpienie nabłonka gruczołowego żołądka przez nabłonek gruczołowy 
występujący typowo w jelicie – tak zwana metaplazja jelitowa. Ten typ metaplazji spotykamy 
najczęściej w błonie śluzowej dystalnej (przedodźwiernikowej) części żołądka u ludzi, u których toczy 
się w błonie śluzowej żołądka zapalenie przewlekłe.  
 
Proces metaplazji może dotyczyć także tkanek nienabłonkowych (metaplazja w tkance łącznej) – na 
przykład powtarzające się przez dłuższy czas, słabe urazy danej okolicy mięśnia mogą spowodować 
pojawienie się w jego obrębie ognisk tkanki chrzęstnej a nawet kostnej (tzw. metaplazja chrzęstna i 
kostna). Jest to proces obserwowany u jeźdźców w mięśniach przywodzicielach ud.  

 
2.3 Uszkodzenia odwracalne komórki 
Jeśli niekorzystny czynnik działa nieprzerwanie i jest wystarczająco silny, zmiany adaptacyjne mogą 
nie wystarczyć do umożliwienia komórce dalszego funkcjonowania i wtedy komórka ulega 
uszkodzeniu. Początkowo każde uszkodzenie jest uszkodzeniem odwracalnym – to znaczy, że po 
wycofaniu niekorzystnego bodźca działającego na komórkę istnieje możliwość jej powrotu do stanu 
sprzed zadziałania tego bodźca. 
Rodzaje uszkodzeń odwracalnych:  
1. obrzmienie miąższowe i zwyrodnienie wodniczkowe 
2. stłuszczenie 
 
Zwyrodnienie wodniczkowe def: gromadzenie się w cytoplazmie komórki oraz w niektórych jej 
organellach nadmiaru wody. 
Ilość wody na terenie cytoplazmy i organelli komórkowych jest zależna od stosunku dwu 
podstawowych jonów (sodu i potasu) we wnętrzu komórki i w jej otoczeniu. Za utrzymanie 
właściwego gradientu stężeń sodu i potasu w komórce oraz płynie pozakomórkowym odpowiada 
prawidłowo funkcjonująca, obecna w błonach komórkowych pompa sodowo-potasowa, która do 
swojego działania wymaga obecności energii pod postacią ATP. Zmniejszenie w mitochondriach 
produkcji ATP, będące efektem działania na komórkę jakiegoś czynnika uszkadzającego (na przykład 
niedotlenienia czy niedokrwienia), powoduje między innymi zwolnienie pracy pompy sodowej. W 
efekcie w cytoplazmie komórki pozostaje nadmiar sodu, a wraz z nim nadmiar wody. Woda gromadzi 
się także na terenie organelli komórkowych np. w mitochondriach i siateczce śródplazmatycznej. W 
komórce powstaje obraz obrzmienia miąższowego, a następnie nadmiar wody zaczyna tworzyć 
niewielkie wakuole (wodniczki), co daje obraz zwyrodnienia wodniczkowego. Kiedy działanie 
czynnika uszkadzającego ustanie, a produkcja ATP wróci do normy, nadmiar wody może zostać 
usunięty z komórki. Tak więc obrzmienie miąższowe i zwyrodnienie wodniczkowe są zmianami 
odwracalnymi.  
Komórka, która uległa takiemu uszkodzeniu jest powiększona, a w jej cytoplazmie widoczne są 
drobne przejaśnienia lub wakuole.  
Narząd, który uległ obrzmieniu jest powiększony, ma wzmożoną konsystencję i jest cięższy, ze 
względu na zgromadzony w nim nadmiar wody. 

 
Stłuszczenie def: odłożenie się tłuszczów prostych w formie kropli na terenie cytoplazmy komórki. 
W zależności od wielkości kropli tłuszczowych wyróżniamy stłuszczenie wielkokropelkowe: gdy na 
terenie cytoplazmy komórki pojawia się jedna duża kropla tłuszczu, która wypełnia całą komórkę i 
przesuwa jądro komórkowe na obwód oraz stłuszczenie drobnokropelkowe: gdy na terenie cytoplazmy 



pojawiają się bardzo liczne, drobne kropelki tłuszczu i wypełniają całą komórkę, jednak jądro 
pozostaje w centrum. Stłuszczenie to forma uszkodzenia zwłaszcza tych komórek, w których zachodzi 
intensywny metabolizm tłuszczowy (przede wszystkim wątroby, rzadziej mięśni szkieletowych i 
mięśnia sercowego). Stłuszczenie wielkokropelkowe jest zjawiskiem dość powszechnym, szczególnie 
w komórkach wątroby osób jedzących tłuste, bogate w węglowodany posiłki, u chorych na cukrzycę, 
u chorych z zespołem metabolicznym (równocześnie występująca otyłość, nadciśnienie, cukrzyca) 
oraz osób nadużywających alkohol. Stłuszczenie drobnokropelkowe jest stanem znacznie 
poważniejszym i obserwowane jest w wątrobie w ciężkich stanach chorobowych takich jak: zespół 
Reya czy uszkodzenie wątroby związane z ciążą. 

 
2.4 Uszkodzenia nieodwracalne i śmierć komórki 
Po pewnym czasie działający nadal niekorzystny bodziec doprowadza do przekroczenia przez 
komórkę punktu, po którym nie ma już możliwości powrotu do stanu sprzed jego zadziałania. Oznacza 
to, że zniszczenia w komórce osiągnęły taki stopień nasilenia, że komórka podąża już w kierunku 
śmierci i nawet przerwanie działania niekorzystnego bodźca nie będzie już w stanie odwrócić 
procesów w niej zachodzących. Wyróżniamy dwa rodzaje śmierci komórki :  
1. martwica  
2. apoptoza 
 
Martwica  def: nagła śmierć komórki lub tkanki zachodząca w żywym ustroju, zwykle związana z 
działaniem silnych czynników uszkadzających.  
Jest to najczęstsza konsekwencja nieodwracalnego uszkodzenia komórki. Martwica jest zawsze 
procesem patologicznym. Wokół powstającej martwicy rozwija się reakcja zapalna.  
W zależności od wyglądu makroskopowego martwicy wyróżniamy kilka jej rodzajów:  
a). martwica skrzepowa i jej postacie specjalne: 
 - martwica serowata 
 - martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej 
 - martwica woskowa 
 - zgorzel 
 - mumifikacja 
b). martwica rozpływna 
 
Martwica skrzepowa: 
def: rodzaj martwicy, w przebiegu której dominują procesy denaturacji elementów komórki nad 
procesami rozkładu związanymi z działaniem enzymów lizosomalnych. 
W związku z gwałtownie narastającą kwasicą dochodzi do szybkiej denaturacji białek, także enzymów 
lizosomalnych, co wyłącza ich aktywność. W konsekwencji elementy komórkowe ulegają szybkiemu 
obkurczeniu (pyknoza – obkurczenie jądra komórkowego), dochodzi do denaturacji białek 
cytoplazmy, zbrylenia i rozpadu chromatyny jądrowej. 
Taki rodzaj martwicy rozwija się w większości narządów organizmu człowieka. Przykładem może być 
zawał serca, nerki czy śledziony oraz powstanie ognisk martwicy na terenie szybko rosnących 
nowotworów złośliwych. Charakter martwicy skrzepowej mają także zmiany powstające po kontakcie 
tkanek z kwasami.  
Makroskopowo obszar martwicy skrzepowej charakteryzuje się zwiększoną w porównaniu ze zdrową 
tkanką spoistością, zatarciem prawidłowej struktury tkanki oraz szarą lub szaro-żółtą barwą. Jeśli w 
okolicy doszło do wylewu krwawego obszar ten może mieć barwę ciemnoczerwoną.    
 
Martwica rozpływna: 
def: rodzaj martwicy, w przebiegu której dominują procesy związane z działaniem enzymów 
lizosomalnych czyli hydrolaz powodujących rozkład (upłynnienie) różnych elementów komórki. 



Pod wpływem uwolnionych enzymów lizosomalnych, które nie uległy denaturacji dochodzi do 
upłynnienia elementów komórkowych na obszarze, który ulega tego rodzaju martwicy. Typowe 
procesy związane z martwicą rozpływną to: karyoliza (rozpuszczenie jądra), cytoliza (rozpuszczenie 
cytoplazmy) i chromatoliza (rozpuszczenie chromatyny jądrowej). Dochodzi do uszkodzenia błon 
komórkowych, aż w końcu cała komórka ulega rozpłynięciu.  
Makroskopowo obszar martwicy rozpływnej charakteryzuje się zmniejszoną w porównaniu ze zdrową 
tkanką konsystencją, aż w końcu dochodzi do zupełnego upłynnienia tego obszaru. 
Taka martwica rozwija się najczęściej w tkance mózgowej pod wpływem niedotlenienia i 
niedokrwienia. Rzadko obserwujemy ją również  w komórkach wątroby w przebiegu niektórych 
infekcji wirusowych oraz jako konsekwencję działania na tkankę silnych zasad. 
 
Martwica serowata: 
def: specjalna postać martwicy skrzepowej, której ulegają tkanki bogatokomórkowe, słabo 
unaczynione. 
Jej nazwa pochodzi od wyglądu makroskopowego obszaru, który uległ takiej martwicy: przypomina 
on nieco zeschnięty biały ser. Najczęściej ten typ martwicy rozwija się na terenie ziarniny gruźliczej 
(są to skupienia komórek histiocytarnych, limfocytów i komórek olbrzymich tworzące guzki, które 
jednak nie mają wystarczającego unaczynienia). Ponadto takiej martwicy może ulegać ziarnina kiłowa 
oraz szybko rosnące i bogatokomórkowe nowotwory złośliwe. 
 
Martwica woskowa (Zenkera): 
def: specjalna postać martwicy skrzepowej, która powstawała w przebiegu ciężkich postaci duru 
brzusznego lub cholery w mięśniach szkieletowych (najczęściej w mięśniu prostym brzucha).  
Jej rozwój był powikłaniem ciężko przebiegającej infekcji i związany był ze współdziałaniem toksyn 
bakteryjnych wywołujących jedną z powyższych chorób wraz z niedotlenieniem. Dziś już raczej nie 
spotykamy tego rodzaju zmian. 
Makroskopowo taki mięsień miał barwę łososiową i lekko przeświecał szklisto, stąd nazwa 
„woskowa”, był kruchy i łatwo pękał. 
 
Zgorzel: 
def: specjalna postać martwicy skrzepowej, której obraz jest modyfikowany przez pojawienie się na 
jej terenie bakterii gnilnych beztlenowych, które powodują wtórne upłynnienie tkanki martwiczej.  
Takiej martwicy może ulegać np. niedokrwione jelito grube lub miazga zęba. Niektóre bakterie 
wytwarzają też gazy, które zbierają się na terenie tkanki martwiczej – powstaje wtedy tzw. zgorzel 
gazowa.  

 
Martwica tkanki tłuszczowej okołotrzustkowej (martwica balserowska): 
def: specjalna postać martwicy, której ulega tkanka tłuszczowa okołotrzustkowa (w rzadkich 
przypadkach także tkanka tłuszczowa w innych lokalizacjach), która związana jest z działaniem 
aktywnych enzymów trzustkowych (lipaz) uwolnionych z uszkodzonej chorobowo trzustki. Lipazy 
powodują rozkład tkanki tłuszczowej okołotrzustkowej na cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe, które 
następnie tworzą mydła. Mydła sodowe i potasowe są wypłukiwane, a mydła wapniowe odkładają się 
w miejscach objętych martwicą jako mleczno-białe, lekko wypukłe ogniska. 
Makroskopowo ogniska martwicy balserowskiej wyglądają jak okrągłe, białawe, punktowe 
nakropienia na tkance tłuszczowej w pobliżu trzustki. Rozległość powstania martwicy tkanki 
tłuszczowej jest proporcjonalna do nasilenia uszkodzenia trzustki. 
 
Mumifikacja (zeschnięcie): 
def: specjalna postać martwicy skrzepowej, gdy istnieje możliwość szybkiego wyschnięcia obumarłej 
tkanki. 



Makroskopowo zmumifikowana tkanka zachowuje swój pierwotny kształt, jest jednak obkurczona, 
twarda i ma brunatno-czarny kolor. Przykładem mumifikacji może być zeschnięcie kikuta pępowiny u 
noworodka lub martwica palca kończyny u chorych z zaburzeniami krążenia powstającymi np. na 
podłożu zarostowego zapalenia naczyń (choroby Burgera). Mumifikacji mogą także ulegać zwłoki 
osób, które zmarły w suchym, przewiewnym miejscu (na przykład na pustyni).  
 
Apoptoza def: proces eliminacji komórek, który polega na uaktywnieniu wcześniej 
zaprogramowanych, wewnątrzkomórkowych mechanizmów prowadzących do tzw. „cichej” śmierci 
komórki. Apoptozę można też nazwać procesem samobójstwa komórki.  
Apoptoza pozwala na eliminację małych grup komórek, a nawet pojedynczych komórek i nie wyzwala 
powstania wokół reakcji zapalnej. Apoptoza jest jednym z procesów odpowiedzialnych za prawidłowy 
rozwój narządów podczas embriogenezy (organogenezy). Ponadto proces apoptozy odgrywa ważną 
rolę podczas inwolucji czyli zaniku narządów (np. grasicy), spotyka się ją w inwolucjach zależnych od 
zmian poziomu hormonów (np. w cyklicznym obumieraniu błony śluzowej trzonu macicy podczas 
cyklu miesięcznego) i przy eliminacji komórek, które spełniły już swoją rolę (np. usuwanie komórek 
obecnych w nacieku zapalnym, gdy proces zapalny ulega wygaszeniu).  
W procesie apoptozy bierze udział szereg enzymów, które czekają w komórkach w formie 
nieaktywnej, a zainicjowanie procesu apoptozy powoduje ich przekształcenie w formę aktywną. Jako 
efekt apoptozy powstają tzw. ciałka apoptotyczne. Skład ich powierzchni sprawia, iż mogą one być 
sprawnie rozpoznawane i fagocytowane przez makrofagi, dzięki czemu komórki obumierające w 
procesie apoptozy nie wyzwalają w okolicy reakcji zapalnej. 
Wyróżniamy cztery etapy procesu apoptozy: 
1. faza sygnałów początkowych (inicjacji) – komórka dostaje sygnał do rozpoczęcia procesu 

apoptozy w postaci np. braku potrzebnego czynnika wzrostu czy hormonu lub uszkodzenia DNA. 
Znamy dwie drogi inicjacji procesu apoptozy: 
a) poprzez szlak zewnętrzny – kiedy czynniki zewnętrzne działające na komórkę aktywują jeden z 

tzw. receptorów śmierci zlokalizowanych na błonie komórkowej (receptor Fas lub receptor dla 
TNF). 

b) poprzez szlak wewnętrzny – apoptoza zostaje zapoczątkowana przez sygnały płynące z 
mitochondriów. 

2. faza kontroli – tu następuje ostateczne podjęcie decyzji, czy komórka ma rzeczywiście zostać 
wyeliminowana. Jeśli tak – następuje uaktywnienie enzymów niszczących komórkę w fazie 
wykonawczej. 

3. faza wykonawcza 
Głównymi enzymami fazy wykonawczej są kaspazy. Jako pierwsze zostają uaktywnione tzw. kaspazy 
inicjatorowe: kaspaza 8 lub 9. One z kolei aktywują dalsze enzymy, które biorą bezpośredni udział w 
niszczeniu komórki – są to: 
a) kaspazy wykonawcze: kaspaza 3 i 6. Są to enzymy, które rozkładają białka cytoszkieletu komórki 

oraz aktywują DNA-azy, 
b) DNA-azy (endonukleazy) – rozcinają nić DNA na mniejsze fragmenty,  
c) transglutaminazy – dzięki nim powstają ciałka apoptotyczne, 
d) fosfatydyloseryna – znajduje się ona na wewnętrznej powierzchni błony komórkowej. Gdy błona 

komórkowa zostaje porozrywana fosfatydyloseryna jest przenoszona na zewnętrzną powierzchnię 
komórki i staje się sygnałem dla makrofagów do rozpoczęcia i sprawnego przeprowadzenia 
procesu fagocytozy,  

4. faza końcowa – fagocytoza powstałych ciałek apoptotycznych. Dzięki cząsteczkom 
fosfatydyloseryny makrofagi szybko rozpoznają i fagocytują powstałe ciałka apoptotyczne, dzięki 
czemu nie dochodzi do rozwoju w otoczeniu obumarłej komórki reakcji zapalnej.  

 



Rozregulowanie procesu apoptozy leży najprawdopodobniej u podłoża wielu chorób: gdy proces 
apoptozy zostaje spowolniony, z organizmu nie są eliminowane komórki uszkodzone, co może dać 
początek rozwoju nowotworu. Apoptoza może także przebiegać za szybko, co prowadzi do niszczenia 
komórek prawidłowych – taka sytuacja ma miejsce np. w chorobach neurodegeneracyjnych. 

 
2.5 Zaburzenia rogowacenia 
Zaburzenia rogowacenia mogą dotyczyć nabłonka wielowarstwowego płaskiego rogowaciejącego, 
który z jakiegoś powodu zaczyna rogowacieć w sposób nieprawidłowy - wtedy mówimy o 
hiperkeratozie, parakeratozie lub dyskeratozie lub możemy mieć do czynienia z rogowaceniem, które 
pojawia się w miejscu, gdzie normalnie występujący nabłonek wielowarstwowy płaski 
(paraepidermoidalny) nie rogowacieje - wtedy mówimy o leukoplakii lub erytroplakii. 
1.rogowacenie nadmierne (hiperkaratoza) -  
def. zmiana występująca w nabłonku wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym, kiedy powstająca 
warstwa rogowa jest znacznie grubsza niż powinna być. 
Postacie kliniczne:  
a) modzel – płaska blaszka rogowa stanowiąca reakcję naskórka na ucisk, pojawiająca się głównie na 
dłoniach i stopach, w miejscach uciskanych, na przykład na dłoniach po pierwszych wiosennych 
pracach w ogrodzie. 
b) nagniotek (odcisk) – twardy obszar o kształcie gwoździa pojawiający się najczęściej na 
podeszwowej powierzchni stopy, związany z noszeniem za małych lub niewygodnych butów. Ze 
względu na swój kształt nagniotek uciska struktury w głębi i dlatego zazwyczaj jest to zmiana bolesna. 
c) rybia łuska – rzadka choroba uwarunkowana genetycznie polegająca na nadmiernym rogowaceniu 
całej powierzchni skóry. Ciało osoby chorej pokrywają twarde łuski, w zależności od nasilenia 
objawów choroby różnego kształtu i grubości – powstające łuski to obszary nadmiernego rogowacenia 
(hiperkeratozy). 
d) rogowacenie ciemne – nagle pojawiające się na skórze, a czasem także na błonach śluzowych 
obszary jej ciemnego przebarwienia i nadmiernego rogowacenia. Zmiana ta pojawia się najczęściej u 
chorych na nowotwory złośliwe i może być pierwszym objawem nierozpoznanego jeszcze 
nowotworu, zwykle raka gruczołowego.  
2. rogowacenie niepełne (parakeratoza) – 
def: na skutek zaburzenia procesu dojrzewania komórek nabłonka do warstwy rogowej docierają 
komórki, które nie utraciły jądra komórkowego – w efekcie warstwa rogowa naskórka składa się z 
komórek zawierających jądra. Parakeratoza typowo występuje w obrębie wykwitów skórnych 
charakterystycznych dla łuszczycy. 
3. rogowacenie przedwczesne (dyskeratoza) – 
def: rogowacenie pojedynczych komórek jeszcze w głębokich warstwach naskórka. Typowo 
występuje w obrębie tzw. pereł rakowych w utkaniu raka kolczystokomórkowego skóry. 
4. leukoplakia –  
def: rogowacenie pojawiające się na błonach śluzowych w miejscach, gdzie normalnie nie obserwuje 
się rogowacenia nabłonka np. w jamie ustnej, przełyku, krtani, na żołędzi prącia.  
Makroskopowo ognisko takie ma wyraźnie inny kolor: biały, wyróżniający je z powierzchni różowej 
błony śluzowej. W rzadkich przypadkach na terenie ogniska leukoplakii może pojawić się dysplazja 
nabłonka i po latach na jej podłożu może rozwinąć się rak kolczystokomórkowy (inaczej rak 
płaskonabłonkowy). 
5. erytroplakia –  
def: ognisko rogowacenia pojawiające się na błonach śluzowych w miejscach, gdzie normalnie nie 
obserwuje się rogowacenia nabłonka, z równoczesnym współistnieniem na terenie nabłonka dysplazji 
co najmniej średniego stopnia. 



Makroskopowo ognisko takie ma wyraźnie inny kolor: czerwony, wyróżniający je z powierzchni 
różowej błony śluzowej. Istnieje ryzyko rozwoju raka na podłożu erytroplakii i jest ono znacznie 
większe niż w przypadku leukoplakii. 

 
2.6 Nieprawidłowe wapnienie (wapnienie obcosiedliskowe) 
Sole wapnia mogą się odkładać w różnych miejscach organizmu doprowadzając do powstania tzw. 
ognisk wapnienia obcosiedliskowego. Wyróżniamy dwa typy nieprawidłowego wapnienia:  
1. wapnienie dystroficzne 
2. wapnienie przerzutowe 
 
wapnienie dystroficzne def: wapnienie komórek i tkanek patologicznie zmienionych (uszkodzonych) 
zachodzące przy prawidłowym poziomie wapnia w surowicy. 
Przykłady:  
- wapnienie w ścianie tętnicy, w której obecne są zmiany miażdżycowe 
- wapnienie ognisk martwicy serowatej w gruźlicy 
- wapnienie obumierających komórek nowotworowych  
- wapnienie wsierdzia zastawek zniszczonych przez zapalenie 
Taki sam typ wapnienia obserwujemy także w skórze i tkance podskórnej chorych na rzadkie choroby 
z grupy zaburzeń autoimmunologicznych jak skleroderma czy zapalenie skórno-mięśniowe. 
 
wapnienie przerzutowe def: odkładanie się soli wapnia w tkankach nieuszkodzonych związane z 
obecnością podniesionego poziomu wapnia w surowicy (hiperkalcemii). 
Nadmiar wapnia z surowicy odkłada się w różnych miejscach, najczęściej tam, gdzie występuje 
alkalizacja środowiska (kłębuszki nerkowe, okolica komórek okładzinowych żołądka). Podniesiony 
poziom wapnia może wynikać z wielu przyczyn, do najczęstszych należą:  
a) nadczynność przytarczyc, objawiająca się nadmiernym wydzielaniem parathormonu - hormon ten 
powoduje uwalnianie wapnia i fosforanów z kości do surowicy krwi, a tym samym podnosi poziom 
wapnia we krwi, 
b) nadmierna podaż witaminy D - zwiększa ona wchłanianie wapnia z pokarmu w jelitach, 
c) niszczenie kości przez przerzuty nowotworowe do kości, które powodują uwalnianie wapnia z 
niszczonej kości do krwi, 
d) niewydolność nerek, w przebiegu której rozwija się wtórna hiperkalcemia, 
e) zespół paranowotworowy polegający na produkcji przez komórki jakiegoś nowotworu 
parathormonu lub substancji chemicznie podobnej, o takim samym działaniu biologicznym, które 
powodują nadmierne uwalnianie wapnia i fosforanów z kości, co podnosi ich poziom w surowicy. 

 
2.7 Akumulacje wewnątrzkomórkowe 
W wielu sytuacjach związanych z narażeniem komórki na działanie bodźców lub czynników 
nieprawidłowych dochodzi do gromadzenia (spichrzania) w nich substancji, których w warunkach 
prawidłowych nie ma w komórce wcale lub nie powinno być w tak dużych ilościach. Wewnątrz 
komórki mogą się więc gromadzić: 
 1. prawidłowe jej składniki, które z jakichś powodów nie zostały z komórki usunięte i doszło do 
nadmiernego ich nagromadzenia: 

a) woda (obrzmienie miąższowe, zwyrodnienie wodniczkowe) 
b) tłuszcze proste (stłuszczenie grubo- lub drobnokropelkowe) 
c) cholesterol (żółtaki, cholesteroloza błony śluzowej pęcherzyka żółciowego, płytki 
miażdżycowe)  
d) białka (powstawanie komórek Cornila i ciałek Russella, ciałka Mallory’ego) 
e) żelazo (hemochromatoza) 
f) barwnik skóry: melanina (piegi, znamiona barwnikowe, czerniak) 



g) bilirubina (jej nadmierne nagromadzenie w komórkach i tkankach daje żółte zabarwienie 
skóry i narządów określane jako żółtaczka) 
h) glikogen (glikogenozy) 

2. związki, które normalnie nie są gromadzone w komórce, będące produktami spaczonego 
metabolizmu jakiejś substancji, wynikającego zwykle z genetycznie uwarunkowanego niedoboru 
enzymu biorącego udział w przemianie tej substancji: 

a) tezauryzmozy (to duża grupa rzadkich, genetycznie uwarunkowanych chorób związanych 
z  niedoborami enzymów lizosomalnych, co prowadzi do odkładania się różnych substancji, 
które nie mogą być prawidłowo metabolizowane). Najczęstsza z nich to choroba Gauchera – 
chorzy mają genetycznie uwarunkowany niedobór enzymu: glukocerebrozydazy. Jest on 
niezbędny do prawidłowej degradacji glukocerebrozydów, czyli związków, które powstają w 
czasie rozkładu błon komórkowych rozpadających się erytrocytów i leukocytów,  
b) niedobór α1-antytrypsyny – u chorych dochodzi do gromadzenia się α1-antytrypsyny w 
komórkach wątroby, 
c) ochronoza czyli gromadzenie kwasu homogentyzynowego w strukturach bogatych w 
kolagen (głównie w chrząstkach) w przebiegu alkaptonurii. Chorzy na alkaptonurię mają 
genetycznie uwarunkowany defekt enzymu oksydazy homogentyzynowej, który sprawia, że 
powstający kwas homogentyzynowy nie może być dalej przekształcany i odkłada się w 
organizmie,  
d) gromadzenie lipofuscyny w przebiegu zaniku brunatnego  

3. substancje nieprawidłowe pochodzące z zewnątrz:  
a) pył węglowy, pył krzemowy (pylice)   
b) ołów (ołowica) 
c) barwniki wprowadzane pod skórę w czasie wykonywania tatuaży 

 
Żółtaki – żółte, lekko wypukłe zmiany na skórze osób starszych obecne zwykle w okolicach oczu. Są 
to skupienia makrofagów zawierających w cytoplazmie cholesterol. 
Cholesteroloza – obecność licznych, drobnych, białych, wyniosłych punktów w błonie śluzowej 
pęcherzyka żółciowego. Są to ogniskowe skupienia w błonie śluzowej pęcherzyka makrofagów 
zawierających w cytoplazmie cholesterol – jest to tzw. „pęcherzyk poziomkowy”. 
Komórki Cornila – to plazmocyty, w cytoplazmie których obecne jest eozynochłonne ciałko. 
Plazmocyty przekształcają się w komórki Cornila, gdy zostaną pobudzone przez proces zapalny do 
nadmiernej produkcji immunoglobulin. Immunoglobuliny gromadzą się wtedy na terenie cytoplazmy 
komórki w postaci okrągłego ciałka. Po jakimś czasie plazmocyt obumiera, a okrągły twór z 
cytoplazmy zostaje uwolniony i nosi nazwę ciałka Russella. 
Ciałka Mallory’ego – nagromadzenie w komórce wątroby filamentów pośrednich keratyny, będące 
wyrazem uszkodzenia tych elementów komórki. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest 
nadużywanie alkoholu, ale obserwowane są także w niektórych zapaleniach wirusowych wątroby. 
Piegi – zwiększona ilość barwnika skórnego (melaniny) w komórkach warstwy podstawnej naskórka 
Znamiona barwnikowe - ogniskowe nagromadzenie w skórze komórek (melanocytów) produkujących 
barwnik skórny (melaninę) – w cytoplazmie melanocytów obecne są znaczne ilości tego barwnika. 
 
2.8 Amyloidoza 
Amyloidoza def: duża grupa różnych chorób, których cechą wspólną jest pozakomórkowe odkładanie 
się substancji białkowej nazywanej amyloidem. Amyloid może odkładać się miejscowo (w jednym 
obszarze jakiegoś narządu) albo systemowo czyli w wielu narządach równocześnie. Większość 
przypadków amyloidozy jest powodowana przez jakąś inną chorobę podstawową (przewlekłe 
zapalenie, chłoniaki B-komórkowe) - liczba chorych na te typy amyloidozy zwiększa się w starszych 
grupach wiekowych. Mały procent amyloidoz jest uwarunkowany genetycznie (dziedziczny) – te 
częściej występują u ludzi młodych.  



 
Amyloid : substancja zbudowana w 95% z białka charakteryzującego dany typ amyloidu, a w 5% ze 
składnika P, na który składają się proteoglikany i glikozaminoglikany, czyli substancje macierzy 
podścieliska narządu, w którym amyloid się odkłada. Białko wchodzące w skład amyloidu ma 
strukturę nierozgałęzionych włókienek. Jednak ich układ jest nieprawidłowy - zamiast struktury α 
przyjmuje ono strukturę β, przez co staje się nierozpuszczalne w wodzie i może odkładać się w 
różnych miejscach i narządach, zaburzając ich funkcje.  
Najczęstsze typy amyloidu to: amyloid AA, AL, A β, A β2m, ATTR. Istnieje jednak bardzo wiele 
innych, nie wymienionych tu typów amyloidów. 
 
Rodzaje kliniczne amyloidozy: 
1. amyloidoza miejscowa – amyloid odkłada się w jednym narządzie: sercu, mózgu, skórze lub na 
terenie jakiegoś nowotworu. Czasem gromadzący się amyloid może tworzyć guzek (np. w krtani) – 
taki guzek nosi nazwę amyloidoma.  
2. amyloidoza uogólniona – jeden typ amyloidu odkłada się w sposób rozlany w wielu tkankach i 
narządach, w szczególności w ścianie przewodu pokarmowego, nerkach, śledzionie, wątrobie, sercu.  
 
Klasyfikacja amyloidoz w zależności od przyczyn je wywołujących: 
1. amyloidoza pierwotna – należy ona do amyloidoz uogólnionych. Jest to najczęstsza postać 
amyloidozy. Rozwija się u chorych z chorobami limfocytów B: najczęściej chłoniakami B-komórko- 
wymi, szpiczakiem mnogim i innymi zaburzeniami funkcji limfocytów B.  
Patogeneza amyloidozy pierwotnej: nowotworowe limfocyty B produkują nadmiar łańcuchów lekkich 
immunoglobulin, najczęściej jest to nadmiar łańcuchów lekkich lambda, rzadziej łańcuchów lekkich 
kappa. Czasem są to jedynie fragmenty łańcuchów lekkich immunoglobulin. Nadmiar tych białek u 
części chorych może odkładać się w postaci amyloidu. Taki amyloid zbudowany z fragmentów 
łańcuchów lekkich immunoglobulin nosi nazwę amyloidu typu AL.   
2. amyloidoza wtórna: jest to choroba wtórna do jakiegoś przewlekłego procesu zapalnego toczącego 
się w organizmie. Dawniej dotyczyła zwykle chorych na gruźlicę lub dzieci z zapaleniem szpiku i 
kości. Obecnie często na amyloidozę wtórną chorują chorzy na RZS (reumatoidalne zapalenie 
stawów), przewlekłe idiopatyczne choroby zapalne przewodu pokarmowego czyli wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz narkomani wstrzykujący sobie heroinę, 
u których rozwija się przewlekłe zapalenie skóry wokół miejsc wstrzyknięć. Amyloid odkładający się 
w amyloidozie wtórnej nosi nazwę amyloidu AA. 
Patogeneza amyloidozy wtórnej: toczący się latami przewlekły proces zapalny powoduje zwiększenie 
produkcji przez komórki wątroby tzw. białek ostrej fazy, między innymi białka SAA. U części 
chorych następuje nieprawidłowy rozkład białka SAA do produktów nierozpuszczalnych, które 
odkładają się w postaci amyloidu typu AA.  
3. amyloidoza związana z hemodializami – u chorych przewlekle dializowanych wzrasta w osoczu 
poziom prawidłowego białka osoczowego: β2 mikroglobuliny, ponieważ aparat do dializ nie filtruje 
jego bardzo małej cząsteczki. U znacznego procenta tych chorych nadmiar β2 mikroglobuliny zaczyna 
się odkładać w formie nierozpuszczalnego białka o typie amyloidu Aβ2m, głównie w okolicach 
stawów, maziówce, osłonkach ścięgien. Jeśli złogi amyloidu odkładają się w okolicy stawów 
nadgarstka i wypełnią istniejącą tam niewielką przestrzeń zwaną kanałem nadgarstka, mogą 
doprowadzić do rozwoju tzw. zespołu tunelowego czyli zespołu kanału nadgarstka, który polega na 
pojawieniu się obrzmienia, ograniczenia ruchomości i bolesności w okolicy nadgarstka. Powyższe 
objawy są wynikiem ucisku złogów amyloidu na obecne w kanale nadgarstka naczynia, a przede 
wszystkim nerw.  
4. amyloidozy związane z wiekiem – amyloidozy rozwijające się u ludzi starych (zwykle po 70 roku 
życia), u których najczęściej odkłada się amyloid typu ATTR. Może on odkładać się w wielu 
narządach (amyloidoza systemowa), często jednak najbardziej rozległe złogi obecne są na terenie 



serca, a w obrazie klinicznym dominują objawy zaburzeń pracy serca (arytmie) lub niewydolność 
serca.  
5. amyloidoza w przebiegu choroby Alzheimera - w wycinkach z mózgu chorych, którzy zmarli z 
powodu choroby Alzheimera stwierdza się okołonaczyniowe złogi amyloidu Aβ. Jest to typ 
amyloidozy miejscowej – złogi amyloidu obecne są na terenie mózgu. 
6. amyloidozy rodzinne, dziedziczne (uwarunkowane genetycznie) – rzadkie choroby występujące 
zwykle tylko w określonych rejonach świata, często u ludzi młodych, związane z obecnością w 
organizmie nieprawidłowego białka, które odkłada się jako amyloid. Do tej grupy amyloidoz należą: 
rodzinna gorączka śródziemnomorska i polineuropatia rodzinna.  

 
Diagnostyka amyloidozy: pobiera się drobny wycinek tkankowy, z miejsca, w którym 
prawdopodobnie doszło do odłożenia amyloidu i przesyła do badania patomorfologicznego w celu 
potwierdzenia obecności złogów białkowych. Taki wycinek zostaje zabarwiony:  
1. rutynowo (hematoksyliną-eozyną) i w tym barwieniu szuka się położonych pozakomórkowo, 
bezpostaciowych, eozynochłonnych złogów mogących odpowiadać amyloidowi,  
2. jeśli takie złogi są obecne wykonuje się barwienie czerwienią Kongo – przy użyciu tego barwnika 
złogi amyloidu barwią się na czerwono, 
3. w preparatach barwionych czerwienią Kongo i oglądanych w świetle spolaryzowanym złogi 
amyloidu dają charakterystyczne jabłkowo-zielone zabarwienie. Tę cechę nazywamy dwójłomnością. 
Jest ona charakterystyczna dla amyloidu i wynika ze sposobu wiązania barwnika w białku o strukturze 
β pliku,  
4. po potwierdzeniu obecności amyloidu w wycinku wykonuje się odczyny immunohistochemiczne ze 
swoistymi przeciwciałami w celu stwierdzenia typu amyloidu.  
5. obecność białka o charakterystycznej strukturze włókienkowej odpowiadającej amyloidowi można 
potwierdzić przy pomocy mikroskopu elektronowego. 
 
Rozdział 3: Śmierć osobnicza 
Po śmierci człowieka na terenie tkanek i narządów zachodzą specyficzne zmiany. Ich obecność jest 
typowa dla organizmu, w którym zakończyły się procesy życiowe – zmiany te określamy znamionami 
śmierci. Znamiona śmierci dzielimy na pewne i niepewne. 
 
3.1 Pewne znamiona śmierci 
def: pewne znamiona śmierci to zmiany, których znalezienie jednoznacznie potwierdza śmierć 
człowieka. Należą do nich: 
 . stężenie pośmiertne 
 . plamy opadowe 
 . gnicie/ mumifikacja zwłok 
Stężenie pośmiertne: po ustaniu procesu oddychania i zatrzymaniu akcji serca ustają procesy życiowe 
wewnątrz każdej komórki. Białko mięśniowe ulega skrzepnięciu, co powoduje wzrost napięcia mięśni. 
Stężenie pośmiertne zaczyna się pojawiać po około 1 do 3 godzin po śmierci i obecne jest we 
wszystkich mięśniach po około 6 godzinach od zgonu. Najłatwiej jego obecność jest sprawdzić w 
mięśniach żuchwy, kończyn górnych i dolnych. Stężenie utrzymuje się około 2 doby i powoli zaczyna 
ustępować idąc od mięśni w górnych częściach ciała w dół. Wysoka lub niska temperatura, w której 
znajdują się zwłoki może zmienić szybkość ustępowania stężenia pośmiertnego. 
Plamy opadowe: są one najbardziej pewnym dowodem śmierci człowieka. Po zatrzymaniu akcji serca 
krew obecna w naczyniach pod wpływem działania siły ciężkości opada do najniżej położonych części 
ciała i pozostaje tam w poszerzonych naczyniach aż do rozpoczęcia procesów gnilnych, kiedy to 
zaczyna przenikać do tkanek wokół naczyń. Jeśli zwłoki w momencie śmierci leżały na plecach, 
plamy opadowe powstają na tylnych częściach ciała, jeśli są to zwłoki osoby, która się powiesiła, 



plamy opadowe zajmują stopy i dolną część podudzi (tzw. „skarpetki”). U ludzi, którzy zmarli z 
powodu masywnego krwotoku plamy opadowe są bardzo słabo zaznaczone lub wręcz niewidoczne. 
Plamy opadowe zaczynają być widoczne już po 30 – 40 minutach po śmierci. Zmiana pozycji zwłok 
przez pierwszych kilka (7-10 godzin) po śmierci spowoduje przemieszczenie się plam opadowych do 
najniżej położonych części ciała. Po tym czasie zaawansowanie procesów gnilnych jest na tyle duże, 
że krew wydostaje się z uszkodzonych naczyń do okolicznej tkanki łącznej i zmiana pozycji zwłok nie 
powoduje już przemieszczenia plam opadowych. Z umiejscowienia plam opadowych oraz tego czy 
zmieniają one lokalizację po przemieszczeniu zwłok można pośrednio wnioskować o pozycji ciała w 
momencie śmierci i zaraz po niej oraz w przybliżeniu o czasie nastąpienia zgonu – jest to mniej istotne 
dla patomorfologów, którzy wykonują sekcje osób zmarłych w szpitalach i klinikach, za to stanowi 
ważne źródło informacji dla lekarzy sądowych.   
Gnicie: pozostawienie zwłok nawet przez kilka godzin w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej 
(poza chłodnią) wyzwala rozpoczęcie się procesów gnilnych. Zwłoki znalezione wiele godzin po 
zgonie są w znacznym stopniu uszkodzone przez procesy gnilne. 
 
3.2 Niepewne znamiona śmierci  
Niepewne znamiona śmierci to zmiany, które najczęściej występują u osób, które nie żyją, ale mogą 
także w rzadkich przypadkach być obecne u ludzi, którzy żyją, jeśli znajdują się w specyficznych 
warunkach. Do niepewnych znamion śmierci należą: 
 . oziębienie zwłok 
 . zblednięcie skóry 
 . brak tętna i oddechu 
Oziębienie zwłok: ciało człowieka po śmierci stygnie w stałym tempie, aby w końcu osiągnąć 
temperaturę otoczenia. Zwłoki po kilku godzinach od śmierci są chłodne, a ich dokładna temperatura 
zależy od warunków otoczenia. Jednak z oziębieniem ciała możemy mieć też do czynienia u ludzi 
żyjących wyciągniętych z lawiny śnieżnej, zimnego morza czy studni. 
Zblednięcie skóry: skóra osoby nieżyjącej zazwyczaj jest blada. Jednak istnieje też wiele sytuacji, w 
których osoba żyje pomimo bladości skóry (anemia, zatrucia pokarmowe powodujące silne wymioty, 
zmęczenie i wiele innych). 
Brak t ętna i oddechu: przez krótki czas po zatrzymaniu akcji serca i oddechu człowiek żyje. Jeśli 
podejmie się akcję reanimacyjną w krótkim czasie od zatrzymania akcji serca i oddechu, to można 
uratować człowieka. Po kilku minutach następuje śmierć. 
 
Rozdział 4: Charakterystyka procesu zapalnego 

 
Zapalenie def: to odpowiedź unaczynionej, żywej tkanki na działanie jakiegoś czynnika mającego 
zdolność wywołania zapalenia (czynnika zapaleniotwórczego), w której to reakcji uczestniczą liczne 
komórki oraz powstające mediatory zapalenia. W tkankach martwych nie obserwuje się już żadnych 
reakcji typowych dla organizmów żywych, w tym także nie obserwuje się procesów zapalnych. 
Rozwój zapalenia możliwy jest w danym miejscu jeśli działający niekorzystny czynnik jedynie 
uszkodził dany obszar. W sytuacji, gdy działający czynnik był zbyt silny dochodzi do rozwoju 
martwicy danej okolicy, a zapalenie rozwija się w tkankach wokół ogniska martwicy.  
Ogólne przyczyny prowadzące do powstania zapaleń: 
1. czynniki biologiczne (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki…) 
2. spaczone mechanizmy immunologiczne (choroby autoimmunizacyjne) 
3. urazy mechaniczne (stłuczenie, zmiażdżenie, przerwanie ciągłości skóry, drażnienie związane z 
obecnością w tkance ciała obcego) 
4. sąsiedztwo martwicy  
5. działanie czynników chemicznych (kwasów, zasad) 
6. działanie czynników fizycznych (wysokiej i niskiej temperatury, promieniowania, zmian ciśnienia)  



 
W każdym procesie zapalnym obserwujemy pojawienie się specyficznej reakcji naczyniowej 
polegającej na bardzo krótkim skurczu, a następnie długotrwałym, znacznym poszerzeniu drobnych 
naczyń – jest to tzw. gra naczyniowa). Dzięki niej do ogniska zapalenia dopływa więcej krwi, a wraz z 
nią znaczna ilość komórek biorących udział w zwalczaniu zapalenia: neutrofili, limfocytów, 
plazmocytów, makrofagów. Poszerzenie naczyń dotyczy zarówno arterioli, czyli drobnych tętniczek, 
dzięki czemu zwiększa się napływ krwi tętniczej do ogniska zapalenia, jak i drobnych żyłek (venuli), 
co zwalnia odpływ krwi żylnej z tego miejsca. Dodatkowo zwiększa się przepuszczalność naczyń 
włośniczkowych, co sprzyja wypływowi z naczyń osocza wraz z zawartymi w nim białkami i 
krwinkami – tak tworzy się wysięk zapalny.     
Każdemu zapaleniu towarzyszą charakterystyczne zmiany miejscowe obserwowane w ognisku 
toczącego się zapalenia oraz zmiany ogólnoustrojowe, których nasilenie bywa różne. W przypadkach 
słabych procesów zapalnych o niewielkim zasięgu (np. niewielkie zapalenie ropne wału 
paznokciowego, niewielkie oparzenie skóry) zmiany ogólnoustrojowe mogą być niezauważalne.  
Zmiany miejscowe zachodzące w ognisku zapalenia: 
1. ocieplenie miejsca zapalenia – poszerzenie naczyń i zwiększenie dopływu krwi (przekrwienie 
czynne) skutkuje ogniskowym zwiększeniem temperatury tego miejsca, 
2. zaczerwienienie - poszerzenie naczyń i zwiększenie dopływu krwi tętniczej skutkuje zmianą barwy 
w tym obszarze, 
3. ból w okolicy miejsca zapalenia – gromadzący się w okolicy płyn wysiękowy uciska okoliczne 
komórki i powoduje drażnienie zakończeń nerwowych obecnych w ognisku zapalenia, co skutkuje 
bolesnością tego miejsca, 
4. obrzęk – poszerzenie drobnych naczyń i wzrost ich przepuszczalności sprzyja gromadzeniu się w 
okolicy płynu wysiękowego wraz z licznymi komórkami nacieku zapalnego, co powoduje powstanie 
makroskopowo widocznego obrzmienia tego miejsca, 
5. zaburzenie funkcji – wszystkie wyżej wymienione zmiany miejscowe powodują upośledzenie 
funkcji tkanki w miejscu zapalenia. 
Zmiany ogólnoustrojowe towarzyszące zapaleniu: 
1. w wątrobie wzrasta produkcja białek ostrej fazy: białka CRP, białka SAA i składników dopełniacza. 
Stężenie białka CRP w surowicy jest wyznacznikiem ciężkości toczącego się zapalenia, 
2. zwiększa się wyrzut sterydów nadnerczowych, 
3. wzrasta liczba leukocytów we krwi nawet do kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy. Dla niektórych 
typów zapaleń charakterystyczne jest zwiększenie liczby konkretnego typu komórek: przy infekcjach 
wirusowych – limfocytów, przy infekcjach pasożytniczych – eozynofili, 
4. dochodzi do podniesienia temperatury ciała (gorączka) z powodu zwiększenia produkcji 
mediatorów: interleukiny 1 i 6 oraz TNFα (tumor necrosis factor) wpływających na ośrodek 
termoregulacji w podwzgórzu. Powyższe mediatory przestawiają ośrodek termoregulacji 
doprowadzając do zatrzymywania ciepła w organizmie. 
5. zmniejsza się apetyt, pojawia się osłabienie, ogólne rozbicie, senność. 
Im silniejsze i bardziej rozległe zapalenie miejscowe, tym zmiany ogólnoustrojowe są silniej 
wyrażone.  

 
4.1 Pojęcia ogólne i podziały zapaleń 
Wysięk zapalny: płyn bogatobiałkowy zbierający się w ognisku zapalenia.  
W zależności od dodatkowych składników tego płynu wyróżniamy wysięk: surowiczy, śluzowy, 
włóknikowy, ropny, krwotoczny i wysięki mieszane np. włóknikowo-ropne.  Charakter wysięku może 
się zmieniać w miarę postępu procesu zapalnego. 
Toksemia: sytuacja, gdy bakterie chorobotwórcze obecne są w miejscu wniknięcia do organizmu (np. 
w ranie skórnej – laseczki tężca, w nabłonku górnych dróg oddechowych – maczugowiec błonicy) i 
nie rozsiewają się po nim, jednak produkują toksyny, które dostają się do krwi i są w niej obecne. 



Toksyny są roznoszone po całym organizmie i powodują uszkodzenia narządów w miejscach 
odległych od miejsca bytowania bakterii. 
Posocznica (sepsa): sytuacja, gdy we krwi obecne są wysoko zjadliwe bakterie wraz z ich toksynami. 
Bakterie te ulegają namnażaniu. Zostają przełamane tzw. mechanizmy odpornościowe organizmu 
chorego i organizm przestaje walczyć z namnażającą się bakterią lub jego obrona staje się 
nieskuteczna. Sepsa rozwija się najczęściej u ludzi z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami 
odporności, u ludzi leczonych przewlekle sterydami (obniżają odporność), u chorych otrzymujących 
cytostatyki (leki przeciwnowotworowe) lub leki immunosupresyjne. W przebiegu sepsy może dojść do 
rozwoju wstrząsu septycznego, co często prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia wielu narządów 
wewnętrznych (w tym wątroby i nerek). Sepsa często kończy się śmiercią chorego. 
Ropnica: rodzaj sepsy wywoływany przez bakterie ropotwórcze, które krążąc po organizmie 
zatrzymują się w różnych miejscach i powodują powstawanie w licznych narządach tzw. ropni 
przerzutowych, czyli ograniczonych ognisk zapalenia ropnego (patrz dalej). 
  
Podziały zapaleń:  
Istnieje wiele różnych podziałów zapaleń w zależności od przyjętego kryterium. Z mikrobiologicz- 
nego punktu widzenia zapalenia można podzielić w zależności od wywołującego je czynnika na:  
- zapalenia bakteryjne (np. angina paciorkowcowa, gronkowcowe zapalenia skóry, gruźlica, kiła, 

promienica) 
- zapalenia wirusowe ( np. grypa, wirusowe zapalenia wątroby, odra, ospa, AIDS) 
- zapalenia pierwotniakowe (lamblioza) 
- zapalenia grzybicze (kandidiaza, grzybica kropidlakowa) 
- zapalenia pasożytnicze (toksoplazmoza, malaria), itd. 
 
Ze względu na czas trwania procesu chorobowego i sprawność, z jaką proces ten zostaje zakończony, 
zapalenia można podzielić na ostre i przewlekłe.  
zapalenie ostre: zapalenie o nagłym początku, trwające krótko (maksymalnie 4-6 tygodni), w którym 
główną komórką próbującą zakończyć proces chorobowy jest granulocyt obojętnochłonny (neutrofil). 
W zapaleniu ostrym gra naczyniowa jest zazwyczaj silnie wyrażona, zwykle pojawia się obfity 
wysięk, a proces opanowywania zapalenia przebiega sprawnie. Zapalenie takie zazwyczaj kończy się 
pełnym powrotem do zdrowia bez pozostawienia uszkodzeń (blizn). 
zapalenie przewlekłe: zapalenie trwające długo (wiele miesięcy lub lat, z definicji ponad 6 tygodni). 
Głównymi komórkami biorącymi udział w tym procesie są makrofagi, limfocyty i plazmocyty, które 
powodują znaczne uszkodzenie tkanek. Zapalenie takie zwykle nie przechodzi bez śladu, ale 
pozostawia trwałe uszkodzenia i rozległe, włókniste blizny.  
 
Możliwe następstwa procesu zapalnego:  
a) regeneracja (odtworzenie) - zastąpienie zniszczonej w procesie zapalnym tkanki przez komórki tego 
samego typu, czyli odtworzenie struktury narządu sprzed rozpoczęcia procesu zapalnego. Tak 
najczęściej kończą się zapalenia ostre, w których uszkodzenie tkanek nie było zbyt duże (np. 
odtworzenie struktury i funkcji skóry po niewielkim oparzeniu).  
b) naprawa (reperacja) – zastąpienie zniszczonej w procesie zapalnym tkanki przez komórki tkanki 
łącznej pochodzące ze zrębu czyli wytworzenie blizny. Blizna odtwarza ciągłość danego narządu, ale 
nie podejmuje funkcji komórek, które zastępuje. Miejsce blizny jest zwykle bardziej spoiste od 
otaczającego, prawidłowego miąższu narządu, jest mniej elastyczne i ma barwę szarą. W większości 
narządów powstają blizny zbudowane z tkanki łącznej (na przykład łącznotkankowe blizny w ścianie 
lewej komory serca po przebytym zawale). Na terenie mózgu powstają blizny z tkanki glejowej. 
c) przejście zapalenia ostrego w zapalenie przewlekłe 
d) wytworzenie zrostów - jeśli w przebiegu toczącego się zapalenia powstało dużo wysięku o 
charakterze włóknikowym całkowite rozpuszczenie takiego wysięku jest zazwyczaj niemożliwe. 



Wysięk taki ulega organizacji (wrastają na jego teren fibroblasty, które produkują włókna tkanki 
łącznej) i w efekcie powstają zrosty, czyli pasma tkanki włóknistej rozpięte pomiędzy powierz- 
chniami, na których toczyło się zapalenie. Zrosty typowo powstają w jamie opłucnej i w jamie 
otrzewnej pomiędzy pętlami jelitowymi, gdzie mogą być przyczyną rozwoju niedrożności jelit. W 
skrajnych przypadkach cała jama zostaje wypełniona zrostami i dochodzi do tzw. zarośnięcia jamy 
(np. zarośnięcie jamy opłucnej, zarośnięcie worka osierdziowego). 
d) śmierć organizmu – nieopanowany proces zapalny może spowodować uszkodzenia licznych 
narządów prowadząc do ich niewydolności i w skrajnych przypadkach śmierci całego organizmu. 
 
Kolejny podział zapaleń uwzględnia dominującą w przebiegu zapalenia zmianę morfologiczną. W 
przebiegu każdego zapalenia możemy zauważyć obecność procesów niszczących (uszkodzenie), 
pojawienie się wysięku oraz procesy wytwórcze zmierzające do naprawienia tego, co zostało 
zniszczone na początku zapalenia.  W zależności od tego, który z powyższych procesów dominuje w 
przebiegu zapalenia wyróżniamy: zapalenia uszkadzające, wysiękowe i wytwórcze.  
1. zapalenia uszkadzające:  
def: czynnik zapaleniotwórczy powoduje rozwój zapalenia, w którym procesy uszkodzenia tkanki 
dominują nad produkcją wysięku i naprawą. Przykładem mogą być: postać martwiczo-krwotoczna 
ostrego zapalenia trzustki (uszkodzenie dotyczy komórek głównie części zewnątrzwydzielniczej 
trzustki), niektóre postacie WZW (wirusowych zapaleń wątroby), w których dochodzi do uszkodzenia 
hepatocytów i choroba Heinego-Medina: choroba wirusowa (wywołuje ją wirus polio), w przebiegu 
której dochodzi do uszkodzenia neuronów rogów przednich rdzenia kręgowego, co w efekcie daje 
niedowłady lub porażenie wiotkie kończyn, najczęściej dolnych. 
2. zapalenia wysiękowe:  
def: zapalenie, w którym fazy: uszkodzenia i wytwórcza są bardzo słabo zaznaczone, natomiast 
dominują zmiany związane z produkcją wysięku zapalnego. W zależności od typu czynnika zapalenio-
twórczego i zmian, jakie on wywołał powstający wysięk może mieć różny charakter i w zależności 
tego mówimy o kilku typach zapaleń wysiękowych. 
- zapalenie wysiękowe surowicze: gromadzący się w nim wysięk to przejrzysty, wodojasny płyn 
stanowiący niemal wyłącznie przesącz osocza. Zwykle zawiera on tylko minimalną ilość białka i 
komórek limfoidalnych. Zapalenie surowicze to najlżejsza forma zapalenia wysiękowego, które 
przechodzi bez pozostawienia śladów, ponieważ płyn wysiękowy surowiczy łatwo ulega resorpcji. 
Często stanowi ono wstęp do innych postaci zapalenia.  
Przykłady: katar w pierwszym dniu, pęcherz wypełniony płynem przy oparzeniu miejscowym skóry, 
tzw. „zimno” czyli pęcherzyki powstające na wardze na granicy skóry i czerwieni wargowej 
wywołane infekcją wirusem opryszczki (wirus herpes), zapalenia błon surowiczych: opłucnej, 
osierdzia i otrzewnej powstające w przebiegu chorób autoimmunizacyjnych np. tocznia 
rumieniowatego. 
- zapalenie wysiękowe nieżytowe: typ zapalenia wysiękowego, w którym do wysięku surowiczego 
dołącza się znaczna ilość śluzu. 
Przykład: zapalenie błony śluzowej nosa czyli katar w kolejnym dniu. 
- zapalenie wysiękowe włóknikowe: typ zapalenia wysiękowego, w którym powstaje bogatobiałkowy 
wysięk, w którym znajduje się znaczna ilość włóknika, czyli połączonych cząsteczek fibrynogenu 
będącego jednym z białek osocza. Powstanie wysięku włóknikowego świadczy o dość znacznym 
uszkodzeniu drobnych naczyń w miejscu zapalenia. Wysięk włóknikowy jest trudny do usunięcia z 
powierzchni narządu czy jamy, gdzie się odłożył, dlatego często po zakończeniu tego typu zapalenia 
powstają zrosty – pozostałości po wysięku włóknikowym, który uległ tzw. organizacji. Organizacja 
wysięku polega na pojawieniu się na jego terenie komórek tkanki łącznej (fibroblastów), które 
wytwarzają włókna kolagenu i powodują przekształcenie wysięku we włókniste pasma. W zależności 
od kształtu zrostów dzielimy je na: powrózkowe i płaszczyznowe. Jeśli cała jama (np. jama opłuca) 
zostaje wypełniona zrostami mówimy o zarośnięciu jamy.  



Przykłady: niektóre zapalenia gardła, niektóre formy bakteryjnego zapalenia płuc, zapalenie worka 
osierdziowego u chorych na gruźlicę, będące zmianą reaktywną w stosunku do choroby podstawowej.  
Bardzo nasilone zapalenie wysiękowe włóknikowe na terenie worka osierdziowego sprawia, że całą 
powierzchnię serca pokrywają delikatne niteczki włókniaka – serce wygląda jak pokryte pluszem, 
mówimy wtedy o tzw. „sercu kosmatym”. 
- zapalenia wysiękowe ropne: typ zapalenia wysiękowego, w którym powstający wysięk zawiera 
bardzo liczne granulocyty obojętnochłonne (neutofile), żywe i obumarłe bakterie oraz martwiczo 
zmienione komórki gospodarza i enzymy uwolnione z komórek, które uległy zniszczeniu przez 
toczący się proces zapalny. Wysięk o takim składzie to ropa.  
Makroskopowo ropa to gęsta, często ciągnąca się i cuchnąca ciecz, której kolor (żółtawy, zielonkawy, 
czarny) zależy od typu bakterii, które wywołały zapalenie. Zapalenia wysiękowe ropne wywoływane 
są zwykle przez tzw. bakterie ropotwórcze, najczęściej gronkowce lub paciorkowce.  
Przykłady: zapalenia ropne możemy podzielić na powierzchowne, czyli takie, które toczą się na 
powierzchni błon śluzowych lub surowiczych (należy do nich ropotok i ropniak) oraz głębokie, czyli 
takie które toczą się w miąższu narządów wewnętrznych lub głęboko na terenie tkanki łącznej (należy 
tu ropień i ropowica) – dokładny opis patrz niżej. 
- zapalenie wysiękowe krwotoczne: typ zapalenia wysiękowego, w którym powstający wysięk zawiera 
znaczne ilości erytrocytów (krwinek czerwonych). Taki wysięk świadczy o silnym uszkodzeniu 
drobnych naczyń w ognisku zapalenia. 
Przykład: ciężkie (czasem śmiertelne) przypadki pogrypowego zapalenia płuc. 
- zapalenie wysiękowe surowiczo-włóknikowe lub włóknikowo-ropne : są to postacie mieszane 
zapaleń wysiękowych - powstający w nich wysięk zawiera obydwa elementy zmieszane ze sobą. 
3. zapalenia wytwórcze:  
def: zapalenie, w którym fazy: uszkodzenia i wysięku są słabo zaznaczone, natomiast dominują 
procesy wytwórcze.  
Zapalenie wytwórcze może przebiegać z wytwarzaniem nadmiaru tkanki łącznej (w przebiegu 
marskości wątroby czy procesów włóknienia pozapalnego), z tworzeniem tkanki nabłonkowej (skórne 
brodawki wirusowe) i tkanki limfatycznej. Specjalnym podtypem zapalenia wytwórczego są zapalenia 
ziarniniakowe – w ich przebiegu tworzą się skupienia komórek biorących udział w zapaleniu (głównie 
makrofagów i komórek z nich powstających po specjalnym zaktywowaniu makrofagów), które tworzą 
tzw. ziarniniaki. Do zapaleń wytwórczych ziarniniakowych należy między innymi gruźlica, kiła, 
sarkoidoza i trąd. Zapaleniem wytwórczym jest także zapalenie rozwijające się wokół pozostawionych 
w tkankach ciał obcych, w przebiegu którego powstaje charakterystyczna ziarnina resorpcyjna 
zawierająca komórki olbrzymie typu „dookoła ciała obcego”. 
Większość zapaleń wytwórczych to procesy przewlekłe. 
 
4.2 Omówienie wybranych zapaleń wysiękowych 
4.2.1 Typy zapaleń płuc 
Zapalenia płuc dzielimy na typowe (kiedy proces zapalny obejmuje przegrody międzypęcherzykowe, 
a wysięk zapalny obecny jest w znacznej ilości w światłach pęcherzyków płucnych) i atypowe (kiedy 
proces zapalny toczy się na terenie przegród międzypęcherzykowych, a w światłach pęcherzyków nie 
ma wysięku zapalnego). Zapalenia typowe płuc są najczęściej powodowane przez bakterie, a zapalenia 
atypowe przez inne drobnoustroje, szczególnie wirusy i mykoplazmy. W zależności od rozległości i 
sposobu zajęcia tkanki płucnej zapalenia płuc można podzielić na: zrazikowe (odoskrzelowe) i 
płatowe. 
- zapalenie zrazikowe (odoskrzelowe) płuc – choroba występująca głównie u małych dzieci 
(niedojrzały system odpornościowy) i ludzi starych (nakładające się inne choroby) i jest powikłaniem 
zapalenia oskrzeli i oskrzelików. W różnych miejscach na terenie płuca, a często obydwu płuc, 
obserwuje się obecność bardzo drobnych (kilka milimetrów) ognisk zapaleń leżących w miąższu płuca 
wokół oskrzeli. Różne ogniska zapalenia mogą być w innej fazie choroby - w różnych ogniskach może 



być obecny innego typu wysięk. Zapalenie odoskrzelowe ma najczęściej etiologię bakteryjną. 
Histologicznie w zajętych przez proces zapalny pęcherzykach obserwujemy obecność wysięku 
zapalnego – zwykle zawierającego liczne neutrofile (zapalenie wysiękowe ropne). Płyn wewnątrz 
pęcherzyków powoduje sklejanie się ścian zapadających się podczas wydechu pęcherzyków i ich 
głośne rozklejanie się podczas wdechu – przy osłuchiwaniu pacjenta słyszymy to jako specyficzne 
trzeszczenia. Ten objaw jest podstawą klinicznego rozpoznania typowego zapalenia płuc. 
 
- zapalenie płatowe płuc – zapalenie płuc, w którym proces zapalny obejmuje jednoczasowo cały 
jeden płat, rzadziej kilka całych płatów płuc. Obecnie występuje rzadko ze względu na stosowane 
leczenie antybiotykami. Dawniej było częstą chorobą i przebiegało z zachowaniem charakterystycz- 
nego podziału na cztery fazy (okres nawału, okres zwątrobienia  czerwonego, okres zwątrobienia  
szarego, okres rozejścia się czyli rezolucji). W trakcie przebiegu choroby zmiany we wszystkich 
miejscach zajętego płata płuca są na tym samym etapie rozwoju. Chory na płatowe zapalenie płuc ma 
wysoką gorączkę, jest osłabiony, rozbity i bardzo kaszle. Nieleczone płatowe zapalenie płuc często 
prowadzi do zgonu chorego.  
 
- zapalenie atypowe płuc – zapalenie płuc, które jest wywoływane przez specyficzne drobnoustroje: 
wirusy, chlamydie i mykoplazmy. Częściej rozwija się u osób z zaburzeniami odporności. W tego typu 
zapaleniu proces zapalny toczy się przede wszystkim w przegrodach międzypęcherzykowych, które są 
poszerzone i zawierają liczne limfocyty i makrofagi, jednak płyn wysiękowy nie zbiera się w 
pęcherzykach płucnych. Nie ma więc charakterystycznego dla zapaleń odoskrzelowych objawu czyli 
słyszalnego nad polami płucnymi trzeszczenia podczas głębokiego wdechu. Takie zapalenie 
rozpoznaje się na podstawie zdjęcia rentgenowskiego płuc. Są to zapalenia płuc, które jedynie 
wyjątkowo kończą się zgonem chorego. 
 
- zapalenie grzybicze płuc – zapalenie płuc, w którym zazwyczaj w licznych miejscach w miąższu 
płuc widzimy ogniska zapalenia, na terenie których obecne są strzępki grzyba. Zapalenia grzybicze 
płuc występują jako jeden z elementów uogólnionej posocznicy grzybiczej i powstają najczęściej u 
ludzi terminalnie chorych (np. z rozsianymi nowotworami złośliwymi) i z obniżoną odpornością.  
 
4.2.2 Zapalenia wysiękowe ropne 
Ropotok: zapalenie wysiękowe, ropne, powierzchowne wywołane przez bakterie ropotwórcze, 
które toczy się na powierzchni błony śluzowej lub surowiczej. Przykładem pierwszego z nich 
jest ropne zapalenie cewki moczowej w przebiegu rzeżączki. Z ropnym zapaleniem błony 
surowiczej spotykamy się np. w przebiegu ropnego zapalenia otrzewnej – jest ono najczęściej 
powikłaniem perforacji jelita lub nierozpoznanego w porę zapalenia wyrostka robaczkowego.   
 
Ropniak: zapalenie wysiękowe, ropne, powierzchowne toczące się na błonie śluzowej lub surowiczej 
narządu posiadającego światło. Gdy proces ten doprowadzi do nagromadzenia ropy w fizjologicznie 
istniejącej przestrzeni nazywany jest ropniakiem. Ropniak może powstać np. w jamie opłucnej, 
pęcherzyku żółciowym, w wyrostku robaczkowym lub w stawie. 
 
Ropień: przykład zapalenia wysiękowego ropnego, głębokiego i ograniczonego. 
Jest to dobrze odgraniczone, a często posiadające torebkę ognisko zapalenia ropnego leżące głęboko w 
narządzie miąższowym np. w wątrobie, płucach, śledzionie. Tkanki na terenie ropnia ulegają martwicy 
i po jakimś czasie, na skutek działania enzymów neutrofili zawartość ropnia ulega całkowitemu 
upłynnieniu – mówimy o tzw. dojrzewaniu ropnia. Czasem ropa zgromadzona w ropniu znajduje 
drogę ujścia poza miejsce powstania poprzez tzw. przetokę. Zazwyczaj jednak usunięcie ropnia 
wymaga interwencji chirurgicznej. Niekiedy u jednego pacjenta powstają mnogie ropnie w wielu 
narządach – dzieje się tak często u chorych na sepsę, kiedy we krwi krążą zjadliwe bakterie 



ropotwórcze, które mogą zatrzymywać się w wielu narządach i powodować powstawanie nowych 
licznych ognisk zapalenia ropnego (tzw. ropnie przerzutowe). 
 
Ropowica: przykład zapalenia wysiękowego ropnego, głębokiego i nieograniczonego, toczącego się 
na terenie luźnej tkanki łącznej lub w ścianie narządu rurowego (jelita, wyrostka robaczkowego, 
pęcherzyka żółciowego). 
Najczęściej wywołują je paciorkowce, które produkują znaczne ilości hialuronidazy. Hialuronidaza to 
enzym, który umożliwia rozkład elementów tkanki łącznej i ułatwia nieograniczone szerzenie się 
zapalenia w luźnej tkance podścieliskowej. Taki proces obserwujemy gdy bakterie ropotwórcze 
wywołają zapalenie na terenie luźnej tkanki łącznej wokół paznokcia w tzw. wale paznokciowym, jeśli 
ktoś obcinał skórki wokół paznokci niezdezynfekowanymi nożyczkami. Ropny proces zapalny na 
terenie tkanek wału paznokciowego nosi nazwę zanokcicy. Podobnie ostre zapalenie wyrostka 
robaczkowego lub pęcherzyka żółciowego może mieć charakter ropowicy, gdy proces ropny zajmuje 
w sposób rozległy ścianę danego narządu. Ropne, rozlane zapalenie mieszka włosowego włosa i 
otaczających go tkanek to czyrak. Czyrak torebki rzęsy to jęczmień. 
 
4.2.3 Promienica  
Promienica to choroba bakteryjna, którą wywołuje bakteria z rodziny promieniowców. Tego typu 
bakterie są obecne w jamie ustnej większości ludzi – bytują one w kryptach migdałków i 
zagłębieniach dziąseł należąc do tzw. flory saprofitycznej (niechorobotwórczej) człowieka. Jednak w 
niektórych sytuacjach, na przykład po wyrwaniu zęba, kiedy w miejscu usuniętego zęba obecna jest 
głęboka rana, bakterie te mogą wnikać na teren tkanki łącznej dziąseł zapoczątkowując rozwój 
ropnego procesu zapalnego. Miejscem wniknięcia bakterii mogą także być znaczne, nieleczone ubytki 
w zębach, odsłonięte szyjki zębowe itd. Ponadto choroba może zostać wywołana przez promieniowce 
typowo bytujące w przewodzie pokarmowym zwierząt, zwłaszcza hodowlanych (krów, owiec). 
Bakterie te wraz ze zwierzęcymi odchodami są wydalane na pastwiska i są obecne na źdźbłach traw na 
łąkach. Jeśli w czasie wycieczki oblizujemy lub przygryzamy trawy zerwane z łąki, obecne na nich 
bakterie przedostają się do jamy ustnej i mogą spowodować rozwój zapalenia, szczególnie jeśli błona 
śluzowa jamy ustnej jest w którymś miejscu uszkodzona.   
Obraz kliniczny: w miejscu wniknięcia bakterii powstaje deskowato twardy naciek zawierający bardzo 
liczne neutrofile oraz kolonie bakterii. Bakterie tworzą małe, grudkowate skupienia barwy żółtej 
nazywane druzami promieniczymi. Proces zapalny rozszerza się w tkance podskórnej. W końcu 
tworzy się przetoka (otwór na skórze, zwykle w okolicy kąta żuchwy), przez który sączy się żółtawa 
treść (ropa) zawierająca granulocyty, masy martwicze ze zniszczonych tkanek i kolonie bakterii czyli 
druzy promienicze. Przetoka goi się z pozostawieniem blizny. Zmiany chorobowe w okolicy jamy 
ustnej to postać szyjno-twarzowa choroby. 
Możliwa jest także postać płucna promienicy - kiedy sącząca się ze zmiany w okolicy kąta żuchwy 
ropa spływa wzdłuż szyi po wewnętrznej stronie skóry i powoduje rozwój drugiego ogniska choroby 
w górnym płacie płuca. Podobny naciek może rozwijać się po połknięciu ropy zawierającej bakterie, 
które zatrzymują się zwykle w okolicy zastawki krętniczo-kątniczej. Tam wnikają do ściany jelita - 
powstaje wtedy postać brzuszna promienicy. W błonie śluzowej powstają owrzodzenia, a w ścianie 
jelita rozległe ogniska ropnego nacieku zapalnego, który może zwężać światło jelita i tworzyć 
guzowaty twór makroskopowo imitujący nowotwór. Wreszcie zapalenie może szerzyć się na otrzewną 
powodując rozwój zapalenia otrzewnej. U kobiet stosujących wkładki domaciczne, zwłaszcza jeśli 
wkładka pozostaje w jamie macicy zbyt długo, może dojść do rozwoju postaci miednicznej 
promienicy – podobny naciek zapalny zawierający wśród treści ropnej druzy promienicze obecny jest 
w ścianie macicy. 
Leczeniem z wyboru w przypadku promienicy jest podanie penicyliny.  
 
4.3 Omówienie wybranych zapaleń wytwórczych (ziarniniakowych) 



4.3.1 Gruźlica 
gruźlica def: to bakteryjna choroba zapalna (zapalenie wytwórcze ziarniniakowe) wywoływana przez 
prątka gruźlicy lub rzadziej inne typy prątków, w przebiegu której w licznych narządach powstają 
ogniska specyficznej ziarniny gruźliczej. Doprowadza to do niszczenia struktury tych narządów i w 
efekcie może doprowadzić do śmierci chorego. 
ziarnina gruźlicza def: charakterystyczny naciek zapalny złożony z przekształconych makrofagów 
czyli tzw. komórek nabłonkowatych, limfocytów i komórek olbrzymich wielojądrzastych Langhansa 
powstający typowo w przebiegu gruźlicy. Często w centralnej części nacieku obecne jest ognisko 
martwicy serowatej. Mały, dobrze odgraniczony guzek zbudowany z takich komórek nazywamy 
ziarniniakiem.  
martwica serowata def: specjalny podtyp martwicy skrzepowej, która powstaje w miejscach 
bogatokomórkowych, słabo unaczynionych. Jest to rodzaj martwicy, której typowo ulegają ogniska 
ziarniny gruźliczej. 
 
Typy prątków: 
1. prątek gruźlicy – najczęstsza przyczyna gruźlicy u ludzi. Został odkryty pod koniec XIX wieku 
przez Roberta Kocha –stąd inna jego nazwa to prątek Kocha. Jest to bakteria tlenowa, która 
przystosowała się także do przetrwania w środowisku z bardzo małą ilością tlenu, za to znaczną ilością 
dwutlenku węgla. Jest wyjątkowo odporna na wysychanie. Należy do bakterii wolnorosnących – w 
prowadzonych hodowlach trzeba czekać kilka tygodni, aby móc w sposób wiarygodny odczytać wynik 
hodowli. Prątek gruźlicy należy do tzw. bakterii kwasoopornych: po wybarwieniu preparatu 
specjalnym barwnikiem: fuksyną i zanurzeniu w kwasie wszystkie struktury się odbarwią, a obecne w 
preparacie prątki pozostają zabarwione (żywoczerwone) – wynika to ze specjalnej budowy ściany 
bakterii, w której obecne są znaczne ilości glikolipidów i wosków, które zatrzymują przenikanie 
kwasu i uniemożliwiają odbarwienie pratków. Prątkiem gruźlicy najczęściej zarażamy się drogą 
kropelkową. 
2. prątek bydlęcy – obecny w zmianach zapalnych na wymionach krów chorych na gruźlicę wymion. 
Może przedostać się do mleka i wraz z nim (jeśli wypijemy nieprzegotowane mleko od chorej krowy) 
do przewodu pokarmowego człowieka. Tu może spowodować rozwój zmian gruźliczych. 
3. prątki oportunistyczne (prątek ptasi, śródkomórkowy, afrykański i inne) – prątki obecne w 
otoczeniu człowieka: np. w kurzu, glebie, które nie powodują rozwoju choroby u osób zdrowych, z 
prawidłowo funkcjonującym systemem odpornościowym. Mogą one spowodować rozwój gruźlicy u 
osób z zaburzeniami odporności, szczególnie u chorych z nabytym zespołem niedoboru odporności 
(AIDS). 
Możliwe drogi wnikania prątków do organizmu:  
1. drogą kropelkową – jest to najczęstszy sposób zarażenia się gruźlicą. W ten sposób możemy się 
zarazić, gdy przebywamy w pobliżu osoby chorej na czynną gruźlicę płuc, która kaszle i odkrztusza 
plwocinę, w której są obecne bakterie (w autobusie, tramwaju, w niewietrzonych pomieszczeniach np. 
w domach starców, domach opieki społecznej). 
2. drogą pokarmową – zarażenie poprzez wypicie nieprzegotowanego/niepasteryzowanego mleka od 
krowy chorej na gruźlicę wymion (obecne bardzo rzadkie). 
3. dawniej u pracowników rzeźni i prosektoriów zdarzały się przypadki wniknięcia prątków do 
organizmu przez ranę na skórze, kiedy osoba taka zacięła się podczas sprawiania zwierzęcia chorego 
na gruźlicę lub w czasie wykonywania sekcji zwłok osoby chorej. Obecnie ze względu na stosowane 
zabezpieczenia (ubrania ochronne i rękawice podczas sekcji, badanie zwierząt) sytuacje takie nie 
zdarzają się. 
Czynniki sprzyjaj ące zachorowaniu na gruźlicę: 

1. bieda i trudne warunki życiowe 
2. niedożywienie 
3. długo trwające przemęczenie i przewlekłe niewyspanie 



4. brak właściwych warunków higienicznych 
5. wyniszczenie przez inne choroby, w tym w szczególności zespół nabytego niedoboru 

odporności (AIDS). 
 

Obraz choroby:  
Gruźlica pierwotna (gruźlica bezobjawowa): przy pierwszym kontakcie z prątkiem (drogą 
kropelkową) bakteria dostaje się wraz z wdychanym powietrzem do płuc. Tu powstaje tzw. zespół 
pierwotny, na który składają się trzy składowe: małe ognisko nacieku zapalnego w tkance płucnej, 
powiększenie węzłów chłonnych wnękowych i niewielkie zapalenie naczyń chłonnych prowadzących 
limfę od ogniska w płucu do węzłów chłonnych. Gruźlica pierwotna jest bezobjawowa, zmiany 
zapalne dość szybko zostają przytłumione przez mechanizmy obronne człowieka. Węzły chłonne 
ulegają zmniejszeniu, wygasa zapalenie naczyń chłonnych, a ognisko w płucu ulega zwłóknieniu i 
zwapnieniu i może w takiej formie trwać do końca życia. Na terenie takiego ogniska ciągle jednak 
obecne są żywe prątki, które znajdują się w formie uśpienia i mogą w tym stanie trwać latami czekając 
na sprzyjające dla siebie warunki, aby rozpocząć dalszy proces zapalny. Tylko mały procent ludzi 
(poniżej 10%), którzy przeszli, zwykle w młodości, gruźlicę pierwotną rozwinie w dalszych latach 
życia gruźlicę popierwotną (objawową). Gruźlicy pierwotnej nie leczy się. Zwykle człowiek nie jest 
świadomy, że ją przechodził. 
U niedożywionych, osłabionych dzieci (często w krajach, gdzie toczą się wojny) lub u ludzi 
wyniszczonych z innych powodów istnieje możliwość uogólnienia się gruźlicy pierwotnej do formy 
choroby objawowej, w której zmiany chorobowe zajmują liczne narządy wewnętrzne, 
rozprzestrzeniają się szybko i często prowadzą do śmierci.  
Gruźlica popierwotna (gruźlica objawowa):  
Kiedy osoba, która przeszła wiele lat wcześniej gruźlicę pierwotną znajdzie się w trudnych warunkach 
życiowych (bezdomni, niedożywieni, alkoholicy, osoby wyniszczone z powodu innej choroby np. 
rozsiewu nowotworu) może u niej dojść do uaktywnienia prątków czekających w formie uśpienia w 
ognisku pierwotnym (tzw. reinfekcje endogenna). U takich osób może także dojść do zapoczątkowa-
nia gruźlicy objawowej po kolejnym kontakcie z osobą chorą i ponownym wniknięciu do płuc 
prątków z zewnątrz (reinfekcja egzogenna). Dochodzi wtedy do rozwoju w płucach gruźlicy płucnej 
popierwotnej. Ognisko uaktywnienia procesu w płucu nosi nazwę nacieku wczesnego Assmanna. W 
gronkach płucnych powstają liczne ogniska typowych dla gruźlicy nacieków zapalnych czyli ziarniny 
gruźliczej tworzącej niewielkie guzki zwane ziarniniakami. Na terenie ziarniniaków rozwija się 
martwica serowata. Obszary ziarniny mogą się zlewać ze sobą w większe skupienia i niszczyć duże 
fragmenty płuc. Jeśli taki naciek obejmie drobne oskrzele dochodzi do uszkodzenia jego ściany i 
wtedy niewielkie fragmenty ziarniny gruźliczej zawierającej prątki mogą się przedostać do światła 
oskrzela. Następnie wraz z powietrzem w oskrzelu przemieszczają się i zajmują inne części tego 
samego płuca. Potem tą samą drogą choroba może rozprzestrzeniać się na przeciwne płuco. Jeśli 
odpowiednio dużo fragmentów martwiczo zmienionej ziarniny gruźliczej przedostanie się do światła 
oskrzela, w miejscu z którego się oderwały powstaje jama gruźlicza.  
Jama gruźlicza:  pusta przestrzeń (jama) na terenie miąższu płuca powstała po odkrztuszeniu przez 
chorego mas serowaciejącej ziarniny gruźliczej, które przedostały się do światła oskrzela po 
uszkodzeniu przez proces zapalny jego ściany i następnie zostały wyplute lub połknięte. Młoda jama 
gruźlicza posiada nierówną ścianę wyścieloną resztkami ziarniny gruźliczej i masami martwiczymi. 
Ograniczenie starej jamy gruźliczej stanowi bliznowata tkanka łączna. Czasem napełza do niej 
metaplastyczny nabłonek wielowarstwowy płaski z oskrzela, z którym jama się komunikuje. Wokół 
jamy dochodzi do rozwoju tkanki łącznej, która obkurczając się powoduje powstawanie poszerzeń 
oskrzeli w okolicy (poszerzenia oskrzeli z pociągania). W świetle jamy może pozostać nieuszkodzone, 
rozpięte pomiędzy jej ścianami naczynie krwionośne (tak zwany tętniak Rasmussena). Podczas kaszlu 
zmiany ciśnienia mogą spowodować uszkodzenie takiego naczynia, co doprowadza do zagrażającego 
życiu krwotoku z dróg oddechowych. W starej jamie gruźliczej może też zagnieździć się grzyb 



Aspergillus, który rozrasta się coraz bardziej, aż w końcu wypełnia całą jamę miękkimi, gąbczastymi 
masami – powstaje miękki, elastyczny twór złożony z ogromnej ilości strzępek grzyba zwany: 
aspergilloma. Jeżeli jama gruźlicza leży płytko pod opłucną może dojść do przebicia do jamy opłucnej 
– powstaje wtedy odma opłucnowa, a proces zapalny rozsiewa się na opłucną.  
W całości gruźlica popierwotna płuc nosi nazwę: gruźlicy groniasto-guzkowej, serowaciejącej, 
jamistej, włóknistej, z poszerzeniami oskrzeli z pociągania. 
 
U około 10% chorych z gruźlicą popierwotną płuc pojawiają się dodatkowo manifestacje pozapłucne 
gruźlicy. Przy odkrztuszaniu mas serowatych oderwanych ze zmian płucnych może dojść do zatrzy-
mania się jej fragmentu przy ścianie tchawicy lub w krtani, co powoduje rozwój procesu zapalnego w 
ścianie tych narządów.  Połknięcie serowaciejącej ziarniny umożliwia dostanie się prątków do 
przewodu pokarmowego – może to zapoczątkować proces chorobowy w jelitach, najczęściej na 
wysokości zastawki krętniczo-kątniczej. Wtedy w ścianie jelita powstają liczne owrzodzenia ułożone 
okrężnie w stosunku do długiej osi jelita. Dno tych owrzodzeń najczęściej wypełniają masy serowate.  
Uszkodzenie naczynia krwionośnego na terenie płuc i dostanie się do niego prątków jest początkiem 
tzw. wysiewu krwiopochodnego choroby, czyli rozwoju gruźlicy krwiopochodnej. Drogą krwionośną 
prątki mogą teoretycznie dotrzeć do wszystkich narządów organizmu i rozpocząć w nich nowe 
ogniska zapalenia, jednak najczęściej rozwijają się one w wątrobie, nerkach, śledzionie, nasadach i 
przynasadach kości, kręgosłupie (choroba Potta), najądrzach i w skórze. Możliwy jest także rozwój 
gruźliczego zapalenia opon mózgowych. Szczególną postacią gruźlicy popierwotnej krwiopochodnej 
jest prosówka – wtedy w narządzie (lub kilku narządach) powstają tysiące rozsianych, malutkich 
ziarniniaków, które wyglądają jak ziarna prosa, stąd nazwa tej postaci gruźlicy.   
choroba Potta – gruźlicze zapalenie toczące się w obrębie trzonów kręgów kręgosłupa. Choroba 
rozprzestrzenia się poprzez krążki międzykręgowe zajmując kilka kolejnych kręgów i przylegające do 
nich tkanki miękkie. Serowaciejąca ziarnina gruźlicza wypychana z niszczonych kręgów na przednią 
powierzchnię kręgosłupa może opadać pod wpływem siły ciężkości w dół wzdłuż kręgosłupa i 
tworzyć kolejne ogniska zapalenia – są to tak zwane ropnie zimne czyli ropnie opadowe. Efektem 
zniszczenie kilku kręgów kręgosłupa może być jego skrzywienie i porażenia nerwów z powodu 
ucisku. Może powstać garb. Często powstają też złamania kompresyjne kręgów kręgosłupa.  
 
Gruźlica u chorych na AIDS: 
1. Poza objawową gruźlicą płucną u ponad połowy chorych z nabytymi niedoborami odporności 
(AIDS) rozwiną się pozapłucne manifestacje choroby (w tym szczególnie groźne gruźlicze zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych). 
2. U chorych na AIDS rozwój gruźlicy, poza klasycznym prątkiem gruźlicy, mogą spowodować także 
prątki oportunistyczne: prątek ptasi, śródkomórkowy lub afrykański (niegroźne dla ludzi z prawidłowo 
działającym systemem odpornościowym). 
3. Zmiany gruźlicze u chorych na AIDS ulegają znacznie bardziej nasilonej martwicy. 
Leczenie: Prawidłowo leczona gruźlica jest wyleczalna. Gruźlicę leczy się przez co najmniej dwa lata 
stosując kilka leków na raz (wielolekoterapia). Gruźlica leczona zbyt krótko, zbyt małymi dawkami 
leków lub lekami podawanymi w nieodpowiednich odstępach czasu powoduje powstanie tzw. prątków 
lekoopornych, czyli takich, które nie są wrażliwe na typowo stosowane leki przeciwgruźlicze. Ostatnio 
zaobserwowano pojawienie się prątków, które nie wykazują wrażliwości na żadne stosowane 
dotychczas leki przeciwprątkowe – są to tzw. prątki XDR (od ang. eXtreme Drug Resistant). 
Trudności w leczeniu chorych na gruźlicę wynikają z: 
1. kłopotów z dotarciem do grup społecznych, w których jest najwięcej chorych (bezdomni, osoby z 
marginesu społecznego) i trudnościami w nakłonieniu tych chorych do regularnego przyjmowania 
leków w odpowiednich dawkach  
2. rozwijającej się lekooporności prątków i pojawienia się szczepów XDR 
3. częstym współwystępowaniem gruźlicy z AIDS 



4. wzmożoną migracją ludności zarówno w obrębie danego kraju jak i pomiędzy państwami i 
kontynentami 

 
4.3.2 Kiła  
Choroba weneryczna, wywoływana przez bakterię krętka bladego (Treponema pallidum). 
Zakażenie: 
1. przez bezpośredni kontakt z osobą chorą: krętki wnikają do organizmu przez uszkodzoną skórę lub 
nieuszkodzone błony śluzowe – wtedy rozwija się kiła nabyta, 
2. możliwe zakażenie płodu w łonie matki przez łożysko – rozwija się kiła wrodzona. 
 
OKRESY KIŁY NABYTEJ: 
Bakteria dostaje się do krwioobiegu i przez pierwsze 3-4 tygodnie nie ma żadnych objawów, jest to 
tzw. okres utajenia. Pierwsze zmiany pojawiają się po około miesiącu od zakażenia jako tzw. kiła 
pierwszorzędowa, w której obserwujemy zmiany w miejscu wniknięcia bakterii. 
Kiła pierwszorzędowa: MIEJSCOWA  
W miejscu wniknięcia krętków, najczęściej na narządach płciowych: penisie, ścianie pochwy (choć 
możliwe także inne lokalizacje zależnie od fantazji zainteresowanych np. dłoń, jama ustna) powstaje 
tzw. zmiana pierwotna = stwardnienie pierwotne. Jest to niebolesny, twardy, płasko-wyniosły, 
okrągły, dobrze ograniczony naciek o lśniącej powierzchni pojawiający się na skórze lub błonie 
śluzowej. Z czasem na powierzchni zmiany pojawia się owrzodzenie i powstaje tzw. wrzód twardy 
Huntera . Z owrzodzenia sączy się nieropna wydzielina zawierająca bardzo liczne krętki. Owrzodzenie 
utrzymuje się w miejscu swojego powstania przez około 4 tygodnie, a następnie goi się samoistnie z 
wytworzeniem twardej u podstawy blizny. Równocześnie z utrzymywaniem się zmiany pierwotnej 
najbliższe węzły chłonne (typowo pachwinowe przy zmianie pierwotnej na narządach płciowych) 
ulegają powiększeniu i stwardnieniu, ale są niebolesne, ruchome względem podłoża i niezrośnięte w 
pakiety. 
Jeśli osoba zarażona nie będzie leczona zmiana skórna cofnie się samoistnie, węzły chłonne ulegną 
zmniejszeniu i przez następne 2-3 miesiące nie będzie żadnych widocznych objawów choroby. 
Kiła drugorz ędowa: UOGÓLNIONA 
U osoby nieleczonej (lub źle leczonej) w okresie kiły pierwszorzędowej po dalszych 8 do 12 tygod-
niach pojawiają się objawy choroby uogólnionej, które mogą trwać przez następne 2-3 lata. Obraz 
kliniczny kiły drugorzędowej obejmuje liczne zmiany na skórze i błonach śluzowych: 
1. wysypka na skórze (plamki, grudki, krostki) w różnych lokalizacjach. Objawem charakterystycz- 
nym jest zajęcie przez wykwity wewnętrznych powierzchni dłoni i stóp. Często maksymalny wysiew 
wysypki występuje na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej na głowie, 
2. wysypka na błonie śluzowej jamy ustnej i pochwy – białawe lub niebieskawe plamy,  
3. po zejściu wysypki mogą na skórze pozostawać ogniska odbarwień skóry wywołane zniszczeniem 
komórek barwnikowych skóry (melanocytów) na danym obszarze skóry. Ponadto pojawiają się na 
skórze owłosionej obszary plackowatego wyłysienia (typowo na tylnej stronie głowy), 
4. kłykciny płaskie = szyszkowiny płaskie = lepieże: zmiany powstające na skórze głównie w 
miejscach wilgotnych: okolica odbytu, okolice narządów płciowych, na wewnętrznych 
powierzchniach ud, pod sutkami, pod pachami. Są to specyficzne obszary rozrostów naskórka 
powstające typowo u chorych na kiłę, 
5. możliwe jest niebolesne powiększenie węzłów chłonnych (głównie karkowych i łokciowych) i 
powiększenie migdałków,  
6. bóle kończyn, tzw. bóle okostnowe nasilające się nocą po rozgrzaniu kończyny. 
Kiła drugorzędowa objawowa trwa tak długo, jak długo utrzymują się we krwi u chorego krętki 
(posocznica krętkowa = krętkowica). Po zniknięciu krętkowicy zmiany ustępują same bez leczenia. 
Kiła trzeciorzędowa, KIŁA NARZ ĄDOWA = PÓŹNA 



Ujawnia się po kilku-kilkunastu latach od zakażenia u 15% osób, które się nie leczyły lub byłe 
źle/niedostatecznie leczone w okresie kiły II rzędowej. W okresie kiły III-rzędowej zaraźliwość jest 
nieznaczna lub nie ma jej wcale. W tym okresie nie stwierdza się obecności bakterii we krwi. 
Możliwe prezentacje kliniczne kiły III-rzędowej: 
1.kilaki = guzy kiłowe = ziarniniaki kiłowe – guzowate, ogniskowe nacieki zapalne z rozległą 
martwicą o typie serowacenia średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Centrum 
kilaka może ulegać upłynnieniu (jak guma arabska), jednak zachowane zostają włókna elastyczne. Po 
kilku latach kilak zastępowany jest tkanką łączną. W naczyniach na terenie zmiany rozwija się obraz 
specjalnego zapalenia ścian naczyń, a wokół nich gromadzą się nacieki plazmocytarne. Kilaki 
powstają najczęściej w: skórze, tkance podskórnej, mięśniach, wątrobie, CSN, jądrach, podniebieniu 
miękkim, kościach, przegrodzie nosa – nos ulega zapadnięciu, co daje obraz opisywany jako tzw. nos 
siodełkowaty (nos barani). 
2.kiła układu sercowo-naczyniowego:  
* aorta: powstaje kiłowe zapalenie błony środkowej (medii) aorty wstępującej: nacieki zapalne z 
plazmocytów i limfocytów początkowo zajmują warstwę zewnętrzną aorty powodując uszkodzenie 
drobnych naczyń odżywczych dochodzących do ściany aorty. Wtórnie następuje uszkodzenie warstwy 
środkowej aorty z ogniskowym niszczeniem włókien elastycznych i komórek mięśniowych, co 
powoduje osłabienie ściany aorty i może skutkować powstaniem tętniaka. Obszary, gdzie zostały 
zniszczone włókna elastyczne po jakimś czasie ulegają gojeniu poprzez zastąpienie ich elementami 
tkanki łącznej, co prowadzi do pozaciągania błony wewnętrznej aorty. Najbardziej nasilone zmiany 
rozwijają się w części wstępującej aorty. W efekcie osłabienia ściany rozwija się poszerzenie aorty 
wstępującej i niedomykalność zastawki aorty, a to prowadzi do przerostu lewej komory serca. Ujścia 
naczyń wieńcowych ulegają zwężeniu do maleńkich, szpilkowatych otworów. 
3. kiła centralnego systemu nerwowego:  
* przewlekłe zapalenie wysiękowo-wytwórcze powodujące rozwój rozlanego zwłóknienia opon 
mózgowo-rdzeniowych głównie w okolicy podstawy mózgu 
* rozlane zmiany zapalno-zwyrodnieniowe kory płatów czołowych mózgu powodujące porażenie 
postępujące  
* rozwój kilaków  na terenie mózgu 
* ogniska rozmiękania mózgu - jako następstwo charakterystycznego dla kiły zarostowego zapalenia 
naczyń  
* zmiany kiłowe na terenie rdzenia kręgowego prowadzące do tzw. wiądu rdzenia - są to zmiany 
zwyrodnieniowe i zanikowe sznurów tylnych rdzenia kręgowego, które klinicznie skutkują 
zaburzeniami czucia głębokiego (chory bez patrzenia nie wie, gdzie ma nogę). Chorzy mają 
zmieniony, niepewny sposób chodzenia, tzw. „chód kawalerzysty” lub „chód koguci”. Mogą zanikać 
odruchy, np. odruch kolanowy. Utrata czucia bólu powoduje, że chorzy nie czują urazów, na które 
często sami się narażają, przez co powstające u nich obrażenia są zwykle dość rozległe. 
 
Kiła wrodzona  
Istnieje możliwość zarażenia dziecka w łonie matki, o ile matka będąca w ciąży jest w okresie kiły I 
lub II-go rzędowej. Krętki mogą przenikać przez łożysko dopiero po 16 tygodniu ciąży, ponieważ 
wtedy znika specjalna warstwa pokrywająca kosmki, która wcześniej uniemożliwiała bakteriom 
sforsowanie tej bariery. Obraz zmian u dziecka zależy od tego, w którym okresie ciąży była matka i od 
odporności płodu. Możliwe są:  
1.   obumarcie płodu i poronienie 
2. urodzenie przedwczesne dziecka niezdolnego do życia 
3. urodzenie dziecka żywego z kiła wrodzoną wczesną 
W kile wrodzonej wczesnej u noworodka występują zmiany jak w kile II i III rzędowej u dorosłych, 
natomiast brak jest fazy odpowiadającej kile I rzędowej. Często obserwowane zmiany to: wysypki 
skórne i na błonach śluzowych, pęknięcia skóry wokół ust – po wygojeniu powstają charakterystyczne 



blizny. Powstają zmiany zapalne w błonie śluzowej nosa, z powodu których noworodek ma problemy 
ze ssaniem i dlatego charakterystycznie sapie (tzw. sapka kiłowa). W chrząstce wzrostowej (na 
granicy trzonu i nasady kości) może toczyć się kiłowe zapalenie, które powoduje oddzielanie się 
nasady kości długich od trzonów (najczęściej w kości promieniowej) – powoduje to tzw. rzekome 
postępujące porażenie kończyn. 
Po 2 roku życia (zwykle między 4 a 14 rokiem życia) mogą się pojawić u dziecka zmiany określane 
jako kiła wrodzona późna. W tym okresie najczęstsze są zmiany w kościach: kiłowe zapalenie 
okostnej powoduje rozwój zniekształceń kości głównie podudzi, przerost guzów ciemieniowych i 
czołowych czaszki, pogrubienie części obojczyków. W różnych narządach mogą powstawać kilaki. U 
części dzieci rozwija się tzw. triada Hutchinsona, w jej skład wchodzą:  
1. zęby Hutchinsona: cienkie, zniekształcone (bryłowate), niedowapnione zęby sieczne, z wrębami, 
szybko psujące się i rozpadające,  
2. ślepota powstająca jako efekt kiłowego zapalenia śródmiąższowego rogówki – powstaje bielmo, 
które upośledza widzenie, 
3. głuchota trwała jako efekt uszkodzenia nerwów słuchowych przez zapalenie kiłowe. 
 
4.3.3 Sarkoidoza 
def: przewlekła choroba zapalna o nieznanej etiologii, w której w licznych organach i tkankach 
powstają drobne, niemal identyczne ziarniniaki podobne do tych opisywanych w gruźlicy, w których 
jednak nie obserwuje się występowania charakterystycznej dla zmian gruźliczych martwicy serowatej. 
Diagnozę stawia się po klinicznym wykluczeniu gruźlicy i innych chorób, w przebiegu których 
dochodzi do rozwoju podobnych ziarniniaków.  
Choroba ma zazwyczaj skryty początek i rozwija się powoli, przez wiele miesięcy. Diagnoza 
najczęściej stawiana jest u subiektywnie zdrowej, młodej kobiety (w 3-4 dekadzie życia) po stwierdze-
niu w zdjęciu rentgenowskim płuc (często wykonywanym w ramach badań okresowych) obecności 
powiększonych węzłów chłonnych wnękowych i śródpiersiowych oraz rozsianych zmian w płucach. 
Znacznie rzadziej chorzy zgłaszają się do lekarza z konkretnymi dolegliwościami, zwykle są to 
trudności w oddychaniu (duszność, ból w klatce piersiowej).  
Obraz morfologiczny: w licznych narządach, najczęściej w płucach, węzłach chłonnych wnękowych i 
śródpiersiowych, ale często także w skórze, śledzionie, wątrobie, na terenie gałki ocznej i w wielu 
innych miejscach powstają bardzo liczne, drobne, okrągłe, podobnej wielkości ziarniniaki zbudowane 
z histiocytów, komórek nabłonkowatych i nielicznych komórek olbrzymich wielojądrzastych. W 
części komórek obecne są charakterystyczne wtręty (tzw. ciałka Schaumanna i ciałka asteroidne). Na 
terenie ziarniniaków nie dochodzi do rozwoju martwicy typu serowatego, za to często obserwuje się 
nasilone włóknienie. 
Klinicznie choroba długo pozostaje bezobjawowa. Po jakimś czasie chorzy zaczynają odczuwać 
trudności w oddychaniu (z powodu masywnego zajęcia tkanki płucnej przez bardzo liczne, rozsiane 
ziarniniaki): duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej. Mogą też pojawić się niecharakterystyczne 
objawy ogólne: łatwa męczliwość, gorączka, spadek masy ciała. Chorzy mogą zauważyć pojawienie 
się zmiany czy zmian na skórze. Czasem stwierdzają osłabienie, a nawet całkowite wyłączenie 
widzenia przy zajęciu przez proces chorobowy gałki ocznej. 
Leczeniem z wyboru jest podawanie sterydów, dzięki którym u większości chorych udaje się osiągnąć 
remisję (czyli cofnięcie się zmian morfologicznych w narządach). Te remisje zwykle trwają wiele lat, 
często po pierwszym leczeniu nie obserwuje się już nigdy nawrotu choroby. U części chorych poja-
wiają się nawroty, które także leczy się z powodzeniem przy pomocy sterydoterapii. U małej części 
chorych (poniżej 10%) leczenie nie przynosi efektów, ilość ziarniniaków w różnych narządach 
zwiększa się i choroba kończy się zgonem.  
 
4.3.4 Zapalenie rozwijające się wokół pozostawionych ciał obcych 



Obecne w tkankach ciała obce np. szwy chirurgiczne, ziarenka talku z rękawiczek chirurga, kolce 
roślinne, żądła owadów itd. powodują rozwój procesu zapalnego, w trakcie którego wokół takiego 
ciała gromadzi się tkanka zwana ziarniną resorpcyjną – jest to skupienie makrofagów, z których część 
przekształca się w komórki olbrzymie wielojądrzaste typu „dookoła ciała obcego”. Są to duże komórki 
posiadające kilkanaście lub kilkadziesiąt jąder, które są rozrzucone chaotycznie na terenie cytoplazmy. 
Komórki wielojądrzaste powstają jako efekt spaczonych podziałów makrofaga - dzieje się tak kiedy 
dzieli się jądro, ale nie dochodzi do równoczesnego podziału cytoplazmy komórki. Komórki typu 
„dookoła ciała obcego” stanowią element charakterystyczny ziarniny resorpcyjnej, a więc ziarniny, 
która gromadzi się w ognisku zapalenia powstającym wokół ciał obcych. 
Do chorób z grupy zapaleń wytwórczych (ziarniniakowych) należy także między innymi trąd. 
 
4.4 AIDS i zakażenia oportunistyczne 
zakażenie oportunistyczne def: zakażenie występujące ze znacznie większą częstością u ludzi z 
zaburzeniami odporności (nabytymi lub wrodzonymi) w porównaniu z osobami posiadającymi 
prawidłową odporność. Są one wywoływane przez drobnoustroje oportunistyczne („korzystające z 
okazji”) – drobnoustroje te żyją w symbiozie w organizmie człowieka np. na skórze, w jamie ustnej 
(promieniowce, niektóre grzyby: Candida albicans) lub w otoczeniu człowieka: w kurzu, glebie (prątki 
ptasie) i u osób posiadających prawidłową odporność nie wywołują chorób. Są natomiast 
chorobotwórcze dla tych, u których odporność zmniejsza się. Rozwój różnych, często kilku na raz 
zakażeń oportunistycznych jest charakterystyczna dla objawowego okresu AIDS. 
 
AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) def: jest to choroba wywołana infekcją wirusem 
HIV, która powoduje powstanie silnej niewydolności układu odpornościowego chorego czyli rozwój 
tzw. immunosupresji. W efekcie wyraźnego obniżenia sprawności działania układu odpornościowego 
u chorego dochodzi do powstania zespołu objawów, na które składają się: rozwój zakażeń 
oportunistycznych, rozwój nowotworów i powstanie manifestacji neurologicznych, które obserwuje 
się w trakcie objawowego AIDS.  
Wirus HIV  należy do grupy retrowirusów. Jest wirusem RNA - posiada materiał genetyczny w 
postaci nici RNA. Wirus po wniknięciu do organizmu infekuje te komórki, które posiadają specjalny 
receptor CD4, są to: niektóre limfocyty T, komórki dendrytyczne i makrofagi (czyli komórki układu 
immunologicznego) oraz komórki mikrogleju na terenie centralnego systemu nerwowego. Połączenie 
wirusa z powyższymi komórkami, w szczególności z limfocytami T powoduje powolne niszczenie 
tych komórek. Manifestacja kliniczna objawowego AIDS wynika przede wszystkim z selektywnej 
utraty limfocytów T w organizmie osoby zakażonej wirusem HIV.  
Mechanizmy zmniejszania liczby limfocytów T w trakcie choroby: 
1. bezpośrednia cytoliza dojrzałych limfocytów T, w których namnaża się wirus 
2. niszczenie przez wirusa komórek prekursorowych, z których w przyszłości mogłyby powstać 
kolejne limfocyty T 
3. niszczenie niezainfekowanych limfocytów T przez te limfocyty, w których już namnaża się wirus. 
 
Możliwości zakażenia się wirusem HIV: u osoby chorej wirus obecny jest w wydzielinach (zarówno 
na terenie limfocytów T jak i luzem), szczególnie w spermie i wydzielinie pochwy oraz we krwi. 
Zakażenie możliwe jest: 
- podczas stosunku seksualnego z osobą zarażoną: zarówno poprzez uszkodzenia w skórze i na 
błonach śluzowych (okolicy odbytu czy jamy ustnej) jak i przez nieuszkodzone błony śluzowe – 
ponieważ w błonach śluzowych obecne są komórki dendrytyczne posiadające receptor CD4,  
- w czasie ciąży może dojść do zakażenia płodu poprzez łożysko, 
- możliwe jest zakażenie dziecka w trakcie porodu,   
- mleko chorej matki także zawiera wirusa – możliwe jest zakażenie dziecka w czasie karmienia 
piersią 



- przeniesienie wirusa może nastąpić na igle strzykawki, która była używana przez kilka osób, jeśli 
któraś z nich była zakażona wirusem HIV. 
Największe grupy zakażonych to homoseksualiści (ze względu na urazowość stosunków analnych) i 
narkomani (z powodu używania wspólnych igieł). Znacznie mniejszą grupę stanowią ludzie po 
transfuzjach i przeszczepach, w czasie których doszło do infekcji na skutek braku przebadania krwi 
czy organów. Kolejna grupa to osoby chore na hemofilię - część z nich zaraziła się poprzez 
otrzymywane czynniki krzepnięcia, ponieważ krew, z których były one otrzymywane do początku lat 
osiemdziesiątych nie była badana w kierunku obecności wirusa HIV. Ostatnią grupę stanowią 
partnerzy seksualni osób chorych. W Afryce rodzi się coraz więcej noworodków zakażonych wirusem 
HIV w czasie życia płodowego. 
Etapy infekcji wirusem HIV : 
1. okres niespecyficznych objawów ostrych następujący po zakażeniu wirusem – występuje po 2-5 
tygodniach od zakażenia i składają się na niego niespecyficzne objawy jakie towarzyszą większości 
infekcji wirusowych: gorączka, męczliwość, ból mięśni, ból gardła. W całości objawy te mogą 
sugerować grypę. W tym czasie we krwi znajdują się liczne cząsteczki wirusa, dlatego można już we 
krwi znaleźć antygen p24. Po około 2- 4 tygodniach powstają przeciwciała przeciw wirusowi. 
Pojawienie się przeciwciał we krwi doprowadza do obniżenia liczby cząsteczek wirusa we krwi do 
wartości niemal nieoznaczalnych, co kończy okres ostrych, niespecyficznych objawów związanych z 
pierwszym zakażeniem wirusem HIV. Jednak wtedy wirus jest już obecny w makrofagach na terenie 
licznych narządów i w takiej formie może trwać nawet wiele lat. 
2. faza przewlekła – jest to okres, w którym większość zakażonych nie ma żadnych poważniejszych 
objawów. Zwykle jedynym odchyleniem od normy jest stałe, niebolesne powiększenie węzłów 
chłonnych. Faza przewlekła u osób nieleczonych trwa najczęściej 7 do 10 lat, choć zdarzają się 
chorzy, u których jest ona wyraźnie skrócona i choroba objawowa zaczyna się już po 2-3 latach od 
zakażenia.  
W fazie przewlekłej następuje powolne namnażanie cząsteczek wirusa głównie na terenie tkanki 
limfatycznej (w węzłach chłonnych) – stąd ich powiększenie. O liczbie kopii wirusa świadczy poziom 
wirusowego mRNA w surowicy. W tej fazie następuje powolne zwiększanie się liczby kopii wirusa z 
równoczesnym powolnym spadkiem liczby limfocytów CD4. Faza przewlekła kończy się, gdy liczba 
limfocytów T spadnie poniżej liczby kopii wirusa, czyli nastąpi przecięcie się obydwu krzywych na 
wykresie. 
3. faza objawowego AIDS – objawowa choroba zaczyna się wtedy, gdy zostaną przełamane 
mechanizmy odpornościowe, co wyraża się coraz szybszym spadkiem liczby limfocytów T, których 
jest mniej, niż cząsteczek wirusa. Objawowe AIDS zaczyna się od pojawienia się gorączki, która 
utrzymuje się przez kilka tygodni. Ponadto pojawia się osłabienie, biegunka, zauważalny spadek masy 
ciała, dalsze powiększenie węzłów chłonnych. Potem dołączają się różne infekcje oportunistyczne, 
objawy neurologiczne i rozwijają się typowe nowotwory.   
Chorych objawowych dzielimy na grupy w zależności od liczby limfocytów T we krwi. Gdy liczba 
limfocytów T spadnie poniżej 200/uL stan chorego jest ciężki, jest on ekstremalnie podatny na 
zakażenia różnymi drobnoustrojami, także tymi, które u ludzi z prawidłowo funkcjonującym 
systemem odpornościowym są zupełnie niegroźne – czyli infekcje oportunistyczne. Niemożliwe do 
opanowania i wyleczenie infekcje oportunistyczne są najczęstszą przyczyną zgonu chorych na AIDS. 
Infekcje oportunistyczne w przebiegu fazy objawowej AIDS: 
1. liczne zmiany zapalne i guzowate wywoływane przez drobnoustroje oportunistyczne w tkance 
mózgowej, 
2. zapalenia płuc wywoływane przez Pneumocystis carinii oraz niektóre grzyby, 
3. gruźlica wywoływana przez prątki ptasie, śródkomórkowe i inne z grupy prątków oportunistycz-
nych, możliwa jest też oczywiście gruźlica wywołana przez prątka gruźlicy, 
4. grzybica (kandidiaza) jamy ustnej, przełyku i dalszych odcinków przewodu pokarmowego, 
grzybicze zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 



5. objawowe infekcje o różnej prezentacji wywoływane przez Cytomegalowirusa (CMV), 
6. oraz wiele innych 
Nowotwory rozwijaj ące się w przebiegu AIDS: 
1. najczęstszym z nich jest mięsak Kaposiego – rozwija się on u około 30% chorych. Przyczyną jego 
rozwoju jest dodatkowa infekcja wirusem HHV8 (Human Herpes Virus 8) czyli KSHV ( Kaposi 
Sarcoma Herpes Virus) - wirusem mięsaka Kaposiego. Wirus HHV8 jest u większości chorych 
pobudzany w specyficzny sposób przez wirusa HIV, co doprowadza do charakterystycznych, 
wieloogniskowych  proliferacji wrzecionowatych komórek tworzących różnokształtne szczeliny 
naczyniowe.  
Tego typu nowotworowe proliferacje nieprawidłowych naczyń zajmują w sposób rozlany skórę 
głównie stóp i dłoni, błony śluzowe np. w przewodzie pokarmowym, a także liczne narządy 
wewnętrzne, szczególnie często węzły chłonne i płuca. Mięsak Kaposiego u chorych na AIDS ma 
przebieg znacznie bardziej agresywny niż u ten sam nowotwór występujący sporadycznie u ludzi 
niezainfekowanych wirusem HIV, 
2. u chorych na AIDS mogą rozwijać się chłoniaki B-komórkowe, które zajmują centralny system 
nerwowy (CSN) w sposób wtórny lub od początku rozwijają się na terenie mózgu (pierwotne 
chłoniaki CSN) - co ma często związek z dodatkową infekcją wirusem Epsteina-Barra - EBV, 
3. mężczyźni częściej chorują na raka odbytu, a kobiety na raka szyjki macicy - co ma często związek 
z dodatkową infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV. 
Manifestacje neurologiczne u chorych na AIDS: 
1. najbardziej charakterystyczna jest postępująca, wieloogniskowa encefalopatia 
2. ponadto mogą rozwijać się zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu wywoływane 
zazwyczaj przez organizmy oportunistyczne. 

 
Badanie dawców krwi w kierunku obecności wirusa HIV: najpopularniejszą metodą jest oznaczanie 
obecności przeciwciał przeciwko antygenom wirusa HIV. Jednak powstanie przeciwciał wymaga 
nieco czasu -  pojawiają się one najwcześniej po 10-14 dniach do zakażenia, niekiedy dopiero po kilku 
tygodniach. Drugą metodą jest oznaczenie obecności we krwi dawcy antygenu p24. Jest to antygen 
obecny w rdzeniu cząsteczki wirusa i jego wykrycie jest możliwe jeszcze zanim pojawią się 
specyficzne przeciwciała. Należy jednak pamiętać, że również tego markera infekcji wirusem HIV nie 
wykryje się dzień czy dwa po infekcji. 
 
4.5 Wybrane choroby autoimmunizacyjne 
4.5.1 Toczeń rumieniowaty 
Choroba, która najczęściej rozwija się u kobiet w młodym i średnim wieku (2-4 dekada życia) i 
wynika z defektu układu immunologicznego, który z niewyjaśnionych powodów zaczyna wytwarzać 
przeciwciała przeciwko antygenom własnych tkanek. Choroba klinicznie może manifestować się 
zespołem bardzo różnych objawów dotyczących wielu narządów i układów, z których większość 
wynika z powstawania w organizmie chorych kobiet autoprzeciwciał (czyli przeciwciał produkowa- 
nych przeciwko elementom własnym organizmu). Przeciwciała te tworzą z własnymi antygenami 
kompleksy immunologiczne, które odkładają się w ścianach drobnych naczyń w różnych narządach 
oraz na błonach surowiczych, powodując powstawanie ognisk specjalnego typu martwicy w ścianach 
tych naczyń (martwicy włóknikowatej), co prowadzi do powolnego uszkadzania różnych narządów w 
organizmie. Opisane zmiany związane więc są więc z tzw. typem III reakcji nadwrażliwości (choroba 
kompleksów immunologicznych). Dodatkowo u chorych na toczeń rozwija się anemia, która wynika z 
obecności przeciwciał, które bezpośrednio uszkadzają krążące krwinki czerwone – powstawanie 
anemii jest więc związane z rozwojem tzw. typu II reakcji nadwrażliwości (reakcji cytotoksycznej). 
Typy autoprzeciwciał powstających w przebiegu tocznia: 
- najbardziej charakterystyczne i występujące u około 90% chorych są przeciwciała przeciwko różnym 
elementom jąder komórkowych czyli przeciwciała przeciwjądrowe (ANA). Należą do nich 



przeciwciała przeciwko nici DNA, przeciw białkom histonowym, białkom niehistonowym i przeciw 
jąderku. Uważa się, że najbardziej charakterystyczne dla tocznia są przeciwciała przeciwko podwójnej 
nici DNA i przeciwciała przeciwko jednemu z białek niehistonowych (białku Sm), 
- przeciwciała przeciwko różnym elementom cytoplazmatycznym w komórce, 
- przeciwciała antyfosfolipidowe – mogą zapoczątkowywać proces wykrzepiania u chorych powodu-
jąc powstanie tzw. wędrującej zakrzepicy, 
- przeciwciała przeciw antygenom na powierzchni krwinek czerwonych – powodują anemię. 
Przeciwciała przeciwjądrowe wykrywamy metodą immunofluorescencji pośredniej. Stwierdzenie ich 
obecności u osoby, u której podejrzewamy początki tocznia wspiera tę diagnozę. Należy jednak 
pamiętać, że nie u wszystkich chorych udaje się znaleźć te przeciwciała, a z drugiej strony jest mały 
procent ludzi zdrowych, u których obecne są przeciwciała przeciwjądrowe, mimo braku objawów 
tocznia. Dodatkowo obecność różnych autoprzeciwciał, także przeciwjądrowych stwierdza się w 
innych chorobach autoimmunologicznych, choćby w twardzinie czy w zespole Sjogrena. Tak więc 
diagnoza tocznia opiera się na połączeniu obrazu klinicznego z wynikami badań laboratoryjnych, 
wynikiem badania obecności przeciwciał przeciwjądrowych oraz wynikiem tzw. band-testu. 
Band-test: badanie wycinka skóry wykonywane przy podejrzeniu tocznia, które ma na celu 
potwierdzanie obecności złogów kompleksów immunologicznych na błonie podstawnej w skórze. U 
chorych na toczeń powinniśmy stwierdzić obecność ziarnistych złogów kompleksów immunologicz-
nych nad i/lub pod błoną podstawną naskórka zarówno w wycinku pobranym ze zmiany skórnej jak i 
w wycinku ze skóry niezmienionej, zasłoniętej przed działaniem promieni słonecznych (zwykle ten 
wycinek pobiera się ze skóry pod pachą). 
Możliwe manifestacje kliniczne tocznia:  
- charakterystyczne zaczerwienienie skóry policzków i nosa nazywane „motylem na twarzy”, 
- zmiany typu zaczerwienienia i różnego typu rozsianych wykwitów oraz owrzodzeń na skórze w 
różnych miejscach ciała oraz na błonach śluzowych, 
- nasilanie się zmian skórnych po kontakcie ze słońcem (wrażliwość na światło słoneczne), 
- bóle różnych stawów (co jest związane z toczącym się tam zapaleniem), 
- różnie nasilone zaburzenia funkcji nerek od zmian minimalnych aż do całkowitej ich niewydolności, 
która jest wynikiem specjalnego typu zapalenia na terenie kłębuszków nerkowych – zapalenia 
rozrostowego rozlanego kłębuszków nerkowych. Jest to najgroźniejsza zmiana jaka powstaje w 
nerkach w przebiegu tocznia, która doprowadza do całkowitego uszkodzenia niemal wszystkich 
kłębuszków nerkowych i skrajnej niewydolności nerek, 
- różne zaburzenia neurologiczne, 
- anemia, 
- specjalny typ zapalenia wsierdzia zastawkowego serca (zapalenie wsierdzia typu Libman-Sacksa), 
- zapalenie wysiękowe surowicze lub włóknikowe błon surowiczych (np. opłucnej lub worka 
osierdziowego), 
- epizody zakrzepowe, 
- powiększenie węzłów chłonnych. 
Istnieje kilka odmian tocznia. Dwie najczęstsze to tzw. toczeń uogólniony i toczeń skórny. 
Toczeń uogólniony – odmiana choroby, w której występują różne opisane wyżej zmiany zarówno na 
skórze jak i w narządach wewnętrznych, przebieg jest w miarę szybki i część chorych może umrzeć z 
powodu powikłań związanych z chorobą.  
Najczęstsze przyczyny śmierci chorych na toczeń uogólniony to:  
1. niewydolność nerek (chorym nie można pomóc wykonując przeszczep nerki, ponieważ w krótkim 
czasie zniszczenia charakterystyczne dla tocznia rozwijają się w nerce przeszczepionej), 
2. niemożliwe do opanowania infekcje, 
3. choroba wieńcowa wiodąca do zawału. 
 



Toczeń skórny – odmiana tocznia ograniczona do skóry, w której występują nasilone zmiany skórne, 
natomiast zajęcie narządów wewnętrznych zdarza się tylko u małego procenta chorych, jest mało 
nasilone i rozwija się zwykle dopiero po latach choroby.  
 
Toczeń polekowy - w rzadkich przypadkach objawy podobne do tocznia pojawiają się u chorych, 
leczonych niektórymi wybranymi lekami. Po odstawieniu tych leków objawy same znikają, zwykle 
bez pozostawienia trwałych śladów. 
 
4.5.2 Zespół Sjogrena (zespół suchości) 
Choroba, która rozwija się głównie u kobiet w średnim wieku (4-5 dekada). Istotą choroby jest 
nieprawidłowa aktywacja mechanizmów autoimmunologicznych, które doprowadzają do pobudzenia 
limfocytów T, które naciekają w sposób rozległy gruczoły ślinowe i łzowe niszcząc je i doprowadza-
jąc do zaniku produkcji wydzielin. Nie wiadomo co zapoczątkowuje chorobę, przypuszcza się, że 
może to być jakaś banalna infekcja wirusowa, która doprowadza do zaburzenia funkcji układu 
immunologicznego. U znacznego procenta pacjentów z zespołem Sjogrena stwierdzamy w surowicy 
obecność różnych autoprzeciwciał, także przeciwciał przeciwjądrowych. 
Objawy kliniczne zespołu suchości:  
- brak śliny, który doprowadza do powstawania owrzodzeń w jamie ustnej, zaburzeń odczuwania 
smaku, kłopotów z połykaniem suchych pokarmów – aby przełknąć np. bułkę chore muszą mieć 
szklankę płynu do popijania, 
- brak łez, który doprowadza do zapaleń, owrzodzeń i zbliznowaceń rogówki, 
- brak wydzieliny na błonie śluzowej nosa, który doprowadza do owrzodzeń i zaników błony śluzowej 
w jamie nosowej.  
Diagnozę stawiamy na podstawie biopsji błony śluzowej wargi, w której szukamy cech zapalenia 
przewlekłego czyli nacieków z limfocytów głównie T i plazmocytów na terenie drobnych ślinianek. 
Zespół suchości często towarzyszy innym chorobom autoimmunologicznym, w szczególności reuma-
toidalnemu zapaleniu stawów, toczniowi i sklerodermii.  
 
4.5.3 Choroba Graves-Basedowa 
Choroba, która rozwija się głównie u młodych kobiet. Istotą choroby jest nieprawidłowa aktywacja 
mechanizmów immunologicznych, które doprowadzają do powstawania w organizmie chorych 
autoprzeciwciał skierowanych przeciwko receptorom dla TSH na komórkach pęcherzykowych 
obecnych w tarczycy. Połączenie autoprzeciwciała z receptorem dla TSH powoduje stałą aktywację 
tego receptora, co przyspiesza produkcję i wydzielanie hormonów tarczycy, a klinicznie wyraża się 
rozwojem objawów określanych mianem nadczynności tarczycy.   
Typy autoprzeciwciał obecne u chorych na chorobę Graves-Basedowa: 
- przeciwciała przeciwko receptorom dla TSH na komórkach tarczycy – pobudzają one w sposób stały 
ten receptor i w ten sposób powodują rozwój objawów nadczynności tarczycy. Obecność przeciwciał 
przeciwko receptorom dla TSH jest specyficzna dla dwu chorób tarczycy: choroby Graves-Basedowa i 
choroby Hashimoto (w której przeciwciała przeciwko receptorom TSH wykazują odwrotne działanie 
to znaczy blokują receptor i powodują pojawienie się objawów niedoczynności tarczycy), 
- przeciwciała stymulujące rozrost nabłonka pęcherzyków tarczycy. 
Klinicznie chore na chorobę Graves-Basedowa mają objawy nadczynności tarczycy:  
- przyspieszony metabolizm, co wyraża się przyspieszeniem akcji serca, mogą występować arytmie,  
- nad tarczycą można wysłuchać szmer naczyniowy związany z nadmiernym przepływem krwi przez 
ciągle pobudzany do produkcji hormonów gruczoł, 
- występuje zmniejszenie masy ciała pomimo wzmożonego apetytu,  
- osoby chore wykazują nadmierną pobudliwość nerwową i wyraźną niestabilność emocjonalną (łatwe 
wpadanie w skrajne nastroje od rozbawienia i radości po depresję), płaczliwość i drażliwość, 



- powstaje typowy wytrzeszcz oczu, który po pewnym czasie uniemożliwia domknięcie szpary 
powiekowej i prowadzi do uszkodzenia rogówki; gałki oczne są lśniące,  
- skóra chorych jest ciepła i zaczerwieniona, na przedniej powierzchni podudzi pojawia się obrzęk 
tkanki podskórnej 
- osoby z nadczynnością tarczycy źle tolerują przebywanie w ciepłych pomieszczeniach,  
- mogą pojawić się biegunki związane z przyspieszeniem motoryki jelit,  
- nadczynność tarczycy przyspiesza resorpcję wapnia i fosforanów z kości, a tym samym sprzyja 
rozwojowi osteoporozy. 
Tarczyca jest znacznie, symetrycznie powiększona, niebolesna, ostro odgraniczona od otaczających 
tkanek. W wycinkach histologicznych widzimy cechy świadczące o nadmiernej proliferacji 
pobudzanych komórek tarczycy (komórki są stłoczone, tworzą niewielkie brodaweczki) oraz cechy 
świadczące o wzmożonej produkcji hormonów tarczycy na terenie pęcherzyków.  
 
4.5.4 Choroba Hashimoto (zapalenie tarczycy typu Hashimoto) 
Choroba, która rozwija się głównie u kobiet w średnim wieku i polega na nieprawidłowej aktywacji 
układu immunologicznego, w wyniku czego w organizmie powstają autoprzeciwciała skierowane 
przeciwko różnym elementom tarczycy, które uszkadzają tarczycę i blokują receptor dla TSH 
powodując rozwój objawów niedoczynności.  
Typy autoprzeciwciał obecne u chorych na chorobę Hashimoto: 
- przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (jest to białko produkowane przez komórki tarczycy, które 
jest gromadzone w pęcherzykach tarczycy) i peroksydazie (jest to enzym obecny w nabłonku 
pęcherzyków tarczycy) – przeciwciała te często występują w chorobie Hashimoto, ale pojawiają się 
także u chorych z innymi chorobami tarczycy. Ich obecność nie jest więc wystarczająca do 
rozpoznania choroby Hashimoto, 
- przeciwciała przeciwko receptorom dla TSH na komórkach tarczycy – blokują one ten receptor i w 
ten sposób powodują rozwój niedoczynności tarczycy. Obecność tych przeciwciał jest specyficzna dla 
dwu chorób tarczycy: choroby Hashimoto i choroby Graves-Basedowa (w której przeciwciała 
przeciwko receptorom dla TSH wykazują odwrotne działanie, to znaczy pobudzają receptor i 
powodują pojawienie się objawów nadczynności tarczycy), 
- przeciwciała przeciwko białku transportującemu jodki do tarczycy – ich obecność przyczynia się do 
rozwoju niedoczynności tarczycy.  
Klinicznie chore na chorobę Hashimoto mają objawy niedoczynności tarczycy: 
- spowolnienie ruchowe, nasilone zmęczenie, apatia, 
- spowolnienie procesów myślowych, 
- chore zaczynają nadmiernie przybierać na wadze, mają zaparcia 
- zła tolerancja zimna, 
- skóra jest sucha, szorstka, rozwija się uogólniony obrzęk tkanki podskórnej. 
Objawy te zwykle pojawiają się powoli i stopniowo i dopiero po latach trwania choroby wymagane 
jest włączenie leczenia (podawanie hormonów tarczycy). 
Sama tarczyca jest znacznie powiększona, niebolesna, dobrze odgraniczona od otoczenia i blada. W 
wycinkach histologicznych z tarczycy widzimy na jej terenie masywne nacieki z limfocytów i 
plazmocytów, które niszczą utkanie tarczycy.  
Chore na chorobę Hashimoto, podobnie jak na chorobę Graves-Basedowa, często cierpią równocześ- 
nie na jakąś inną chorobę autoimmunologiczną. 
 
4.5.5 Skleroderma (twardzina) 
Choroba, która rozwija się głównie u kobiet w średnim wieku i polega na nadmiernym gromadzeniu 
się kolagenu (elementu tkanki łącznej) produkowanego przez nieprawidłowo pobudzone fibroblasty w 
skórze i na terenie narządów wewnętrznych. Etiologia choroby jest nieznana, nie wiadomo co pobudza 
fibroblasty do nadmiernej produkcji kolagenu.  



Objawy kliniczne twardziny: 
- choroba zaczyna się od nadmiernego napięcia, obrzęku i stwardnienia skóry dystalnych części 
palców ręki, w miarę upływu czasu stwardnienie postępuje w stronę proksymalnych części kończyn. 
Stwardnieniu skóry i tkanki podskórnej palców towarzyszy ścieńczenie naskórka w tych okolicach, 
zanik przydatków skórnych i zmiany w ścianach drobnych tętniczek. W dalszym etapie dochodzi do 
zaników skóry i paznokci, powstawania owrzodzeń, ograniczenia ruchomości palców, a w skrajnych 
przypadkach do samoamputacji palców,  
- odkładanie się nadmiaru kolagenu w skórze twarzy powoduje upośledzenie mimiki twarzy, zmianę 
kształtu ust (prosta szpara, cienkie wargi – usta jak „cięte szpadą”), 
-  odkładanie się kolagenu w ścianie przewodu pokarmowego powoduje szereg objawów 
wynikających z usztywnienia jego ściany np: zaburzenia połykania pokarmów (sztywny przełyk), 
nieszczelność połączenia przełykowo-żołądkowego (reflux żołądkowy, czyli zarzucanie kwaśnej treści 
z żołądka do przełyku), owrzodzenie i zmiany zanikowe błony śluzowej, zanik kosmków błony 
śluzowej jelita cienkiego (co powoduje zaburzenia wchłaniania), zaparcia, 
- włóknienie miąższu płuca, 
- uszkodzenie nerek głównie wynikające z powstawania zmian w ścianach drobnych naczyń 
tętniczych. 
Postacie twardziny:  
- postać ograniczona, w której zmiany rozwijają się tylko w tkance podskórnej najpierw kończyn 
górnych, potem innych obszarów skóry, bez zmian w narządach wewnętrznych, 
- postać uogólniona, w której poza skórą zmiany obejmują także narządy wewnętrzne. Osoby chore na 
twardzinę uogólnioną najczęściej umierają z powodu zapalenia płuc, niewydolności krążenia lub 
nerek. 
 
4.5.6 Wstrząs anafilaktyczny 
U niektórych ludzi dostanie się do organizmu jakiegoś antygenu (np. podanie leku, ugryzienie przez 
pszczołę) powoduje wytworzenie znacznej liczby przeciwciał klasy IgE, które następnie przyłączają 
się do powierzchni komórek tucznych (mastocytów), gdzie czekają na sygnał, czyli ponowne 
pojawienie się w organizmie tego samego antygenu zwanego alergenem. Po kolejnym kontakcie z tym 
samym antygenem dochodzi do jego połączenia się z już obecnymi na powierzchni komórek tucznych 
przeciwciałami, co doprowadza do bardzo gwałtownego uwolnienia substancji zawartych w 
ziarnistościach komórek tucznych – szczególnie dużych ilości histaminy. Histamina uwalniana do 
krwi w sposób nagły powoduje poszerzenie naczyń krwionośnych, co doprowadza do rozwoju 
wstrząsu, ponieważ ilość krwi krążącej nagle staje się znacznie mniejsza od pojemności łożyska 
naczyniowego. Ponadto histamina zwiększa przepuszczalność śródbłonków naczyń, prowadząc do 
powstania obrzęków. Klinicznie u chorego, u którego rozwija się wstrząs anafilaktyczny w ciągu kilku 
minut może rozwinąć się obrzęk krtani i obrzęk płuc. Rozwija się też skurcz oskrzeli, który dodatkowo 
utrudnia oddychanie. Ponadto pojawia się niedociśnienie i w dalszej konsekwencji zapaść krążeniowa. 
Wstrząs anafilaktyczny jest więc reakcją ogólnoustrojową, a całość obserwowanych zmian związana 
jest z tzw. typem I reakcji nadwrażliwości czyli reakcją anafilaktyczną. Wstrząs anafilaktyczny może 
skończyć się śmiercią chorego. 
Przykładem miejscowych (lokalnych) reakcji nadwrażliwości typu I są:  
- katar sienny (uwolnienie histaminy z komórek tucznych jest ograniczone do błony śluzowej nosa i 
spojówek), 
- astma oskrzelowa (zmiany ograniczone do oskrzeli), 
- pokrzywka na skórze (zmiany ograniczone do skóry). 
 
4.5.7 Choroba posurowicza 
Dziś rzadko spotykana, dawniej rozwijała się u ludzi, którym podawano obcogatunkowe surowice 
czyli gotowe już przeciwciała, które miały chorego zabezpieczyć w sposób natychmiastowy przed 



rozwojem zakażenia. Szczególnie często obserwowano rozwój choroby posurowiczej po podaniu 
surowicy przeciwtężcowej (przeciwciał przeciwtężcowych), ponieważ były one uzyskiwane z 
surowicy końskiej i często poza przeciwciałami zawierały obcogatunkowe (końskie) białka.  
Po podaniu obcogatunkowej surowicy organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała. Powoli powstawały 
kompleksy immunologiczne (połączony antygen wraz z przeciwciałem), które osadzały się na błonach 
surowiczych (opłucna, osierdzie, otrzewna), w maziówce torebek stawowych oraz w kłębuszkach 
nerkowych. W miejscach odkładania się kompleksów dochodziło do aktywacji składowych 
dopełniacza. To powodowało przyciąganie granulocytów i makrofagów, które uwalniały enzymy i 
dochodziło do rozwoju ostrego, krótkotrwałego i przemijającego (ponieważ nie było już dalszego 
dopływu antygenu) zapalenia w tych miejscach. Całość obserwowanych zmian związana jest z tzw. 
typem III reakcji nadwrażliwości (reakcja kompleksów immunologicznych).  
Klinicznie po około 5-7 dniach od podaniu surowicy pacjent zaczynał się skarżyć na bóle stawów,  
ogólne rozbicie, miał niewielką gorączkę. Objawy te występowały po pierwszym podaniu obcogatun-
kowego biała i przechodziły samoistnie w ciągu kilku dni.  

 
Rozdział 5: Zaburzenia hemodynamiczne 
 
5.1 Pojęcia ogólne 
Krwotok  - def: wypływ krwi w pełnym składzie z naczynia.  
W zależności od etiologii możemy wyróżnić następujące rodzaje krwotoków:  
1. Krwotok samoistny – wypływ krwi z naczynia, który nie został zapoczątkowany urazem naczynia. 
W takim przypadku u podłoża krwotoku leży toczący się proces chorobowy, który uszkodził ścianę 
naczynia (np. tętniak, miażdżyca, zapalenia naczyń). 
2. Krwotok pourazowy - wypływ krwi z naczynia, który został zapoczątkowany urazem naczynia. W 
takim przypadku przed rozpoczęciem krwawienia naczynie mogło być całkiem prawidłowe – np. 
krwotok z nosa wywołany dłubaniem w nosie, w czasie którego doszło do mechanicznego przerwania 
ciągłości ściany naczynia. 
W zależności od rodzaju naczynia, z którego następuje wypływ krwi możemy mówić o: 
1. Krwotoku tętniczym – gwałtowny, „pulsujący” wypływ krwi z uszkodzonego naczynia tętniczego. 
Krew tętnicza jest jasnoczerwona („czysta” czyli utlenowana). Krwotoki tętnicze stanowią poważne 
zagrożenie życia ze względu na bardzo gwałtowny i szybki wypływ krwi. Jeśli szybko nie zatamujemy 
takiego krwotoku, chory umrze. Specjalnym rodzajem krwotoku tętniczego jest krwotok aortalny 
spotykany przy pęknięciu ściany aorty np. z powodu obecności tętniaka rozwarstwiającego lub jako 
konsekwencja urazu komunikacyjnego. Tętniaki aortalne zazwyczaj kończą się śmiercią chorego, 
ponieważ wypływ krwi jest tak gwałtowny, że nawet najszybciej przeprowadzona akcja ratunkowa nie 
jest w stanie zapewnić obecności minimalnej, niezbędnej objętości krwi w łożysku naczyniowym. 
2. Krwotok żylny – wolny, miarowy, jednostajny wypływ krwi z naczynia żylnego bez widocznego jej 
pulsowania. Krew żylna jest ciemnoczerwona (odtlenowana). Krwotok żylny z pnia dużego naczynia 
żylnego także może stanowić zagrożenie dla życia chorego. 
3. Krwotok włośniczkowy – przy zdarciu naskórka np. na kolanie pojawiają się bardzo drobne ogniska 
sączenia krwi z najmniejszych naczyń – tzw. włośniczek. Takie krwawienie przebiega zwykle wolno, 
ale najczęściej dotyczy dość dużej powierzchni skóry. 
Konsekwencje krwotoku zależą od objętości utraconej krwi, czasu w jakim nastąpiła ta utrata oraz 
stanu,  w jakim znajdowała się osoba przed rozpoczęciem krwotoku. Dorosły, zdrowy człowiek może 
stracić około 500ml krwi bez istotnych konsekwencji klinicznych. Szybka utrata większej ilości krwi 
wymaga włączenia mechanizmów wyrównawczych takich jak centralizacja krążenia (czyli skurcz 
drobnych naczyń obwodowych głównie kończyn w celu skierowania większej ilości krwi do narządów 
życiowo ważnych: mózgu i serca). Przy utracie ponad 1500ml krwi rozwija się wstrząs 
hipowolemiczny, który jeśli nie zostanie szybko wyrównany doprowadzi do śmierci chorego. Przy 
powolnej utracie krwi, np. z owrzodzenia żołądka lub raka jelita grubego, jej utracona objętość jest na 



bieżąco uzupełniana dzięki przesunięciom płynów z innych przestrzeni (szczególnie przestrzeni 
międzykomórkowej). Dochodzi natomiast do rozwoju anemii z powodu pogłębiającego się niedoboru 
żelaza, które jest tracone wraz z krwią. 
 
Przekrwienie def: nadmiar krwi w najmniejszych naczyniach krążenia obwodowego, tzw. 
włośniczkach. 
Przekrwienie możemy podzielić na: 
1. czynne (tętnicze) – wynika ono z poszerzenia arterioli, czyli najmniejszych naczyń tętniczych, co 
skutkuje zwiększeniem napływu krwi tętniczej do sieci naczyń włosowatych (włośniczek). Narząd, 
który ulega przekrwieniu czynnemu jest zaczerwieniony i ocieplony. Jego powierzchnia zewnętrzna 
może być nieznacznie napięta. Przekrwienie czynne może pojawiać się w warunkach fizjologicznych – 
ulegają mu kolejne odcinki przewodu pokarmowego w czasie trawienia posiłku lub struktury mózgu w 
czasie nauki. Pojawia się ono też w warunkach patologicznych – u chorych z podniesioną temperaturą 
ciała. Ponadto przekrwienie czynne jest jednym z elementów tzw. gry naczyniowej, obecnej w 
przebiegu każdego zapalenia. 
2. bierne (żylne) czyli zastój – wynika ono z utrudnienia odpływu krwi z włośniczek z powodu 
utrudnienia przepływu przez venule (najmniejsze żyłki prowadzące krew z naczyń włosowatych w 
stronę serca). Doprowadza to do rozwoju w tym miejscu zastoju krwi żylnej (odtlenowanej), co 
klinicznie wyraża się pojawieniem się w tym miejscu sino-niebieskiego zabarwienia tkanek zwanego 
sinicą. Przekrwienie żylne jest zawsze patologiczne. Najczęstsze przykłady to utrudnienie powrotu 
krwi do serca przy niewydolności serca jako pompy, co skutkuje wzrostem ciśnienia w części żylnej 
krążenia lub utrudnienie przepływu przez naczynia żylne z powodu ucisku (przez rosnący guz) lub 
zmianę struktury narządu (marskość wątroby). 
Podział na przekrwienie czynne i bierne jest podziałem zwyczajowym. Terminu „przekrwienie” 
powinno się używać mówiąc o zwiększonym napływie krwi tętniczej, a „przekrwienie bierne” należy 
poprawnie nazywać zastojem. 
W zależności od szybkości, z jaką wystąpiły zmiany w przepływie krwi możemy mówić o: 
1. przekrwieniu ostrym – gdy zwiększenie ilości krwi na terenie narządu rozwija się nagle. Taki narząd 
jest ciemnoczerwony, napięty, ciężki. Przykładem może być ostre przekrwienie płuc u chorych ze 
świeżym, rozległym zawałem lewej komory serca - uszkodzony mięsień lewej komory nagle przestaje 
przepompowywać krew na obwód, co doprowadza do zatrzymania odpływu krwi z płuc. Rozwija się 
obraz ostrego przekrwienia biernego płuc. 
2. przekrwieniu przewlekłym – jeśli stan wywołujący przekrwienie narządu trwa przez dłuższy czas, 
na terenie takiego narządu rozwijają się zmiany świadczące o przewlekłości tego procesu. Najczęściej 
tego typu zmiany obserwujemy w wątrobie i płucach. Przyczyną przekrwienia przewlekłego narządów 
jest przewlekła niewydolność serca.  
Przewlekłe przekrwienie (bierne) wątroby  – wątroba ulega zmianom, które ze względu na jej 
wygląd makroskopowy określamy mianem wątroby muszkatołowej. Nazwa ta wzięła się od 
podobieństwa powierzchni przekroju tak zmienionej wątroby do powierzchni przekroju gałki 
muszkatołowej. Wątroba muszkatołowa jest dwubarwna – widzimy obszary ciemnoczerwone: są to 
przekrwione centralne części zrazików wątrobowych i obszary bardziej blade: są to obwodowe części 
zrazików wątrobowych o zachowanej prawidłowej barwie.    
Przewlekłe przekrwienie (bierne) płuc – przy długo utrzymującym się zaburzeniu odpływu krwi z 
płuc do lewego serca dochodzi do rozwoju na terenie miąższu płuc zmian nazywanych stwardnieniem 
przekrwiennym płuc. Makroskopowo takie płuca są ciężkie, sztywne, można je „postawić” na stole 
sekcyjnym – zmiana konsystencji płuc wynika z pobudzenia procesu włóknienia, co doprowadza do 
powolnego zwiększania się ilości tkanki łącznej w przegrodach międzypęcherzykowych płuc.  
Ponadto miąższ płuc zyskuje ciemne, rdzawo-brązowe zabarwienie. Zmiana koloru wynika z 
powtarzających się drobnych wylewów krwawych na teren pęcherzyków płucnych z powodu 
utrudnienia przepływu krwi przez drobne naczynia płucne. W ten sposób w makrofagach na terenie 



pęcherzyków płucnych gromadzi się brunatny barwnik (hemosyderyna), który powoduje powolną 
zmianę barwy płuca na coraz ciemniejszą. Makrofagi obładowane brunatnym barwnikiem obecne w 
pęcherzykach płucnych noszą nazwę komórek wad sercowych. 

 
Sinica def: sino-niebieskie zabarwienie tkanek pojawiające się wtedy, gdy ilość hemoglobiny 
odtlenowanej (czyli niepołączonej z tlenem) wynosi więcej niż 5g%. Zazwyczaj najsilniej wyrażona 
jest ona na skórze dystalnych (obwodowych) części ciała, np. na palcach kończyn, wargach. Sinica 
często towarzyszy przekrwieniu biernemu (zastojowi). 
 
Obrzęk def: wzrost ilości płynu pozakomórkowego w przestrzeni międzykomórkowej i w jamach 
ciała. Obrzęk najczęściej występuje łącznie z przekrwieniem. W miejscu objętym obrzękiem gromadzi 
się płyn obrzękowy, tzw. przesięk – jest to przejrzysty, wodojasny płyn o niewielkiej zawartości 
białka i praktycznie bez elementów komórkowych krwi, stanowiący przesącz osocza.  
Obrzęki powstają wtedy, gdy pojawia się nierównowaga pomiędzy siłami utrzymującymi krew w 
naczyniu, a siłami sprzyjającymi jej wydostawaniu się z naczynia. 
Przyczyny obrzęków: 
1. wzrost ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach – z taką sytuacją spotykamy się gdy krew napotyka 
na opór przy powrocie do serca (u chorych z niewydolnością krążenia, wadami serca, z zaciskającym 
zapaleniem osierdzia). Wzrost ciśnienia hydrostatycznego ma też miejsce w krążeniu żylnym w 
naczyniach przed wątrobą u chorych z marskością wątroby – doprowadza to do rozwoju wodobrzusza. 
2. spadek ciśnienia osmotycznego krwi – ciśnienie to jest utrzymywane przez odpowiednią ilość 
białek: albumin produkowanych w wątrobie i obecnych w surowicy. Wszystkie sytuacje kliniczne 
doprowadzające do utraty już wyprodukowanych albumin (np. zespół nerczycowy czyli utrata białka z 
moczem) lub zaburzające ich produkcję w wątrobie (choroby wątroby, zespoły zaburzeń wchłaniania) 
powodują obniżenie ciśnienia osmotycznego krwi i przyczyniają się powstania obrzęków. Spadek 
ciśnienia osmotycznego krwi jest też główną przyczyną powstania obrzęków głodowych u ludzi 
wygłodzonych z powodu trudnych warunków życiowych lub chorych np. na raka przełyku. 
3. zablokowanie naczyń limfatycznych – zaburzenie drożności naczyń limfatycznych może być 
powikłaniem przebytego zapalenia tych naczyń, przecięcia ich w trakcie operacji, konsekwencją 
ucisku przez rosnący obok nowotwór lub przebytego naświetlania promieniami X danej okolicy. 
Drożność naczyń limfatycznych może zostać zablokowana przez komórki nowotworowe, które 
utknęły w ich światłach lub przez pasożyty.  
W krajach basenu Morza Śródziemnego występują przypadki filariozy – jest to choroba pasożytnicza, 
w czasie której dochodzi do włóknienia naczyń i węzłów chłonnych najczęściej okolicy pachwinowej. 
Pasożyt powodujący filariozę bytuje w wodzie i dostaje się do organizmu człowieka przez skórę stóp, 
zwłaszcza jeśli znajdują się na niej nawet drobne uszkodzenia. Następnie drogą naczyń limfatycznych 
pasożyty wędrują do węzłów chłonnych, zwykle pachwinowych, tam zagnieżdżają się i blokują 
przepływ limfy. To w konsekwencji powoduje rozwój ogromnego obrzęku tkanki podskórnej 
kończyny dolnej z równocześnie występującymi zmianami skórnymi pod postacią zaburzeń 
rogowacenia (głównie nadmiernego rogowacenia) oraz postępującym włóknieniem, co w całości daje 
obraz zwany: słoniowacizną. 
4. zatrzymanie sodu w ustroju – sod jest pierwiastkiem, za którym „podąża” woda w organizmie. 
Zatrzymywanie w nerkach nadmiaru sodu powoduje powstanie obrzęków tzw. hiperwolemicznych ( z 
nadmiaru wody). Do zatrzymywania nadmiaru sodu w organizmie dochodzi przy nadmiernej podaży 
soli u chorych z niewydolnością nerek oraz przy uaktywnieniu układu renina-angiotensyna-alosteron 
(RAA) w nerkach. 
5. obrzęk jest jednym z elementów każdego zapalenia. 
 
Wyszczególniony powyżej podział przyczyn obrzęków jest nieco sztuczny, ponieważ obrzęki 
powstające w organizmie mają najczęściej etiologię mieszaną (złożoną).  



Etiologia obrzęków w niewydolności krążenia – główną rolę odgrywa wzrost ciśnienia hydrostatycz- 
nego w naczyniach żylnych na skutek utrudnienia odpływu krwi żylnej do serca. Dodatkowo na skutek 
upośledzenia pracy serca pogarsza się przepływ krwi przez różne narządy, w tym między innymi przez 
nerki, co powoduje ich niedokrwienie. Taki stan doprowadza do uaktywnienie układu RAA w nerkach 
i w konsekwencji do zatrzymywania większej ilości sodu, co dodatkowo zwiększa objętość krążącej 
krwi i wtórnie prowadzi do dalszego wzrostu jej ciśnienia hydrostatycznego. Powstaje tzw. „błędne 
koło” – poprawić stan pacjenta można jedynie usprawniając pracę jego serca. 
Etiologia obrzęków i wodobrzusza przy marskości wątroby – główną rolę odgrywa wzrost ciśnienia w 
naczyniach dorzecza żyły wrotnej przed wątrobą. Dzieje się tak z powodu zmiany struktury wątroby 
(tzw. przebudowy guzkowej), która utrudnia swobodny przepływ krwi przez ten narząd. Dodatkowo 
dołącza się zwolnienie produkcji albumin w chorobowo zmienionej wątrobie, co zmniejsza ciśnienie 
osmotyczne krwi krążącej. 

 
Lokalizacja obrzęków: 
1. obrzęki sercowe (czyli te, które powstają jako efekt przede wszystkim niewydolności serca jako 
pompy): płyn obrzękowy gromadzi się w najniżej położonych częściach ciała – u chorych chodzących 
na kończynach dolnych wokół kostek, u chorych leżących - na plecach. Klinicznie skóra nad miejscem 
obrzęku jest nieco napięta i wygładzona, a tkanka podskórna „ciastowata”. Po uciśnięciu tego miejsca 
palcem powstaje zagłębienie, które utrzymuje się po zwolnieniu ucisku. Trzeba poczekać kilkanaście 
sekund zanim nierówność zniknie.   
2. obrzęki nerkowe (czyli te, które powstają jako efekt przede wszystkim niewydolności nerek): płyn 
obrzękowy gromadzi się głównie w luźnej tkance podskórnej na twarzy, co klinicznie objawia się 
wystąpieniem na twarzy, a szczególnie pod oczami nabrzmiałych, workowatych obszarów o 
ciastowatej konsystencji („zwisające policzki”). 
Po jakimś czasie, jeśli nie zlikwiduje się przyczyny pierwotnej powstania obrzęków, obraz zaciera się i 
płyn obrzękowy gromadzi się we wszystkich częściach ciała w jednakowym stopniu. 
 
Narządy wewnętrzne, w których najczęściej rozwija się obrzęk to płuca i mózg.  
1. Płuca: - przyczyny obrzęku płuc: prowadzą do niego wszystkie stany związane z pogorszeniem 
pracy lewej komory serca, która to komora odbiera krew utlenowaną płynącą z płuc i odpowiada za 
sprawne jej przekazanie na obwód lub ze zwężeniem drogi przepływu krwi z płuc przez żyły płucne, 
lewy przedsionek, lewą komorę i aortę. Najczęstsze kliniczne przyczyny obrzęku płuc to: 
niewydolność lewej komory serca jako konsekwencja zawału lub choroby wieńcowej, zwężenie ujścia 
aorty i zwężenie zastawki dwudzielnej. 
- wygląd makroskopowy płuc z obrzękiem: są one w całości powiększone, o wzmożonej konsystencji, 
ciężkie (z powodu nagromadzenia się w miąższu płuca i na terenie pęcherzyków nadmiaru płynu 
obrzękowego). Kiedy nacinamy tkankę płuc nożem, z linii cięcia leje się jasnoróżowy, zwykle 
przejrzysty płyn częściowo zawierający banieczki powietrza - jest to płyn obrzękowy wydostający się 
z nacinanych pęcherzyków płucnych i przegród międzypęcherzykowych. Również drogi oddechowe 
wypełnia pienisty płyn. 
- fazy obrzęku płuc:  
obrzęk utajony – przegrody międzypęcherzykowe są poszerzone i wypełnione płynem przesięko-
wym, który zbiera się w tkance łącznej przegród wokół obecnych tam naczyń. Początkowo płyn 
przesiękowy udaje się odprowadzać z płuc znacznie poszerzonymi naczyniami limfatycznymi 
obecnymi na terenie przegród. Opisana wyżej sytuacja ma miejsce, gdy ciśnienie w części żylnej 
naczyń włosowatych płuc jest podniesione powyżej 10mmHg, ale nie przekracza 30mmHg.  
obrzęk jawny – gdy ciśnienie w części żylnej naczyń włosowatych płuc przekroczy 30mmHg rozwija 
się obrzęk jawny płuc. Nadmiar płynu przesiękowego na terenie przegród międzypęcherzykowych jest 
tak duży, że nie udaje się jego odprowadzanie poprzez poszerzone naczynia limfatyczne w 
przegrodach. Wtedy zaczyna się przenikanie tego płynu do świateł pęcherzyków płucnych. W tym 



czasie chory odczuwa narastającą duszność, a kaszląc odkrztusza płynną, nieco pienistą treść. W 
końcu pęcherzyki płucne zostają w całości wypełnione płynem obrzękowym – wtedy ustaje 
możliwość wymiany gazowej w płucach. Płuca są kilka razy cięższe niż prawidłowe płuca powietrzne, 
a płyn, który leje się z miejsca przecinania miąższu płuca (w czasie sekcji) nie zawiera już banieczek 
powietrza.  
2. Mózg: - przyczyny obrzęku mózgu: lokalny obrzęk tkanki mózgowej rozwija się wokół rosnącego 
nowotworu lub wokół ogniska urazu. Uogólniony obrzęk mózgu najczęściej związany jest z zapale-
niem mózgu lub zatruciami.  
- wygląd makroskopowy mózgu z obrzękiem: próba powiększenia objętości tkanki mózgowej w 
obrębie zamkniętej, sztywnej jamy czaszki doprowadza do zwężenia, a potem zaciśnięcia rowków i 
poszerzenia zakrętów mózgu, które stają się spłaszczone z powodu dociskania ich górnej części do 
kości czaszki. Dochodzi do pomniejszenia objętości komór mózgu. Kiedy cała, niewielka, wolna 
przestrzeń w jamie czaszki zostanie wykorzystana może dojść do przemieszczeń pewnych struktur 
anatomicznych mózgu. Przykładem może być przesunięcie struktur móżdżku przez otwór potyliczny 
większy w stronę kanału kręgowego. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla życia dla chorego, 
ponieważ w trakcie przemieszczeń różnych części mózgu może dojść do ucisku na ośrodki życiowo 
ważne (oddechowy, krążeniowy) lub do zaciśnięcia jakiegoś naczynia, co zmniejsza dopływ krwi do 
mózgu i często kończy się śmiercią chorego.  
 
Obrzęk uogólniony (najczęściej płodu): to uogólniony obrzęk tkanki podskórnej całego ciała i 
narządów wewnętrznych wraz z masywnymi przesiękami do jam ciała.  
Najczęściej z taką sytuacją spotykamy się w przypadku śmierci wewnątrzmacicznej płodu w czasie 
kolejnej (co najmniej drugiej) ciąży „konfliktowej”. O konflikcie serologicznym w ciąży mówimy, 
gdy kobieta posiadająca grupę krwi Rh(-) jest w ciąży i nosi płód mający po ojcu grupę krwi Rh(+). W 
czasie pierwszej ciąży zwykle nic się nie dzieje i rodzi się zdrowe dziecko. Jednak podczas porodu 
może dojść do przedostania się niewielkiej liczby krwinek dziecka do krwioobiegu matki. Matka 
zaczyna wtedy produkować przeciwciała przeciwko krwinkom posiadającym czynnik Rh, które to 
przeciwciała w kolejnej ciąży (o ile płód znowu będzie miał grupę krwi Rh+) zaczynają uszkadzać 
jego krwinki. Po zniszczeniu znacznej liczby krwinek płodu dochodzi rozwoju poważnego 
niedotlenienia, co doprowadza do uszkodzenia narządów wewnętrznych płodu, w tym szczególnie 
serca (powstaje jego niewydolność) i wątroby (w efekcie spada produkcja albumin). W konsekwencji 
rozwija się masywny, uogólniony obrzęk płodu i dochodzi do śmierci wewnątrzmacicznej płodu lub 
śmierci noworodka wkrótce po urodzeniu.  
 
5.2 Wstrząs – def: niestosunek między zapotrzebowaniem tkanek na obwodzie na krew a 
możliwościami jej dostarczenia do danego miejsca.  
Najważniejsze rodzaje wstrząsów:  
Wstrząs kardiogenny: spowodowany jest spadkiem wydajności pracy serca jako pompy i należy do 
wstrząsów normowolemicznych (przebiegających bez zmniejszenia objętości krwi krążącej). 
Podstawowe przyczyny wstrząsu kardiogennego to: 
- zawał mięśnia sercowego 
- zaburzenia rytmu serca (arytmie) i bloki przewodnictwa  
- tamponada serca (mechaniczne zatrzymanie pracy serca przez krew wypełniającą worek osierdziowy 
np. przy pęknięciu ściany serca) 
- zapalenie mięśnia sercowego 
Wstrząs hipowolemiczny: jest to wstrząs spowodowany znaczną utratą pełnej krwi lub osocza, co 
sprawia, że objętość krwi krążącej jest istotnie mniejsza niż pojemność łożyska naczyniowego. 
Podstawowe przyczyny wstrząsu hypowolemicznego to: 
- utrata krwi w przebiegu masywnego krwotoku (często pourazowego: wypadki, próby samobójcze, 
pęknięcie żylaków przełyku) 



- gwałtowne wymioty połączone z biegunką (głównie dotyczy małych dzieci) 
- utrata znacznej ilości osocza przy rozległych oparzeniach  
Wstrząs septyczny: jest to wstrząs spowodowany uogólnieniem się pierwotnie zlokalizowanej 
infekcji, kiedy to bakterie i ich toksyny uwalniane ze ściany (endotoksyny) znajdują się w dużej ilości 
we krwi. Krążenie endotoksyn po organizmie doprowadza do uogólnionego poszerzenia łożyska 
naczyniowego, co zwiększa gwałtownie jego pojemność. Ponadto toksyny upośledzają pracę serca i 
mogą zapoczątkować proces wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC). Ze względu na rozwój 
uszkodzeń powstających na kilku różnych drogach wyprowadzenie chorego ze wstrząsu septycznego 
jest trudne – około połowa pacjentów umiera z powodu niewydolności wielonarządowej.  
Wstrząs anafilaktyczny: wstrząs związany z gwałtownym dostaniem się znacznych ilości histaminy 
uwolnionej z komórek tucznych (mastocytów) do krwi. Powoduje ono poszerzenie naczyń 
krwionośnych, co doprowadza do rozwoju wstrząsu, ponieważ pojemność łożyska naczyniowego staje 
się znacznie większa od objętości krwi krążącej. Wstrząs anafilaktyczny może być reakcją na kolejny 
kontakt ze specyficznym alergenem pochodzącym z zewnątrz (np. niektóre leki – penicylinę, niektóre 
pokarmy – orzeszki) u wybranej grupy podatnych ludzi.   
Wstrząs neurogenny: wstrząs spowodowany nagłą utratą napięcia naczyń krwionośnych, co skutkuje 
zwiększeniem pojemności łożyska naczyniowego. Podstawową przyczyną wstrząsu neurogennego są 
urazy rdzenia kręgowego. 
 
Etapy wstrząsu (na przykładzie wstrząsu hypowolemicznego): 
1. faza wyrównana: faza początkowa wstrząsu, gdy mechanizm obronny w postaci centralizacji 
krążenia (czyli zmniejszenia przepływu krwi przez obwodowe części ciała, szczególnie kończyny i 
skierowanie jej do narządów życiowo ważnych, głównie serca i mózgu) jest w stanie zapewnić 
wystarczający przepływ krwi przez te narządy. Ciśnienie krwi utrzymuje się na dolnej granicy normy. 
W tym okresie u chorego obserwujemy tachykardię. Zmniejsza się też produkcja moczu, aby 
oszczędzać płyny. Skóra kończyn jest blada i chłodna – jest to efekt centralizacji krążenia.  
2. faza niewyrównana: faza, w której mechanizmy wyrównawcze czyli centralizacja krążenia przestają 
wystarczać do tego, aby narządy wewnętrzne otrzymywały tyle krwi, ile potrzebują, co sprawia, że 
rozwija się niedokrwienie i niedotlenienie tych narządów. Następuje włączenie procesu glikolizy 
beztlenowej, w trakcie której produkowany jest kwas mlekowy – jego gromadzenie doprowadza do 
powolnego spadku pH tkanek czyli rozwoju kwasicy. Narastająca kwasica powoduje upośledzenie 
pracy serca (spadek jego siły skurczowej i zmniejszenie objętości wyrzutowej), co w dalszym stopniu 
pogłębia niekorzystną sytuację chorego. Następnie dochodzi do wtórnego poszerzenia drobnych 
naczyń, co wiedzie do znacznego zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego. Dodatkowo 
następuje uszkodzenie śródbłonków naczyń, które może rozpocząć proces wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego (DIC) – patrz dalej. 
W tym okresie u chorego następuje obniżenie ciśnienia krwi poniżej normy (niedociśnienie) i 
zmniejsza się objętość wyrzutowa serca. Niemal do zera spada produkcja moczu. Dochodzi do 
rozwoju kwasicy. Chory ma szybki, krótki oddech, staje się ospały i zdezorientowany. Faza 
niewyrównana wstrząsu jest początkowo odwracalna. Jeśli jednak rozwój niekorzystnych zdarzeń nie 
zostanie szybko powstrzymany chory wkracza w ostatnią fazę wstrząsu, która nieodwracalnie wiedzie 
do śmierci. 
3. faza nieodwracalna: faza, w której uszkodzenie tkanek i komórek osiągnęło taki stopień nasilenia, 
że nie ma już możliwości odwrócenia niekorzystnych zdarzeń i chory, nawet jeśli zostanie mu 
udzielona fachowa pomoc, umrze. Z uszkodzonych z powodu niedokrwienia komórek zostają 
uwolnione enzymy lizosomalne, co powoduje dalsze zniszczenia. Spadek przepływu krwi przez nerki 
doprowadza do rozwoju martwicy kory nerek (tzw. ostra martwica cewek nerkowych), co klinicznie 
objawia się całkowitym ustaniem produkcji moczu. Rozwijają się objawy związane z pojawianiem się 
drobnych ognisk uszkodzeń na terenie tkanki mózgowej wynikające z niedostatecznego przepływu 



krwi przez mózg, dodatkowo pogarszanego przez rozwijające się zwykle wykrzepianie 
wewnątrznaczyniowe – chory zaczyna być splątany, a w końcowej fazie traci przytomność.  
 
5.3 Zakrzepy, zatory, skrzepy, wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) 
Zakrzep def: krwiopochodne ciało stałe, które powstaje w naczyniach za życia człowieka. Jest to 
zawsze twór patologiczny.  
Wygląd makroskopowy: krucha, twarda, matowa masa ciemnoczerwonej barwy wypełniająca 
naczynie lub obecna przy ścianie serca i zwykle połączona ze śródbłonkiem naczynia lub z 
wsierdziem serca w jakimś miejscu. Śródbłonek naczynia jest w tym miejscu uszkodzony. 
Zespół trzech czynników, które predysponują do powstawania zakrzepów (wykrzepiania krwi) nosi 
nazwę triady Virchowa. Należą do nich:  
1. uszkodzenie śródbłonków naczyń – doprowadza ono do odsłonięcia włókien kolagenowych 
leżących pod śródbłonkiem i umożliwia kontakt płytek krwi z kolagenem, co jest sygnałem do 
rozpoczęcia procesu krzepnięcia. 
2. zaburzenia laminarnego przepływu krwi (obecność zawirowań, zwolnienie prądu krwi) – przepływ 
laminarny krwi to specjalny, uporządkowany układ krwinek i plazmy w naczyniu. Krwinki zajmują 
środkowe części naczynia, a plazma obecna jest na obwodzie. Stanowi ona naturalną barierę 
oddzielającą krwinki od śródbłonka naczynia. Zaburzenie takiego uporządkowanego układu 
umożliwia kontaktowanie się krwinek ze ścianą naczynia krwionośnego, co może zapoczątkować 
proces wykrzepiania. Zwolnienie prądu krwi sprzyja przemieszczaniu się krwinek ze środkowej części 
światła naczynia w kierunku ściany naczynia, czyli doprowadza do zaburzenia laminarnego przepływu 
krwi. Zastój krwi jest podstawową przyczyną powstawania zakrzepów w poszerzonych naczyniach 
żylnych np. kończyn dolnych (tzw. żylakach).  
3. wzrost krzepliwości krwi – jest on związany z pobudzeniem któregoś z czynników kaskady 
krzepnięcia krwi lub zbyt dużą liczbą płytek krwi. Nadmierna krzepliwość krwi występuje w czasie 
ciąży, u chorych długo unieruchomionych w łóżku, po rozległych uszkodzeniach tkanek (urazach) i u 
osób z rozsiewem raka (najczęściej raka gruczołowego). 
 
Rodzaje zakrzepów: 
1. zakrzep przyścienny – jest przyczepiony do ściany naczynia i blokuje tylko część światła naczynia 
2. zakrzep zamykający – krwiopochodne ciało stałe, które blokuje całe światło naczynia krwionośnego 
3. zakrzep zastawkowy – wykrzepione masy obecne na zastawkach serca, zwykle powstają w 
przebiegu infekcyjnych zapaleń wsierdzia, mogą zawierać liczne bakterie 
 
Losy zakrzepu: 
1. zakrzep może ulec rozpuszczeniu przez enzymy proteolityczne – jest to możliwe tylko na 
wczesnych etapach przemian. Zakrzep, w którym doszło do polimeryzacji włóknika nie może już 
zostać rozpuszczony, 
2. może ulec organizacji – od strony ściany naczynia na teren zakrzepu wrastają fibroblasty i 
produkują elementy tkanki łącznej – taki zakrzep zmienia swoją strukturę. Często powierzchnia 
zorganizowanego zakrzepu zostaje pokryta śródbłonkiem, 
3. może dojść do powiększania się zakrzepu czyli jego propagacji: zakrzepy w naczyniach żylnych 
przyrastają zgodnie z prądem krwi (w kierunku serca), a w naczyniach tętniczych przeciwnie do prądu 
krwi, 
4. może dojść do jego rekanalizacji czyli wytworzenia się na terenie zakrzepu wtórnego światła, przez 
które może zacząć ponownie płynąć krew, 
5. zakrzep może ulec wapnieniu – powstaje wtedy twardy, nierówny twór przytwierdzony do ściany 
naczynia, 
6. może się urwać i stworzyć zator. 
 



Zator def: materiał stały, płynny lub gazowy niesiony z prądem krwi i zatrzymujący się w naczyniu, 
którego średnica jest zbyt mała, by możliwy był dalszy jego przepływ. 
 
Rodzaje zatorów w zależności od materiału, z jakiego powstały: 
1. zatory zakrzepowe – ten typ zatorów jest najczęstszy (ponad 95% wszystkich przypadków 
zatorowości). Są to oderwane i niesione z prądem krwi zakrzepy. W zależności od miejsca ich 
powstania mogą one dotrzeć do tętnic płucnych (zatory płucne) lub do tętnic narządowych (zatory 
systemowe). 
W zależności od miejsca powstania materiału zatorowego i miejsca, w którym kończy on swoją 
wędrówkę wyróżniamy: 
zatory płucne – są to zatory, które docierają do tętnicy płucnej i jej rozgałęzień, a miejscem ich 
powstania są najczęściej żyły głębokie kończyn dolnych. Niewielkie zatory płucne mogą przebiegać 
bez widocznych objawów klinicznych. Liczne zatory płucne spowodują zaburzenia oddychania 
(duszność, ból w klatce piersiowej). Mnogie i powtarzające się zatory płucne, które ulegają organizacji 
powodują rozwój nadciśnienia płucnego, ponieważ coraz większa liczba maleńkich naczyń w płucach 
ulega zamknięciu. Gdy zatory płucne zablokują ponad 60% naczyń płucnych następuje zgon wśród 
objawów niewydolności oddechowej. 
zatory systemowe (obwodowe) – są to zatory, które zatrzymują się w tętnicach narządowych, 
najczęściej w tętnicach kończyn dolnych, mózgu (mogą wtedy spowodować udar) lub jelit (powodując 
rozwój martwicy fragmentu jelita). Materiał zatorowy to najczęściej zakrzepy oderwane ze ściany 
lewej komory serca (powstające nad ogniskiem świeżego zawału lub nad blizną pozawałową), rzadziej 
ze zmian na zastawkach serca lub zmian miażdżycowych aorty. 
2. zatory gazowe – u zbyt szybko wynurzającego się nurka dochodzi w różnych narządach do 
wydzielania się do krwi banieczek azotu, które zatykają małe naczynia i doprowadzają do pojawienia 
się przejściowych bólów głowy, bólu mięśni i stawów (jest to choroba dekompresyjna). Wieloletnie 
narażenie na powtarzające się epizody choroby dekompresyjnej wiedzie do rozwoju choroby 
kesonowej, w przebiegu której w kościach długich rozwijają się liczne, drobne ogniska martwicy z 
powodu powtarzających się wielokrotnie epizodów niedokrwienia tych obszarów kości. 
3. zatory tłuszczowe i cholesterolowe – zatory tłuszczowe rozwijają się u ofiar wypadków, podczas 
których doszło do rozległego zmiażdżenia okolicy, gdzie obecna jest znaczna ilość tkanki tłuszczowej 
np. pośladka, uda lub złamania kości zawierającej szpik tłuszczowy. Wtedy różnie duże fragmenty 
tkanki tłuszczowej mogą zostać wciśnięte do uszkodzonych naczyń i wędrować z prądem krwi, 
stanowiąc materiał zatorowy.  
Obecność zatorów tłuszczowych jest zwykle bezobjawowa. U kilku procent chorych w 2-3 dni po 
doznanym urazie rozwija się zespół zatorowości tłuszczowej, na który składają się niespecyficzne 
objawy neurologiczne i duszność (na skutek zamknięcia przez krople tłuszczu przepływu przez część 
drobnych naczyń w mózgu i płucach) oraz niewielkie wybroczyny na skórze (jako efekt uszkodzenia 
drobnych naczyń skórnych przez zatrzymujące się przy nich krople tłuszczowe). W rzadkich 
przypadkach krążące krople tłuszczu mogą zapoczątkować proces rozsianego wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego (DIC), który może skończyć się śmiercią chorego. Zatory cholesterolowe 
najczęściej spowodowane są pęknięciem blaszki miażdżycowej z następowym uwolnieniem do krwi 
obecnych w niej złogów (tzw. masy kaszowate). 
4. zatory płynem owodniowym – stanowią rzadkie powikłanie porodu, kiedy niewielka ilość płynu 
owodniowego zostanie wepchnięta do rozdartego naczynia w ścianie macicy lub pochwy – dzieje się 
tak najczęściej przy tzw. łożysku przodującym, a więc wtedy, gdy łożysko jest zagnieżdżone w 
pobliżu wejścia do kanału rodnego i wstawiająca się w niego główka dziecka doprowadza do 
odrywania tego łożyska zanim nastąpi urodzenie dziecka.  
Dostanie się płynu owodniowego do krwiobiegu matki powoduje u niej szybki rozwój duszności 
(zatykanie drobnych naczyń płucnych) i wstrząsu. Płyn owodniowy obecny we krwi może 



zapoczątkować proces rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). Zatorowość płynem 
owodniowym kończy się w niemal połowie przypadków śmiercią kobiety. 
5. zatory szpikowe – u osób reanimowanych gwałtowne uciskanie mostka często powoduje jego 
złamanie i wciśnięcie utkania szpiku do rozdartych naczyń. U osób, które pomimo udzielanej im 
pomocy zmarły, widzimy w preparatach sekcyjnych zatory szpikowe w świetle drobnych naczyń, 
najczęściej płucnych. 
6. zatory bakteryjne – urwane z zastawek serca zakrzepy powstające w przebiegu bakteryjnych 
zapaleń wsierdzia mogą składać się w znacznej mierze z bakterii.  
7. zatory masami nowotworowymi – nowotwory złośliwe wykazują niszczący, naciekający wzrost. 
Gdy zostanie uszkodzona ściana naczynia krwionośnego na ich terenie, grupy komórek nowotworu 
mogą wnikać do światła naczynia i być przenoszone do miejsc odległych. Obecność w światłach 
naczyń krwionośnych grup komórek nowotworowych, które krążą z krwią, zatrzymują się w różnych 
narządach organizmu i zapoczątkowują powstawanie w nich nowych ognisk nowotworu (przerzutów) 
to tak zwana krwiopochodna droga rozsiewu nowotworu. 

 
Ponadto możemy mówić o: 
1. zatorach prostych – poruszających się zgodnie z prądem krwi, 
2. zatorach wstecznych – duże zatory obecne w naczyniach żylnych jamy brzusznej, które opadają w 
naczyniu zgodnie z siłą grawitacji, a nie zgodnie z prądem krwi, 
3. zatorach skrzyżowanych (paradoksalnych) – u chorych z wadami serca, u których istnieje 
połączenie między prawym i lewym sercem (otwór międzyprzedsionkowy lub otwór 
międzykomorowy) zatory powstające w żyłach mogą się dostawać poprzez istniejący otwór do lewej 
części serca i z krwią tętniczą być roznoszone na obwód i dawać objawy zatorów systemowych, 
4. zator jeździec – zator, który utknął w rozwidleniu naczynia i zamyka całkowicie przepływ przez 
obydwa jego odgałęzienia, 
5. zatorach biologicznie czynnych – to te zatory, które mogą doprowadzić do rozwinięcia się w 
miejscu ich zatrzymania przerzutu nowotworowego (zatory zawierające komórki nowotworowe) lub 
ropnia przerzutowego (zatory zawierające komórki bakterii). 
 
Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) def: sytuacja, w której dochodzi do nieprawid-
łowego zapoczątkowania krzepnięcia w licznych, drobnych naczyniach w organizmie. W efekcie tego 
w bardzo wielu miejscach powstają drobniutkie zakrzepy, które blokują światła małych naczyń 
krwionośnych. Powstanie licznych zakrzepów powoduje nagłe zużycie czynników krzepnięcia i płytek 
krwi, co w konsekwencji doprowadza do rozwoju skazy krwotocznej – są to drobne wybroczyny 
krwawe na skórze i błonach śluzowych pojawiające się z powodu braku wystarczającej ilości 
czynników krzepnięcia i płytek krwi. DIC jest najczęściej komplikacją innych, poważnych stanów 
chorobowych, w których dochodzi do aktywacji układu krzepnięcia. 
Grupy przyczyn wiodących do rozwoju DIC: 
1. uwolnienie do krążenia czynników, które mogą zapoczątkować wykrzepianie wewnątrznaczyniowe 
(np. tromboplastyn tkankowych pochodzących z uszkodzonego łożyska, z komórek nowotworowych 
lub obecnych w śluzie produkowanym przez niektóre nowotwory), 
2. rozległe uszkodzenie śródbłonków naczyniowych przez endotoksyny bakteryjne w przebiegu sepsy 
lub przez krążące kompleksy antygen-przeciwciało w przebiegu tocznia, 
3. obecność we krwi substancji obcych (płynu owodniowego, zatorów tłuszczowych, jadu węża), 
4. masywne uszkodzenie tkanek przy oparzeniach, zmiażdżeniach, rozległych operacjach, 
5. niektóre zapalenia naczyń, 
6. działanie wysokich temperatur. 

 



Skrzep def: krwiopochodne ciało stałe, które powstaje w naczyniach lub jamach serca po śmierci 
człowieka. Skrzep nie jest tworem patologicznym. Skrzep powstaje także z krwi pobranej do 
probówki. 
Wygląd makroskopowy: miękka, nieregularna masa o błyszczącej powierzchni i konsystencji galarety, 
obecna w naczyniu lub jamie serca i niepołączona ze ścianą naczynia, w którym powstała. Nie 
stwierdza się zmian śródbłonka naczynia, w którym obecny jest skrzep. Skrzep może mieć różną 
barwę od mlecznobiałej po ciemnoczerwoną – zależy to od ilości erytrocytów, które znajdują się na 
jego terenie. Często górna część skrzepu jest jasna, a dolne jego fragmenty są ciemnoczerwone -  
wynika to z opadania erytrocytów do niżej położonych części skrzepu. 
 
5.4. Miażdżyca naczyń. Zawał mięśnia sercowego 
 
Miażdżyca def: przewlekła choroba zapalno-zwyrodnieniowa dużych i średnich tętnic elastycznych i 
mięśniowych zainicjowana uszkodzeniem śródbłonka tych naczyń, które sprawia, iż śródbłonek staje 
się bardziej przepuszczalny dla lipidów i umożliwia ich przenikanie z krwi do ściany naczynia. W 
efekcie w ścianie naczynia toczy się przewlekły proces zapalny, który doprowadza do powstania w jej 
obrębie tzw. płytek (blaszek) miażdżycowych. W efekcie dochodzi do pogrubienia, stwardnienia i 
usztywnienia ściany naczynia. 
Czynniki mogące spowodować uszkodzenie śródbłonków naczynia: 
- nadciśnienie tętnicze 
- palenie papierosów (z powodu powstawania wolnych rodników)  
- nadmiar frakcji tłuszczów LDL we krwi 
- hypercholesterolemia (podniesiony poziom cholesterolu we krwi) 
- cukrzyca 
- zawirowania w przepływie krwi (zaburzenie przepływu laminarnego) 
Płytka miażdżycowa def: struktura charakterystycznie powstająca w ścianach dużych i średnich 
naczyń tętniczych w przebiegu miażdżycy. Płytka miażdżycowa to wypukły, twardy obszar różnej 
średnicy (od kilku milimetrów do kilku centymetrów), obecny na wewnętrznej powierzchni naczynia, 
często z widocznym w części centralnej owrzodzeniem. Pokryta jest włóknistą czapą złożoną z 
komórek mięśni gładkich, komórek tkanki łącznej i nielicznych włókien kolagenowych, pod którą 
obecne są bardzo liczne makrofagi o obfitej, piankowatej cytoplazmie obładowanej lipidami – tak 
zwane komórki piankowate. Część tłuszczy (głównie cholesterol i jego estry) leżą pozakomórkowo 
bezpośrednio w podścielisku. Ponadto w skład blaszki miażdżycowej wchodzą masy martwicze ze 
zniszczonych komórek, nacieki z limfocytów oraz różnie rozległe zwapnienia. 
Najbardziej zaawansowane zmiany miażdżycowe obserwujemy zazwyczaj w:  
- brzusznej części aorty (w części piersiowej aorty zaawansowanie zmian jest zwykle nieco mniejsze) 
- tętnicach wieńcowych 
- tętnicy podkolanowej 
- tętnicach szyjnych 
- tętnicach podstawy mózgu (kole tętniczym Willisa)  
Rozwój zmian miażdżycowych: początek powstawania skupień makrofagów w ścianach naczyń 
tętniczych widać już u kilkumiesięcznych dzieci. Jednak pierwsze objawy miażdżycy obserwuje się 
dopiero, kiedy zmiany są znaczne i zaczynają się pojawiać związane z nimi powikłania – ma to 
miejsce około 30-40 roku życia.  
Etapy rozwoju zmian miażdżycowych: 
1. Powstają tzw. plamki żółte – w ścianie naczynia obecne są pojedyncze, niewielkie skupienia 
makrofagów obładowanych lipidami. Początek tworzenia plamek żółtych ma miejsce pod koniec 1 
roku życia człowieka. 
2. Pojawienie się nieco większych skupień makrofagów określanych mianem smug tłuszczowych. 



3. Obecne są już smugi tłuszczowe złożone zarówno z makrofagów obładowanych tłuszczami jak i 
tłuszczu leżącego bezpośrednio w podścielisku. 
4. Początki powstawania blaszek miażdżycowych czyli struktur posiadających powierzchowną czapę i 
rdzeń złożony z komórek piankowatych i tłuszczu.   
5. Dalsze przemiany blaszki miażdżycowej: na jej terenie pojawiają się masy martwicze i różnie 
rozległe zwapnienia. Na powierzchni może rozwinąć się owrzodzenie. 
6. Okres klinicznych manifestacji powikłań miażdżycy. 
Powikłania związane z obecnością miażdżycy (blaszek miażdżycowych): 
1. po pęknięciu blaszki miażdżycowej powstaje jej owrzodzenie – w tym miejscu dochodzi do 
rozpoczęcia wykrzepiania - powstają zakrzepy, 
2. zakrzepy mogą się następnie odrywać i dać powikłania zatorowe, 
3. po pęknięciu drobnego naczynia, które wrosło na teren blaszki miażdżycowej i zostało tam 
uszkodzone przez proces zapalny, może powstać krwotok do blaszki miażdżycowej,  
4. może powstać tętniak ściany tętnicy z powodu jej osłabienia przez toczący się proces chorobowy. 
Możliwe konsekwencje kliniczne miażdżycy: 
1. zawał serca, 
2. udar mózgu, 
3. powstanie tętniaka w osłabionym naczyniu, 
4. powikłania zakrzepowo-zatorowe. 
Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju miażdżycy: 
- ryzyko rośnie wraz z wiekiem, 
- częściej chorują mężczyźni (rozwój miażdżycy u kobiet przyspiesza się po menopauzie), 
- wywiad rodzinny (gdy w rodzinie były osoby, u których stwierdzono nasiloną miażdżycę), 
- palenie papierosów, 
- nadciśnienie, 
- hyperlipidemia, 
- cukrzyca, 
- otyłość i nieprawidłowa dieta bogata w węglowodany i tłuszcze, 
- brak aktywności fizycznej, 
- stresująca praca. 
 
Zawał mięśnia sercowego def: ognisko martwicy skrzepowej w mięśniu sercowym spowodowane 
zamknięciem przepływu krwi przez naczynie tętnicze unaczyniające dany obszar serca (zamknięcie 
którejś z tętnic wieńcowych). Mówiąc zawał serca mamy w większości przypadków na myśli zawał 
ściany lewej komory serca. Zawały ściany komory prawej są ekstremalnie rzadkie i zdarzają się 
głównie u dzieci z wrodzonymi, nieskorygowanymi wadami serca.  
 
Typy zawałów mięśnia sercowego: 
1. zawał pełnościenny – martwica obejmuje pełną grubość mięśniówki komory serca, 
2. zawał podwsierdziowy – martwica obejmuje około połowę grubości ściany mięśniowej komory od 
strony wsierdzia. 
 
Kolejność zdarzeń w obszarze niedokrwionym: 
- już kilkanaście sekund po zamknięciu dopływu krwi do jakiegoś obszaru mięśnia serca zmniejsza się 
w komórkach produkcja ATP i następuje przestawienie metabolizmu komórek mięśnia sercowego 
(kardiomiocytów) z glikolizy tlenowej na glikolizę beztlenową, 
- po około 2 minutach od zamknięcia przepływu można zauważyć spadek kurczliwości włókien 
mięśniowych w obszarze niedokrwionym, 
- po około 30 minutach od zamknięcia przepływu krwi dochodzi do powstania uszkodzenia 
nieodwracalnego tej części mięśnia,  



- makroskopowo widoczne zmiany w uszkodzonej części ściany komory pojawiają się dopiero po 
około 8-10 godzinach od zamknięcia przepływu – obszar ten ma zmienioną barwę (jest ciemniejszy) i 
konsystencję w porównaniu do reszty ściany serca, 
- pod koniec pierwszego tygodnia martwiczo zmienione włókna mięśniowe są rozkładane przy 
pomocy enzymów uwalnianych z neutrofili i są zastępowane przez młodą tkankę łączną, 
- pod koniec drugiego tygodnia zaczyna się włóknienie tego obszaru, 
- po dwu miesiącach wykształca się blizna łącznotkankowa, która zapewnia zachowanie ciągłości 
ściany komory, ale nie podejmuje czynności typowej dla kardiomiocytów, czyli nie kurczy się. Raz 
wykształcona blizna łącznotkankowa pozostaje do końca życia pacjenta i nie zmienia się wraz z 
upływem czasu – nie da się na podstawie jej wyglądu ocenić, kiedy dokładnie zawał miał miejsce.  
 
Zawał najczęściej rozwija się w obrębie:  
1. ściany przedniej lewej komory (około 50% przypadków) – wiąże się to z zamknięciem przepływu 
przez gałąź zstępującą lewej tętnicy wieńcowej, 
2. w dolno-tylnej części ściany lewej komory i tylnej części przegrody międzykomorowej (około 40% 
przypadków) - wiąże się to z zamknięciem przepływu przez prawą tętnicę wieńcową, 
3. w bocznej części ściany lewej komory - wiąże się to z zamknięciem przepływu przez gałąź 
okalającą lewej tętnicy wieńcowej. 
 
Powikłania zawału: możemy je podzielić na wczesne czyli pojawiające się w ciągu kilku godzin do 
kilku dni od wystąpienia epizodu niedokrwienia i martwicy kardiomiocytów oraz powikłania późne – 
pojawiają się później i mogą się utrzymywać przez całe lata po zawale.  
Powikłania wczesne: 
1. śmierć chorego, 
2. zaburzenia rytmu serca aż do zatrzymania akcji serca. Zaburzenia rytmu występują niemal we 
wszystkich przypadkach zawału serca i są jego najczęstszym powikłaniem, 
3. wstrząs kardiogenny – rozwija się u co dziesiątego pacjenta po zawale, gdy martwica obejmie 
ponad 40% powierzchni ściany lewej komory - wtedy serce nie jest w stanie zapewnić 
wystarczającego wyrzutu krwi na obwód, 
4. powstanie zakrzepów nad miejscem zawału, 
5. dorzut zawału, który może objąć także prawą komorę. 
Do powikłań późnych należą: 
6. pęknięcie ściany mięśnia serca w obszarze, który uległ martwicy. Pęknięcia zdarzają się najczęściej 
pod koniec pierwszego tygodnia (w 4-7 dniu po zawale), gdy martwica mięśnia sercowego jest w pełni 
dokonana. Pęknięcie ściany serca powoduje rozwój tamponady serca z powodu wypełnienia worka 
osierdziowego krwią. Pęknięcie przegrody międzykomorowej powoduje zaburzenie krążenia krwi 
(przeciążenie objętościowe) ze względu na możliwość mieszania się krwi z lewej komory z krwią w 
prawej komorze, 
7. powstanie tętniaka ściany serca w miejscu, które uległo zawałowi, 
8. powstawanie zakrzepów przyściennych nad miejscem zawału – zakrzepy mogą się odrywać i 
stanowić materiał zatorowy (zatory systemowe = obwodowe). 
9. odczynowe, wysiękowe, włóknikowe zapalenie worka osierdziowego, które może doprowadzić do 
powstania zrostów lub całkowitego zarośnięcia worka, 
10. niewydolność mięśnia sercowego prowadząca do postępującej niewydolności krążenia. 

 
5.5 Niewydolność krążenia 
Niewydolność krążenia def: to dysproporcja pomiędzy możliwościami wyrzutu serca a zapotrzebo-
waniem na krew na obwodzie. 
Przyczyny prowadzące do rozwoju niewydolności krążenia:  



1. brak możliwości kurczenia się włókien mięśniowych ścian komór serca (np. po uszkodzeniu przez 
zawał, przy obecności rozległych blizn łącznotkankowych w ścianie, przy pierwotnych chorobach 
kardiomiocytów czyli kardiomiopatiach), 
2. zaburzenie powstawania i rozprzestrzeniania się impulsów elektrycznych (zaburzenia rytmu serca) 
3. przeciążenie ciśnieniowe serca (nieleczone nadciśnienie, zwężenie zastawki aorty) 
4. przeciążenie objętościowe (gdy istnieje nieprawidłowe połączenie pomiędzy komorami lub 
przedsionkami serca, które umożliwia mieszanie się krwi i powoduje powstanie nadmiernego 
obciążenia jakiejś części serca lub niektóre wady zastawkowe), 
5. pęknięcie ściany serca lub aorty 
Podstawowym objawem niewydolności lewokomorowej jest obrzęk płuc spowodowany niemożnością 
sprawnego odbierania krwi z płuc i przekazywania jej na obwód przez uszkodzoną lewą komorę. 
Przyczyną niewydolności lewokomorowej są najczęściej: choroba wieńcowa i przebyty zawał, 
nadciśnienie, nabyte wady serca. 
Objawy niewydolności prawokomorowej to przekrwienie biernie narządów wewnętrznych jamy 
brzusznej, szczególnie wątroby, nerek, śledziony. Ponadto rozwija się wodobrzusze (obecność płynu 
przesiękowego w jamie brzusznej), pojawia się płyn przesiękowy w jamie opłucnej (częściej po 
stronie prawej) i w worku osierdziowym.  
Niewydolność prawokomorowa zwykle towarzyszy niewydolności lewokomorowej. Izolowana 
niewydolność prawej komory serca jest rzadka - zdarza się u chorych z zaawansowanymi zmianami 
śródmiąższowymi płuc, które prowadzą do nadciśnienia płucnego. 

 
Rozdział 6: Nowotwory 
 
6.1 Pojęcia ogólne 
Onkologia – nauka o nowotworach. Nazwa pochodzi od greckiego słowa oncos, które oznacza guz – 
słowo to często jest stosowane zamiennie z określeniem nowotwór, choć powyższe pojęcia nie są 
tożsame. 
Guz – pojęcie bardzo ogólne, które określa jedynie kształt, czyli charakter makroskopowy zmiany, nie 
mówiąc nic o jej naturze biologicznej i budowie histologicznej. W języku potocznym określenie guz 
jest często utożsamiane z pojęciem nowotwór, choć z patomorfologicznego punktu widzenia możemy 
wyróżnić następujące rodzaje zmian o wyglądzie guza: 

1. guzy nowotworowe (czyli nowotwory: łagodne lub złośliwe)  
2. guzy zapalne 
3. zorganizowane krwiaki przybierające postać guza 
4. zaburzenia rozwojowe przyjmujące postać guza 

Nie  każdy guz jest nowotworem i nie każdy nowotwór rośnie w postaci guza! 
 
Nowotwór def: nieprawidłowa tkanka, której wzrost wymknął się spod kontroli organizmu i w 
której przeważa proliferacja komórek nad obumieraniem. Niekontrolowany wzrost nowotworu nie 
ustaje po odcięciu czynnika, który go zapoczątkował i jest szkodliwy dla organizmu gospodarza. 
Podział nowotworów: 

1. nowotwory łagodne -  nowotwory, które rosną miejscowo, mogą wywierać szereg 
niekorzystnych oddziaływań na organizm gospodarza, ale nigdy nie dają przerzutów odległych.  
Nowotwory łagodne mogą wywodzić się z tkanki nabłonkowej (z nabłonka wielowarstwowego 
płaskiego, nabłonka gruczołowego lub nabłonka przejściowego dróg moczowych) lub z tkanek 
nienabłonkowych (tkanki tłuszczowej, włóknistej, chrzęstnej, naczyń itd.) Nowotwory łagodne 
wywodzące się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego noszą nazwę brodawczaków i 
spotykane są najczęściej na skórze, w przełyku i w krtani, czyli w tych miejscach, które w 
warunkach prawidłowych pokryte są nabłonkiem wielowarstwowym płaskim lub w tych 
miejscach, w których nabłonek wielowarstwowy płaski może się pojawić na drodze metaplazji 



(np. w oskrzelu). Nowotwory łagodne wywodzące się z nabłonka gruczołowego noszą nazwę 
gruczolaków – spotykamy je w nabłonku gruczołowym przewodu pokarmowego oraz w 
narządach gruczołowych np. w wątrobie, tarczycy, nadnerczach. 
Nowotwory łagodne mogą także wywodzić się z tzw. „tkanek miękkich” czyli tkanek 
nienabłonkowych – i tak z tkanki tłuszczowej wywodzą się tłuszczaki, z tkanki łącznej 
włóknistej - włókniaki, z naczyń krwionośnych – naczyniaki, z tkanki nerwowej – nerwiaki, z 
tkanki chrzęstnej – chrzęstniaki, a z tkanki kostnej – kostniaki. 
  
2. nowotwory złośliwe - nowotwory, które wywierają szereg niekorzystnych oddziaływań na 
organizm gospodarza, wykazują niszczący, naciekający wzrost, mają możliwość dawania wznów 
i z definicji mają możliwość dawania przerzutów odległych. Dawanie przerzutów odległych jest 
cechą definiującą nowotwory złośliwe. 
Nowotwory złośliwe pochodzenia nabłonkowego to raki. W zależności od tego, z jakiego typu 
nabłonka wywodzi się dany rak wyróżniamy kilka jego podtypów: 
a) rak płaskonabłonkowy – wywodzi się nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Najbardziej 
typowe lokalizacje tego typu raka to skóra, duże oskrzela, krtań, szyjka macicy, przełyk. 
b) rak gruczołowy (gruczolakorak) - wywodzi się nabłonka gruczołowego. Najbardziej typowe 
lokalizacje tego typu raka to żołądek, jelito, trzon macicy, pierś, trzustka. 
c) rak urotelialny – wywodzi się z nabłonka przejściowego (urotelialnego) dróg moczowych. 
Ten typ raka występuje na terenie dróg moczowych czyli w moczowodach, pęcherzu 
moczowym, cewce moczowej. 
d) rak mieszany (gruczołowo-płaskonabłonkowy) – to rzadko spotykany typ raka, który łączy w 
sobie utkanie raka płaskonabłonkowego i raka gruczołowego. Nie ma on swojej typowej 
lokalizacji i może rozwinąć się w różnych narządach. 
e) rak podstawnokomórkowy – to rak, który rozwija się z komórek warstwy podstawnej 
nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Typowo spotykamy go na skórze, najczęściej górnej 
połowy twarzy. 
Nowotwory złośliwe pochodzenia nienabłonkowego to mięsaki. W zależności od tkanki, z której 
się wywodzą i której strukturę odtwarzają wyróżniamy następujące mięsaki: 
a) tłuszczakomięsak – nowotwór złośliwy tkanki tłuszczowej, 
b) włókniakomięsak – nowotwór złośliwy tkanki łącznej, 
c) mięśniakomięsak - nowotwór złośliwy tkanki mięśniowej, 
d) kostniakomięsak - nowotwór złośliwy tkanki kostnej, 
e) nerwiakomięsak  - nowotwór złośliwy tkanki nerwowej itd. 
Raki są wielokrotnie częstsze niż mięsaki.  
Osobną grupę nowotworów złośliwych stanowią chłoniaki (nowotworowe rozrosty komórek 
układu odpornościowego: limfocytów) oraz białaczki (nowotworowe rozrosty komórek szpiku, 
które są obecne w dużych ilościach we krwi obwodowej). Wszystkie chłoniaki i wszystkie 
białaczki są nowotworami złośliwymi i nie istnieją ich odpowiedniki łagodne.  

 
Podstawowe cechy nowotworu łagodnego: 
Większość nowotworów łagodnych rośnie powoli i szybkość ich wzrostu może się zmieniać w 
czasie – im większy nowotwór, tym wolniej rośnie, ponieważ trudniejsze jest dostarczenie substancji 
odżywczych do komórek guza. Charakteryzuje je tzw. wzrost rozprężający, to znaczy, że nowotwór 
rosnąc uciska otaczające tkanki, ale ich nie nacieka. Długotrwały ucisk na tkanki otaczające 
powoduje, że wokół rosnącego nowotworu łagodnego powstaje włóknista otoczka, tzw. 
pseudotorebka, która oddziela tkankę nowotworową od otoczenia (są wyjątki, na przykład 
naczyniaki nie mają takiej torebki). Dlatego większość nowotworów łagodnych jest dobrze i ostro 
odgraniczona od otaczających tkanek, co ułatwia ich doszczętne usunięcie. Po usunięciu na ogół nie 
obserwuje się wznów.  



Komórki nowotworu łagodnego morfologicznie są bardzo zbliżone, a często nawet nieodróżnialne 
od prawidłowych komórek, z których się wywodzą. Istotą nowotworu łagodnego jest zaburzenie 
architektoniki tkanki na jego terenie. Komórki nowotworu łagodnego nie wykazują cech atypii. W 
utkaniu nowotworu łagodnego nie obserwuje się obecności martwicy oraz brak jest licznych figur 
podziału (czyli mitoz).   
 
Podstawowe cechy nowotworu złośliwego: 
Nowotwory złośliwe zwykle rosną szybko, a ich granica nie jest ostro oddzielona od otaczających 
tkanek torebką – nowotwór złośliwy rosnąc nacieka i niszczy wszystko, co znajdzie się na jego 
drodze (naciekający, niszczący wzrost). Rosnący nowotwór złośliwy ma zdolność niszczenia ścian 
naczyń obecnych w jego sąsiedztwie i wnikania do ich światła. Często w utkaniu nowotworu 
złośliwego obecne są ogniska martwicy. Po usunięciu nowotworu złośliwego często rozwijają się 
wznowy, czyli ogniska nowotworu o utkaniu takim jak guz pierwotny, pojawiające się w okolicy 
blizny pooperacyjnej. 
Komórki nowotworu złośliwego wykazują cechy atypii czyli zmiany cytologiczne świadczące o ich 
nieprawidłowym, nowotworowym charakterze: mają nieprawidłowy stosunek jądrowo-
cytoplazmatyczny (powiększenie jądra w stosunku do wielkości całej komórki), nieprawidłową 
wielkość, nieregularny obrys jądra i błonę jądrową nierównej grubości. Komórki nowotworu 
złośliwego wykazują zróżnicowanie pod względem wielkości, kształtu, cech jądra komórkowego 
(tzw. polimorfizm komórkowy). Jądra komórkowe zwykle są powiększone, o nierównym obrysie, 
nadbarwliwe (hyperchromatyczne), o nierównomiernie rozmieszczonej, zbrylonej lub ziarnistej 
chromatynie, często posiadające bardzo wyraźne jąderko lub kilka jąderek. Część komórek może 
mieć więcej niż jedno jądro. W utkaniu nowotworu złośliwego obserwuje się zwykle liczne figury 
podziału (mitozy) świadczące o szybkim wzroście nowotworu. Często widoczne są także mitozy o 
nieprawidłowo ułożonym i rozchodzącym się wrzecionie podziałowym (tzw. mitozy 
nieprawidłowe).  
Nowotwory złośliwe stanowią niejednorodną grupę i opisane powyżej cechy złośliwości bywają 
wyrażone w różnym stopniu, dlatego wśród nowotworów złośliwych wyróżniamy zmiany o 
wysokim oraz niskim stopniu złośliwości. 
 
Nowotwór miejscowo złośliwy  def: nowotwór, który posiada cechy nowotworu złośliwego takie jak 
naciekający, niszczący wzrost i możliwość dawania wznów poza możliwością dawania przerzutów. 
Takie nowotwory wymagają poszerzenia zabiegu operacyjnego, tak aby w miarę możliwości za 
pierwszym razem usunąć je w całości z marginesem tkanek zdrowych. Najczęstsze przykłady to: 

1. rak podstawnokomórkowy skóry: jest to rak, który ma miejscowo naciekający i niszczący 
charakter wzrostu – potrafi zniszczyć chrząstkę (np. nosa), kość (np. oczodołu), gałkę oczną, 
jednak nawet pozostawiony wiele lat bez leczenia nie daje przerzutów odległych. 
2. guz mieszany ślinianki: jest to najczęstszy nowotwór występujący w dużych śliniankach 
(przyusznej i podżuchwowej). Wokół guza pierwotnego istnieją zwykle drobne ogniska 
nowotworu (tzw. guzki satelitarne) wychodzące poza pseudotorebkę, która go otacza. 
Dlatego częstym zjawiskiem po operacji są nawroty, nierzadko wielokrotne, które niszczą 
śliniankę i tkanki okoliczne. Nie spotyka się jednak przerzutów odległych. 

 
Złośliwość kliniczna nowotworu – niektóre nowotwory, które z punktu widzenia histologicznego 
są nowotworami łagodnymi mogą ze względu na wyjątkową lokalizację lub produkcję jakiejś 
substancji zagrażać życiu pacjenta – w takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. złośliwością 
kliniczną nowotworu. Przykładem takich nowotworów mogą być: 

a) śluzak: rzadki nowotwór łagodny rosnący najczęściej w lewym przedsionku serca. Ze 
względu na wyjątkowe umiejscowienie po osiągnięciu większych rozmiarów może zaburzać 



przepływ krwi z przedsionka do komory i w krańcowej sytuacji doprowadzić do całkowitego 
zatrzymania przepływu krwi przez serce, czego konsekwencją jest śmierć chorego. 

b) łagodny wyspiak trzustki produkujący insulinę – nowotwór ten daje nagłe wyrzuty dużych 
ilości insuliny powodując szybki rozwój hipoglikemii (obniżenie poziomu cukru), która 
może doprowadzić do śmierci chorego. 

c) naczyniak w narządzie wewnętrznym np. wątrobie – może dojść do jego pęknięcia podczas 
urazu lub samoistnie. W efekcie powstaje gwałtowny krwotok wewnętrzny do jamy 
brzusznej. Stan taki stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. 

d) każdy łagodny nowotwór w obrębie jamy czaszki – ze względu na swoją lokalizację (jama 
zamknięta sztywną powłoką kostną, która nie ma możliwości powiększania swojej 
pojemności) wzrost nowotworu w tym miejscu powoduje podniesienie ciśnienia 
śródczaszkowego i może doprowadzić do przesunięcia się struktur mózgu (na przykład ku 
dołowi w stronę otworu potylicznego większego), co może spowodować ucisk na struktury 
życiowo ważne (np. ośrodek oddechowy) i zakończyć się śmiercią. 

 
Wznowa def: pojawienie się ogniska nowotworu po operacyjnym usunięciu ogniska pierwotnego w 
okolicy blizny pooperacyjnej, o utkaniu takim samym, jak wycięta wcześniej zmiana pierwotna. 
Pojawienie się wznowy zazwyczaj wynika z pozostawienia bardzo małych, niewidocznych 
makroskopowo grup komórek nowotworu w okolicy wycinanej zmiany pierwotnej. Po jakimś czasie 
z grupy kilku komórek odrasta makroskopowo widoczny guz.  
   
Przerzut odległy def: ognisko utkania nowotworu leżące w oddaleniu od zmiany pierwotnej, bez 
kontaktu z nią.  
Drogi szerzenia się nowotworu i powstawania przerzutów: 

1. rozsiew drogą limfatyczną: komórki nowotworu wnikają do naczyń limfatycznych i wraz z 
prądem limfy podążają do najbliższego węzła chłonnego, gdzie zagnieżdżają się i tworzą 
przerzut. Jest to typowa droga rozsiewu raków, dlatego operując narząd z rakiem wycina się 
także okoliczne węzły chłonne (np. pierś i węzły chłonne dołu pachowego, żołądek i węzły 
chłonne krzywizn żołądka). Mięsaki zazwyczaj nie przerzutują do okolicznych węzłów 
chłonnych. 

2. rozsiew drogą krwionośną: komórki nowotworu złośliwego przedostają się do naczynia 
krwionośnego i wraz z prądem krwi rozsiewają się po organizmie dając przerzuty w różnych 
narządach, najczęściej w wątrobie, płucach, kościach. Jest to typowa droga przerzutowania 
zarówno dla raków jak i mięsaków.  
W narządzie zajętym przez przerzuty widzimy najczęściej liczne, okrągłe, zwykle niewielkie  
1-2cm guzki, w centrum których może być obecne ognisko martwicy.  

3. wysiew na otrzewną: nowotwory złośliwe rozwijające się w jajnikach czy żołądku mogą po 
zajęciu surowicówki narządu, z którego się wywodzą odrywać się drobnymi grupami 
komórek i zagnieżdżać na otrzewnej. 

4. rozsiew istniejącymi drogami naturalnymi: fragmenty utkania raka płuca oderwane od 
ogniska pierwotnego, na przykład podczas kaszlu, mogą być przenoszone wraz z powietrzem 
w oskrzelach w obrębie tego samego płuca lub do drugiego płuca i w ten sposób może 
powstać nowe ognisko raka. Nowotwory centralnego systemu nerwowego rozsiewają się 
drogą płynu mózgowo-rdzeniowego.  

 
Stopień zróżnicowania nowotworu (G ) def: podobieństwo tkanki nowotworowej do 
prawidłowej tkanki, z której się on wywodzi (G od ang. grading).  
Nowotwory wysoko zróżnicowane to takie, w których widać dość duże podobieństwo do tkanki, 
z której się wywodzą – oznaczamy je symbolem G1. Nowotwory o stopniu zróżnicowania G1 
zazwyczaj rosną nieco wolniej od tych G3, jednak są słabo wrażliwe na stosowaną chemio- a 



szczególnie radioterapię. Zazwyczaj szansa na wyleczenie istnieje tylko przy możliwości 
doszczętnego (czyli z marginesami tkanek niezajętych przez naciek nowotworu) usunięcia 
operacyjnego zmiany. 
Nowotwory nisko zróżnicowane to takie, w których podobieństwo do tkanki, z której się 
wywodzą jest znikome – oznaczamy je symbolem G3. Nowotwory o stopniu zróżnicowania G3 
zazwyczaj rosną szybko, jednak są bardziej wrażliwe na stosowaną chemio- a szczególnie 
radioterapię, co daje szanse wyleczenia lub przynajmniej znacznego opóźnienia choroby w 
przypadkach, gdy radykalne usunięcie operacyjne zmiany nie jest możliwe ze względu na jej 
lokalizację (na przykład okolica dna i korzenia języka) lub rozległość nacieku nowotworu.  
Nowotwory o pośrednim stopniu zróżnicowania (G2) to przypadki pośrednie pomiędzy G1 i G3.  
 
Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu (S) def: skodyfikowany sposób opisania 
zasięgu nowotworu w organizmie (S od ang. staging). 
Istnieje wiele różnych systemów opisu stopnia zaawansowania klinicznego nowotworów, jednak 
najbardziej rozpowszechnionym i najbardziej uniwersalnym jest tzw. system TNM. Jest to 
system, w którym u pacjenta chorego na nowotwór złośliwy ocenia się trzy niezależne elementy: 

• T (od ang. tumor) – ocena ogniska pierwotnego nowotworu: jest to jego średnica 
podawana w milimetrach (np. w raku sutka) lub głębokość nacieku w ścianie (np. w 
raku żołądka czy jelita). Im większa średnica guza lub im dalej w głąb ściany 
przewodu pokarmowego sięga naciek (zajęta błona śluzowa, błona podśluzowa, 
mięśniówka właściwa ściany, surowicówka), tym nowotworowi przypisuje się 
wyższą cyfrę (T1, T2, T3, T4), 

• N (od ang. nodes) – ocena obecności przerzutów węzłowych w okolicznych węzłach 
chłonnych. Wycięte podczas operacji okoliczne węzły chłonne są oceniane przez 
patomorfologa i liczone są wszystkie węzły z przerzutami. Im więcej węzłów 
zajętych jest przez przerzuty tym wyższą cyfrę przypisuje się cesze N (N0 – brak 
przerzutów w węzłach, przerzuty obecne: N1, N2, N3), 

• M (od ang. metastasis) – ocena obecności przerzutów odległych. Najczęściej znajduje 
się je w wątrobie, płucach, kościach, choć mogą one być obecne w każdym miejscu 
organizmu. Gdy nie stwierdza się obecności przerzutów piszemy M0, gdy znajdziemy 
przerzuty odległe: M1. 

Kombinacja wszystkich trzech ocenionych parametrów, czyli T, N i M składa się na 
końcowy stopień zaawansowania klinicznego (np. dla raka piersi T3 N1 M0 = Stage 
IIIA). 

 
Kacheksja nowotworowa (wyniszczenie nowotworowe) def: to proces polegający na postępującej 
utracie masy ciała wynikającej z przestawienia metabolizmu chorego, które prowadzi do utraty 
tkanki tłuszczowej i mięśniowej oraz z powolnego zaniku innych tkanek z równoczesnym rozwojem 
anemii i narastającego osłabienia.  
Kacheksja jest wynikiem wpływu na organizm różnych czynników produkowanych przez nowotwór 
oraz przez organizm chorego w odpowiedzi na obecność nowotworu. Chodzi tu przede wszystkim o 
różne cytokiny (np. TNFα, IL-1), które przestawiają metabolizm organizmu, szczególnie 
metabolizm tkanki tłuszczowej i mięśniowej doprowadzając do postępującego ich rozkładu. 
Dodatkowo do szybkiego rozwoju wyniszczenia przyczyniają się także zaburzenia w przyjmowaniu 
pokarmów u części chorych: mogą oni cierpieć na zaburzenie odczuwania głodu i sytości, mają 
zmienione odczuwanie smaku, co zniechęca ich do przyjmowania pokarmów i przyspiesza postęp 
wyniszczenia. Jednak nawet przy prawidłowym odżywianiu i przyjmowaniu wystarczającej ilości 
pokarmów u większości chorych z rozsianym nowotworem złośliwym  obserwujemy rozwój 
postępującego wyniszczenia. 
 



Zespół paranowotworowy def: zespół objawów występujący u chorego na nowotwór złośliwy, 
które to objawy nie są związane z miejscową obecnością nowotworu, nie są wynikiem obecności 
przerzutów odległych ani nie wynikają z podniesienia poziomu hormonów normalnie 
produkowanych przez tkankę, z której wywodzi się nowotwór. 
Zespół paranowotworowy pojawia się u co 10-go chorego na nowotwór złośliwy i może być 
pierwszym sygnałem jego obecności. Do najczęstszych zespołów paranowotworowych należą: 

1. hiperkalcemia (podniesienie poziomu wapnia w surowicy) – powodem rozwoju 
hiperkalcemii jest produkcja przez komórki nowotworowe substancji przypominającej 
budową parathormon, o działaniu takim jak ten związek. Po połączeniu z receptorem dla 
parathormonu rozpoczyna się uwalnianie wapnia z kości, co podnosi jego poziom w 
surowicy. Hiperkalcemia najczęściej rozwija się u chorych na raka piersi, jajnika, raka 
płaskonabłonkowego płuca i raka nerki. 

2. zespół Cushinga – wynika z produkcji przez komórki nowotworu substancji o działaniu 
takim jak ACTH. Najczęściej spotyka się go u chorych na raka drobnokomórkowego płuca.  

3. rogowacenie ciemne – to pojawienie się na skórze licznych, rozsianych, ciemnych, szorstkich 
przebarwień – są to zmiany o charakterze hyperkeratozy (nadmiernego rogowacenia). 
Pojawiają się najczęściej u chorych na raka żołądka lub raka płuca. 

 
Najczęstsze przyczyny śmierci chorych na nowotwory złośliwe: 

1. infekcja - rozsiew nowotworu czyli pojawienie się przerzutów odległych w kościach 
powoduje powolne zastępowanie prawidłowego utkania szpiku zajmującego normalnie 
centralną część kości przez tkankę nowotworową. W związku z tym zmniejsza się ilość szpiku, 
który powoli traci możliwość spełniania swoich prawidłowych funkcji, czyli produkcji 
krwinkek czerwonych (erytrocytów), krwinek białych (leukocytów) i płytek krwi. Zbyt mała 
ilość leukocytów we krwi sprawia, iż chorzy z rozsiewem nowotworu do szpiku mają coraz 
gorszą odporność i po jakimś czasie nawet banalna infekcja może się dla nich okazać 
śmiertelna.   
2. krwotok – u chorych z rozsiewem nowotworu do szpiku pojawiają się zaburzenia 
krzepnięcia krwi z powodu niewystarczającej liczby płytek. Dodatkowo powiększający się 
przerzut lub powiększający się naciek w miejscu pierwotnego powstania nowotworu mogą 
uszkodzić naczynie krwionośne i doprowadzić do krwotoku. 
3. wyłączenie funkcji narządu przez przerzuty : masywne przerzuty do wątroby powodują 
zniszczenie miąższu wątroby, co doprowadza do jej niewydolności i śmierci z powodu śpiączki 
wątrobowej. Masywne, obustronne przerzuty do płuc powodują zniszczenie prawidłowego 
miąższu płuc, co w efekcie daje niewydolność oddechową i chory umiera z powodu braku 
możliwości adekwatnej wymiany gazowej w płucach. 
4. naciek na struktury życiowo ważne: powiększający się nowotwór może naciekać i niszczyć 
narządy w okolicy powodując wyłączenie ich funkcji. Na przykład powiększający się naciek 
raka szyjki macicy niszczący moczowody doprowadzi do śmierci z powodu zablokowania 
możliwości oddawania moczu. Nowotwór zajmujący śródpiersie może naciekać worek 
osierdziowy, a potem ścianę serca powodując zaburzenia akcji serca aż do jego całkowitej 
niewydolności. 
 

Podstawowe terminy z zakresu epidemiologii nowotworów: 
Zapadalność def: liczba nowych zachorowań na dany nowotwór na 100 000 mieszkańców na rok. 
W Polsce wśród mężczyzn notuje się najwyższą zapadalność na raka płuca, jelita grubego i żołądka, 
a wśród kobiet na raka piersi, jelita grubego i płuca. 
 



Umieralność def: liczba osób, które zmarły z powodu powikłań związanych z danym nowotworem 
na 100 000 mieszkańców w danym roku. W Polsce najwyższą umieralność wśród mężczyzn notuje 
się z powodu raka płuca i żołądka, a wśród kobiet z powodu raka piersi, jelita grubego i płuca.  
 
Chorobowość: def: liczba wszystkich chorych na dany nowotwór w danym roku na 100 000 
mieszkańców. 
 
6.2 Patogeneza nowotworów 
Rozwój nowotworu jest procesem wieloetapowym, w czasie którego musi dojść do pojawienia się, a 
następnie utrwalenia jakiejś mutacji w komórce. Znamy kilka grup czynników, które usposabiają do 
powstawania nowotworów, należą do nich: 
1. niektóre czynniki chemiczne - mają związek z rozwojem bardzo wielu nowotworów, w 
szczególności: raków skóry, raka żołądka, pierwotnego raka wątroby. 
Czynniki chemiczne biorące udział w karcinogenezie można podzielić na dwie grupy: 
- środki o bezpośrednim działaniu karcinogennym, które nie wymagają aktywacji w organizmie – do 
tej grupy należą niektóre leki przeciwnowotworowe i środki alkilujące, 
- środki, które w pierwotnej formie nie są szkodliwe, jednak w organizmie następuje ich przemiana i 
powstające na tej drodze metabolity wykazują działanie karcinogenne – takie związki nazywamy 
prokarcinogenami. Należą do ich między innymi: węglowodory aromatyczne (związek z rozwojem 
raków skóry np. u kominiarzy), aminy aromatyczne (związek z rozwojem raka pierwotnego 
wątroby) i nitrozaminy (związek z rozwojem raka żołądka). 
2. działanie wirusów onkogennych - mają związek z rozwojem między innymi: raków płasko-
nabłonkowych szyjki macicy i odbytu, raków jamy ustnej, nosogardła, krtani, części chłoniaków i 
mięsaka Kaposiego. Znamy wiele wirusów mogących przyczynić się do rozwoju nowotworów - w 
miarę dobrze poznane jest działanie wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), wirusa Epsteina-Barra 
(EBV) i wirusa mięsaka Kaposiego (HHV8). 
- wirus HPV (zwłaszcza typ 16, 18 i 33) – jest to wirus posiadający materiał genetyczny w postaci 
nici kwasu DNA. Po infekcji dochodzi do wbudowania wirusowego DNA do DNA komórki 
gospodarza, które powoduje nadekspresję pewnych genów, których produkty białkowe mogą 
inaktywować ważne geny supresorowe onkogenezy (czyli geny chroniące nasze komórki przed 
rozwojem nowotworu np. gen Rb) lub uszkadzać białko p53, którego prawidłowa ilość jest 
niezbędna między innymi do właściwego kierowania uszkodzonych komórek na szlak apoptozy. 
- wirus EBV – po zakażeniu wnika do limfocytów B i doprowadza do ich unieśmiertelnienia – takie 
limfocyty mogą się dzielić bez przeszkód, a to zwiększa ryzyko pojawienia się w komórce, a 
następnie utrwalenia jakiejś mutacji. 
- wirus HHV8 – jest przenoszony najprawdopodobniej drogą płciową. Jego obecność w komórce 
przyspiesza procesy proliferacyjne. Niekorzystny wpływ wirusa HHV8 jest potęgowany przez 
równoczesną infekcję wirusem HIV.  
3. wpływ promieniowania ultrafioletowego – ma związek głównie z rozwojem raków skóry i 
czerniaka. 
Promieniowanie UVB powoduje zmianę struktury zasad pirymidynowych (powstają ich pary czyli 
dimery), co nie pozwala polimerazie DNA na prawidłowe ich wbudowywanie do nowopowstającej 
nici kwasu DNA. W efekcie dochodzi do fragmentacji powstającej nici DNA. 
4. wpływ promieniowania jonizującego - ma związek z rozwojem głównie białaczek i chłoniaków, 
ale także raka tarczycy, piersi i płuc.  
Promieniowanie jonizujące może bezpośrednio uszkadzać materiał genetyczny zawarty w 
komórkach powodując powstawanie mutacji w poszczególnych genach, a także złamania całych 
chromosomów. 
5. zakażenie bakterią Helicobacter pylori – ma związek z rozwojem chłoniaków błony śluzowej 
żołądka i raka żołądka. 



Jest to bakteria, która bytuje w części przedodźwiernikowej żołądka i tu się namnaża. Jej obecność 
pobudza limfocyty T w błonie śluzowej żołądka, a one z kolei pobudzają limfocyty B do 
przyspieszonej proliferacji i rozrostu. W czasie tego szybkiego wzrostu może dojść do 
wyodrębnienia się jakiegoś szczególnego klonu limfocytów B z całej ich populacji, co może być 
początkiem powstania chłoniaka w błonie śluzowej żołądka, zwłaszcza jeśli infekcja trwa nadal i 
bakteria w sposób ciągły pobudza proliferacje limfocytarne. Jeśli odpowiednio wcześnie zwalczymy 
infekcję w żołądku - przerwiemy aktywację limfocytów i chłoniak ulegnie regresji.  
Infekcja bakterią Helicobacter pylori przyspiesza także proliferacje komórek nabłonka żołądka, co 
może ułatwiać utrwalenie jakiejś nabytej mutacji w tych komórkach i przyczyniać się do rozwoju 
raka żołądka.  
 
6.3 Epidemiologia najczęstszych nowotworów pochodzenia nabłonkowego u ludzi 
Najczęstsze nowotwory pochodzenia nabłonkowego w populacji ludzkiej to raki: płuca, jelita 
grubego, piersi i żołądka. W Polsce mężczyźni najczęściej chorują na raka płuca (około 25% 
zachorowań na nowotwory złośliwe), jelita grubego (około 11%) i prostaty (około 9%), a kobiety na 
raka piersi (około 20%), jelita grubego (około 10%), płuca (około 8%) i trzonu macicy (około 7%).  
Najczęstszą przyczyną zgonów z powodów nowotworowych wśród mężczyzn w Polsce jest rak 
płuca i jelita grubego, a wśród kobiet jest rak piersi i płuca. 
 
6.3.1 Raki skóry 
Rak podstawnokomórkowy (jego dawna nazwa to „wrzód żrący”). 
Jeden z najczęstszych nowotworów skóry, który ma wszystkie cechy nowotworu złośliwego poza 
możliwością dawania przerzutów. Dlatego zaliczamy go do grupy tzw. nowotworów miejscowo 
złośliwych.  
Najczęściej rozwija się u ludzi w 5 dekadzie życia i starszych, zwykle na skórze górnej części 
twarzy, powyżej linii łączącej kącik ust z przewodem słuchowym zewnętrznym. Może pojawić się 
na skórze we wszystkich innych lokalizacjach. Jest to nowotwór w miarę wolno rosnący (niektóry 
chorzy obserwują zmianę na skórze przez wiele miesięcy a nawet lat), jednak w miarę swojego 
wzrostu niszczący wszystkie struktury, jakie znajdą się na jego drodze – także chrząstkę np. nosa 
albo kość np. czaszki. W efekcie rozwija się coraz większy i głębszy ubytek skóry i tkanki 
podskórnej, tzw. owrzodzenie, na którego obwodzie skóra jest nieco uniesiona, z widocznymi 
małymi, wyniosłymi, przeświecającymi guzeczkami i często z poszerzonymi, drobnymi naczyniami 
krwionośnymi. Zmiana może być jednoogniskowa: jedno zwarte, w miarę dobrze odgraniczone od 
tkanek zdrowych ognisko raka – wtedy łatwo jest usunąć nowotwór z marginesem otaczających, 
niezmienionych tkanek, co jest równoznaczne z wyleczeniem chorego. W części przypadków mamy 
do czynienia z tzw. rakiem podstawnokomórkowym powierzchownym wieloogniskowym – wokół 
głównego ogniska raka obecne są tuż pod nabłonkiem drobne, dodatkowe gniazda utkania 
nowotworu. Wycięcie tego typu raka wymaga zachowania znacznie szerszych marginesów 
operacyjnych. Przy wąskim wycięciu zmiany często zdarzają się nawroty – czyli ponowne 
pojawienie się tego samego nowotworu w miejscu po usunięciu poprzedniego ogniska. Ze względu 
na swoją najczęstszą lokalizację – skóra twarzy często usunięcie zmiany z szerokim marginesem 
tkanek niezmienionych jest trudne lub wręcz niemożliwe.  
Bardziej narażone na rozwój raka podstawnokomórkowego są osoby: 

1. nadmiernie opalające się,  
2. osoby o jasnej karnacji, 
3. osoby leczone lekami immunosupresyjnymi. 

 
Rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy 
Jest to drugi co do częstości rak skóry. Należy on do typowych nowotworów złośliwych – daje 
przerzuty, najczęściej do okolicznych węzłów chłonnych. Występuje na skórze, najczęściej na 



twarzy poniżej linii łączącej kącik ust z przewodem słuchowym zewnętrznym, dość często na 
granicy skóry i czerwieni wargowej. Ponadto może rozwijać się na skórze kończyn, na 
zewnętrznych narządach płciowych, a także w innych lokalizacjach. 
Do rozwoju raka płaskonabłonkowego kolczystokomórkowego predysponują: 

1. nadmierne opalanie się,  
2. wieloletni (zawodowy) kontakt z substancjami chemicznymi (smoła, arsen), 
3. obecność na skórze przewlekłych owrzodzeń i starych blizn (np. po oparzeniach), 
4. stan po napromienianiu danej okolicy 
5. żucie tytoniu (predysponuje do rozwoju raka płaskonabłonkowego błony śluzowej jamy 

ustnej) 
6. immunosupresja. 

 
6.3.2 Rak piersi 
Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym  u kobiet. Szacuje się, że w ciągu 
życia rozwinie się on u co 14-tej kobiety (w USA u jednej na osiem). Niemal co druga z nich umrze 
z powodu rozsiewu raka. W rzadkich przypadkach rak może także rozwijać się w piersi u mężczyzn. 
Zachorowalność na raka piersi rośnie z wiekiem, a szczyt zachorowalności przypada na okres 
okołomenopauzalny. Gdy stwierdzimy jego rozwój przed 40 rokiem życia można przypuszczać, że 
przynajmniej w części przypadków ma on podłoże genetyczne. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi raka piersi: 
1. wczesna pierwsza miesiączka (przed 11 rokiem życia) i późna menopauza, co wydłuża narażenie 
tkanki gruczołowej sutka na działanie estrogenów, 
2. brak ciąż – ciąża to czas, w którym dominuje progesteron, 
3. urodzenie pierwszego dziecka po 35 roku życia, 
4. zrezygnowanie z karmienia dziecka piersią – karmienie dziecka piersią zmniejsza ryzyko rozwoju 
raka piersi tym bardziej, im dłużej karmi się dziecko, 
5. ryzyko rozwoju raka w drugiej piersi zwiększa się gdy dana osoba była już wcześniej leczona z 
powodu raka piersi, 
6. predyspozycje rasowe (częściej na raka piersi chorują Żydówki), 
7. gdy na raka piersi chorowała matka, to ryzyko rozwoju raka u jej córki jest nieco większe niż 
ryzyko populacyjne. Jeśli na raka piersi chorowała matka i córka, to ryzyko jego rozwoju u drugiej 
córki jest znacząco wyższe od populacyjnego, 
8. rak piersi rozwija się częściej u kobiet, które chorowały na raka trzonu macicy i raka jajnika, 
9. rak piersi rozwija się częściej, gdy w piersi obecne są niektóre choroby rozrostowe (głównie 
rozrost śródprzewodowy atypowy nabłonka), 
10. rak piersi rozwija się częściej u kobiet w krajach wysokorozwiniętych (Europa Zachodnia, 
Ameryka Północna), a rzadziej u kobiet w krajach rozwijających się, 
11. rak piersi rozwija się częściej u kobiet otyłych i nadużywających alkohol, 
12. rak piersi rozwija się częściej w piersi, która była naświetlana z innego powodu, 
13. ryzyko rozwoju raka piersi rośnie wraz z wiekiem,  
14. poniżej 5% przypadków ma podłoże genetyczne, związane przede wszystkim z mutacjami w 
genie BRCA1 lub BRCA2. 
Makroskopowo: przez długi czas rak rozwijający się w gruczole sutkowym nie powoduje żadnych 
widocznych, zewnętrznych zmian piersi. Długo nie daje także objawów klinicznych. Można go 
wymacać podczas badania piersi, możliwy do wybadania jest już guz średnicy około 0,5-1cm. W 
przypadkach zaawansowanych rak piersi może bezpośrednio naciekać skórę powodując powstanie 
niegojącego się, sączącego owrzodzenia. Naciek i zatkanie naczyń limfatycznych w skórze 
doprowadza do obrzęku skóry i tkanki podskórnej wokół zajętych naczyń – skóra na danym 
obszarze robi się nierówna, ogniskowo z wypukłymi obszarami i punktowymi zagłębieniami, co 
określane jest objawem „skórki pomarańczowej”. Rak często doprowadza do zaciągnięcia brodawki 



sutkowej, z której dodatkowo może się sączyć krwista wydzielina. Kiedy w węzłach chłonnych 
pachowych obecne są przerzuty, węzły te ulegają powiększeniu i są wyczuwalne pod pachą w 
tkankach dołu pachowego. W przypadkach jeszcze bardziej zaawansowanych mogą być obecne 
objawy związane z obecnością przerzutów odległych – na przykład patologiczne złamania kości 
spowodowane osłabieniem kości przez przerzuty lub niewydolność wątroby związana ze 
zniszczeniem miąższu wątroby przez liczne przerzuty.  
Lokalizacja: gdyby podzielić pierś na cztery kwadraty rysując pionową i poziomą linię przechodzące 
przez brodawkę sutkową to okaże się, że statystycznie najczęściej (w ponad połowie przypadków) 
rak piersi rozwija się w kwadrancie górnym zewnętrznym piersi. W pozostałych trzech kwadrantach 
i w okolicy zabrodawkowej rak piersi rozwija się znacznie rzadziej.  
Postacie histologicznie: dwie najczęstsze postacie raka piersi to: 
1. rak przewodowy – wywodzi się z nabłonka przewodów (komórki raka tworzą różnej wielkości 
gruczoły i skupiska), 
2. rak zrazikowy – komórki raka leżą osobno nie tworząc skupisk ani gruczołów. Komórki raka 
zrazikowego często wykazują charakterystyczny typ wzrostu układając się w rzędy jedna za drugą, 
co zostało nazwane tworzeniem układów jak „ścieżki indiańskie”. Rak typu zrazikowego częściej 
jest obustronny i w ponad połowie przypadków rozwija się wieloogniskowo w danej piersi.  
Drogi szerzenia się raka piersi :   
1. rak rozrasta się na terenie piersi i może bezpośrednio naciekać skórę lub leżący w głębi 
mięsień piersiowy,  
2. drogą naczyń limfatycznych daje przerzuty do węzłów chłonnych przede wszystkich 
pachowych, dlatego w trakcie operacji odjęcia piersi z rakiem usuwa się także zawartość dołu 
pachowego,   
3. drogą naczyń krwionośnych daje przerzuty odległe w narządach – przerzuty najczęściej 
widujemy w wątrobie, płucach i kościach, jednak w przebiegu raka piersi przerzuty mogą się 
pojawić w każdym narządzie człowieka.  
Rokowanie: rak piersi rozpoznany we wczesnym stadium (guz poniżej 2cm bez obecnych w 
węzłach chłonnych przerzutów) w większości przypadków jest w pełni wyleczalny po wykonaniu 
operacji i zastosowanej chemio- i/lub radioterapii. Im bardziej zwiększa się zaawansowanie raka 
tym mniejszy jest procent kobiet, które udaje się wyleczyć. Gdy rak piersi zostaje rozpoznany w 
stadium, gdy są już obecne przerzuty w narządach odległych, udaje się wyleczyć tylko około 10% 
kobiet. W przypadku raka piersi o wyleczeniu mówimy dopiero po okresie 15 lat od operacji, jeśli 
w tym czasie nie wystąpi wznowa lub przerzuty odległe. 
   
6.3.3 Rak płuca (czyli rak oskrzela) 
Rak płuca to nowotwór wywodzący się z komórek wyścielających duże, średnie lub drobne 
oskrzela albo z komórek przewodzików pęcherzykowych. Rak płuca jest najczęstszym nowotworem 
złośliwym na świecie i równocześnie najczęstszą przyczyną zgonów z powodów nowotworowych 
tak u mężczyzn jak i u kobiet – wynika z tego, że znacznej części chorych na raka płuca nie udaje się 
wyleczyć. Chorują zwykle ludzie starsi, częściej mężczyźni.  
Czynniki predysponujące do rozwoju raka płuca: 
1. najważniejszym czynnikiem predysponującym jest palenie papierosów – ryzyko rozwoju raka jest 
proporcjonalne do ilości wypalanych na dobę papierosów, sposobu palenia (głębokie zaciąganie się 
dymem) i czasu trwania nałogu. Również palenie bierne (przebywanie w pomieszczeniu, w którym 
ktoś pali) zwiększa ryzyko rozwoju raka. Dziewięciu z dziesięciu chorych na raka płuca to palacze 
tytoniu. 
2. narażenie na zanieczyszczenie środowiska i czynniki przemysłowe 
- wieloletnie przebywanie w środowisku, gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące 
(np. pochodzące z uranu – obecne w kopalniach, narażeni są górnicy) 
-  osoby, które przeżyły wybuch bomby atomowej ze względu na otrzymaną dawkę promieniowania 



3. kontakt z azbestem – azbest był dawniej używany do produkcji płyt na pokrycia dachowe, do 
produkcji materiałów izolacyjnych i rur. Nowe, niezniszczone wyroby z azbestu nie są groźne dla 
zdrowia człowieka. Jednak gdy produkty zawierające azbest zaczynają się kruszyć, z ich 
powierzchni odrywają się lekkie, długie włókienka, które unoszą się w powietrzu i mogą dostawać 
się wraz z nim do płuc. Po wielu latach od kontaktu z azbestem obecne w płucach włókna mogą 
zapoczątkować rozwój różnych nowotworów, w tym także raka płuca. 
Typy histologiczne raka płuca: 
1. rak płaskonabłonkowy – stanowi prawie połowę wszystkich typów raków powstających w płu-
cach. Rozwija się najczęściej w dużych i średnich oskrzelach (czyli w okolicy wnęki płuca), z 
obecnych w błonie śluzowej ognisk metaplastycznego nabłonka wielowarstwowego płaskiego – 
metaplazja jest zwykle wynikiem drażnienia nabłonka oskrzelowego przez składniki dymu 
tytoniowego. Ten typ raka jest bardzo silnie związany z paleniem papierosów – ponad 90% chorych 
to palacze. Ze względu na lokalizację w pobliżu wnęki płuca istnieje możliwość znalezienia 
złuszczonych komórek raka w plwocinie odkrztuszanej przez chorego. 
Leczenie polega na operacyjnym usunięciu płata płuca wraz z rakiem, z zachowaniem wolnego od 
nacieku raka marginesu operacyjnego. Jeśli naciek raka zajmuje oskrzele główne blisko rozwidlenia 
tchawicy odstępuje się od wykonania operacji, ponieważ nie ma możliwości uzyskania wolnego od 
nacieku raka marginesu – aby to osiągnąć należałoby usunąć miejsce rozwidlenia tchawicy a wraz z 
nim obydwa płuca. 
2. rak anaplastyczny drobnokomórkowy - jest to rak, który może pojawić się w każdej części płuca, 
ale najczęściej rośnie przywnękowo. Jest zbudowany z małych (stąd jego nazwa) komórek 
złożonych niemal wyłącznie z jądra, zawierających jedynie bardzo wąski rąbek cytoplazmy. Jest to 
typ raka o bardzo dużej dynamice wzrostu, z definicji klasyfikowany jako rak niskozróżnicowany. 
Zwykle w momencie diagnozy są już obecne przerzuty odległe. Jest to rak wykazujący najsilniejszy 
związek z paleniem papierosów – niemal 100% chorych to palacze. Tego typu raka nie leczy się 
operacyjnie, lecz przy pomocy chemio- i radioterapii. Wyniki leczenia są złe, niemal wszyscy 
chorzy umierają w ciągu dwu lat od postawienie rozpoznania.  
3. rak gruczołowy - rak, który rozwija się najczęściej w obwodowych częściach płuca (pod opłucną) 
i wywodzi się z komórek najmniejszych oskrzelików i przewodzików pęcherzykowych. Rak 
powiększając swoje rozmiary wcześnie nacieka opłucną. Ze względu na obwodową lokalizację 
najczęściej w plwocinie odkrztuszanej przez chorego nie znajduje się komórek raka. Ten typ raka też 
jest związany z paleniem papierosów, ale nieco słabiej niż pozostałe jego typy – tylko 75% chorych 
jest palaczami, a pozostałe 25% przypadków raka rozwija się u osób niepalących. Jest to też typ raka 
płuca najczęściej występujący u kobiet. Leczenie polega na operacyjnym usunięciu fragmentu płuca 
z rakiem, najczęściej całego płata płuca.  
4. raki o mieszanej budowie  
 
Objawy mogące pojawić się u chorych na raka płuca: 
- utrzymujący się kaszel i odkrztuszanie dużej ilości śluzu (zwłaszcza w przypadkach raków 
rozwijających się w dużych i średnich oskrzelach), 
- krwioplucie, 
- ból w klatce piersiowej, 
- spadek masy ciała, osłabienie, 
- zespoły paranowotworowe – u co dziesiątego chorego rak płuca powoduje powstanie jakiegoś 
zespołu paranowotworowego: raki drobnokomórkowe często wywołują zespół Cushinga, a raki 
płaskonabłonkowe - hyperkalcemię. 
Drogi szerzenia się raka płuca: 
1. poszerzanie ogniska raka przez bezpośredni naciek okolicznego miąższu płuca, 



2. rozsiew drogami oddechowymi (czyli roznoszenie drobnych grup komórek nowotworowych w 
istniejących przestrzeniach oskrzelowych wymuszony ruchem powietrza związanym z procesem 
oddychania), 
3. rozsiew drogą naczyń limfatycznych do okolicznych i odległych węzłów chłonnych. Jako 
pierwsze zajmowane są węzły chłonne wnęki płuca, 
4. rozsiew drogą naczyń krwionośnych do narządów odległych – najczęstsze miejsca powstawanie 
przerzutów odległych raka płuca to nadnercza, wątroba, mózg i kości,  
5. wysiew na opłucną – w przypadkach, gdy zajęte są obwodowe części płuca. 
Rokowanie: rokowanie u chorych na raka płuca jest złe, ogólnie jest to jeden z najgorzej rokujących 
raków u człowieka. Pięcioletnie przeżycia po zastosowanym leczeniu raka płuca (które uznajemy za 
wyleczenie) obserwuje się u poniżej 10% chorych. Leczenie operacyjne jest możliwe jedynie u 
około 30% chorych z rakiem o typie innym niż rak drobnokomórkowy. Reszta chorych jest 
dyskwalifikowana z powodu zbyt dużego miejscowego zaawansowania procesu lub z powodu złego 
ogólnego stanu pacjenta (współistnienie innych chorób, które nie pozwalają na przeprowadzenie tak 
dużego zabiegu operacyjnego). Leczenie chemio- i radioterapią w tych typach raków nie jest 
skuteczne. Raka anaplastycznego drobnokomórkowego leczymy jedynie przy pomocy chemio- i 
radioterapii (z definicji nie nadaje się do leczenia operacyjnego ze względu na bardzo szybkie 
pojawianie się licznych ognisk w obu płucach). Pozwala to jedynie na niewielkie przedłużenie życia 
chorych – większość z nich umiera w ciągu kilkunastu miesięcy od postawienia rozpoznania.  
 
Należy także pamiętać, że płuca są najczęstszym miejscem powstawania przerzutów odległych 
raków z innych narządów – zmiany przerzutowe w płucach są zwykle mnogie (pierwotny rak płuca 
to, przynajmniej na początku, pojedyncze ognisko). Przerzuty w płucach często zajmują obwodowe 
(podopłucnowe) części płuca, są okrągłe, rozsiane w kilku płatach i mają niewielką średnicę: 1-2cm.  
 
7.3.4 Rak żołądka 
Rak gruczołowy (gruczolakorak) jest najczęstszym nowotworem złośliwym żołądka. Dwa razy 
częściej występuje w jego części dystalnej (okolica odźwiernika) niż w części proksymalnej (okolica 
wpustu). Może obejmować rozległe obszary zarówno krzywizn: dużej i małej, jak i ściany przedniej 
i tylnej żołądka. Rak żołądka niemal dwa razy częściej rozwija się u mężczyzn niż u kobiet, zwykle 
u ludzi starszych: w 5-7 dekadzie życia. Rzadko zdarzają się przypadki raka żołądka u ludzi 
młodych, a nawet dzieci – wtedy zwykle u ich podłoża leżą jakieś wrodzone (dziedziczne) zmiany w 
genach kluczowych dla rozwoju tego typu raka. 
Makroskopowo rak żołądka może przybierać trzy postacie: 
a) guz wyrastający ze ściany i uwypuklający się do światła żołądka, 
b) płaski naciek w ścianie, który powoduje pogrubienie dużego obszaru ściany żołądka, często bez 
niszczenia błony śluzowej i dlatego może nie być widoczny w badaniu gastroskopowym, 
c) kraterowate owrzodzenie w ścianie żołądka. 
W przypadkach zaawansowanych często widujemy połączenie powyższych obrazów 
makroskopowych. 
Objawy: rozwijający się rak żołądka może być przez długi czas bezobjawowy. Po dłuższym czasie 
pojawiają się objawy, które nie są charakterystyczne dla tej choroby, ale mogą i często występują w 
wielu innych chorobach żołądka: pobolewanie brzucha, wymioty, spadek masy ciała, anemia. 
Zwykle diagnoza jest stawiana na tyle późno, że znaczna część pacjentów ma w momencie 
rozpoczęcia leczenia poza ogniskiem pierwotnym w żołądku także przerzuty w węzłach chłonnych 
lub w narządach odległych.    
Czynniki sprzyjające rozwojowi raka żołądka:  
1. środowiskowe: dieta zawierająca dużo potraw wędzonych, konserwowanych i solonych przy 

braku owoców, witamin C i E, zanieczyszczenie wody pitnej i pokarmów azotanami i azotynami, 



2. osobnicze: infekcja błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori powodująca rozwój 
przewlekłego, zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka, co może prowadzić do jej zaniku i 
dalej rozwoju metaplazji, dysplazji i raka. Ponadto bardziej narażone na rozwój raka żołądka są 
osoby, u których wykonano usunięcie części żołądka np. z powodu pęknięcia wrzodu żołądka) i 
osoby, u których w błonie śluzowej żołądka obecne są rozległe ogniska metaplazji jelitowej,  

3. genetyczne: ryzyko rozwoju raka żołądka jest większe u ludzi, u których ktoś z rodziny chorował 
na raka żołądka, ludzi z grupą krwi A i z obecną mutacją w genie E-kadheryny (koduje białko 
odpowiadające za przyleganie prawidłowych komórek do siebie). 

 
Postacie histologicznie: 
Najczęściej stosowany podział raka żołądka (wg Laurena) wyróżnia trzy zasadnicze typy 
histologiczne raka:  

1. typ jelitowy – (najczęstszy), komórki raka żołądka układają się w różnej wielkości cewki i 
gruczoły. W całości utkanie raka przypomina raki jelita grubego, stąd jego nazwa, 

2. typ rozlany – komórki raka leżą oddzielnie, luźno rozrzucone, nie tworząc cewek ani 
gruczołów,  

3. typ mieszany – gdzie w obrębie jednego nacieku znajdujemy obydwa powyższe typy 
wzrostu. 

Ponadto wyróżnia się kilka specjalnych, rzadkich typów i podtypów raka żołądka: 
4. rak śluzowokomórkowy  (inaczej sygnetowatokomórkowy) – jest on podtypem raka 

rozlanego. Jego komórki leżą oddzielnie i nie tworzą cewek ani gruczołów, produkują 
natomiast znaczne ilości śluzu. Śluz ten nie jest wydzielany z komórki, ale jest w niej 
gromadzony w postaci jednej dużej kropli, która wypełnia niemal całą komórkę i spycha 
jądro komórkowe na obwód przyciskając je do błony komórkowej. Komórka taka wygląda 
jak sygnet – stąd nazwa,  

5. rak śluzowy – komórki nowotworu produkują znaczne ilości śluzu i wydzielają go do 
przestrzeni pozakomórkowej, w której tworzy on rozległe jeziorka śluzowe, w których 
zawieszone są grupy komórek raka, 

6. rak desmoplastyczny – jest to zazwyczaj podtyp raka gruczołowego, który indukuje 
powstanie zbitego, włóknistego podścieliska. W całości obszar nacieku raka jest bardzo 
twardy i spoisty.  

 
Drogi szerzenia się raka żołądka: 
1. rak przekracza ścianę żołądka i bezpośrednio nacieka struktury i narządy przylegające np. sieć, 

pętle jelita cienkiego lub grubego, trzustkę, śledzionę, 
2. drogą naczyń limfatycznych daje przerzuty w węzłach chłonnych: okolicznych – węzłach 

krzywizny mniejszej i większej żołądka oraz węzłach chłonnych odległych. W preparatach 
operacyjnych przerzuty do węzłów chłonnych krzywizn żołądka spotyka się w ponad połowie 
operowanych przypadków,  

3. drogą naczyń krwionośnych daje przerzuty odległe w narządach – przerzuty najczęściej 
widujemy w wątrobie i płucach. Zaawansowany rak żołądka może dać przerzut w każdym 
narządzie człowieka, także w kościach,  

4. wysiew na otrzewną – po przekroczeniu pełnej grubości ściany żołądka rak zajmuje 
surowicówkę. Drobne grupy komórek raka mogą się odrywać od powierzchni i zagnieżdżać na 
otrzewnej, dając początek nowym ogniskom nowotworu.    

 
Rokowanie: rak żołądka jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów człowieka. 
Najważniejszymi czynnikami rokowniczymi są:  
- głębokość, na jaką sięga naciek raka w stosunku do kolejnych warstw ściany żołądka, 
- obecność przerzutów w kolejnych grupach węzłów chłonnych, 



- obecność przerzutów odległych. 
Jeśli naciek raka sięga do mięśniówki właściwej ściany żołądka lub głębiej (takiego raka nazywamy 
rakiem zaawansowanym) - rokowanie jest złe. Wśród wszystkich chorych leczonych z powodu 
zaawansowanego raka żołądka ponad połowa umrze pomimo stosowanego leczenia – usunięcia 
żołądka, chemio- i radioterapii. Tylko około 15-20% chorych przeżyje 5 lat po leczeniu (co można 
uznać za wyleczenie). Wyjątek stanowi tzw. rak wczesny - jest to taka postać raka, w której naciek 
nowotworu zajmuje tylko warstwy powierzchowne ściany żołądka (błonę śluzową i podśluzową) i 
nie nacieka mięśniówki właściwej ściany – wśród tych chorych aż 95% przeżyje 5 lat po operacji, 
czyli zostanie wyleczonych.  
 
6.3.5 Rak jelita grubego 
Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów człowieka i najczęstszym 
nowotworem złośliwym przewodu pokarmowego. Rozwija się zwykle u ludzi w starszym wieku (6-
8 dekada), choć zdarzają się przypadki także u ludzi młodszych, nieco częściej u mężczyzn niż u 
kobiet. Jest to choroba typowo występująca w krajach wysokorozwiniętych (Europa Zachodnia, 
Ameryka Północna) i zdarzająca się o wiele rzadziej w krajach rozwijających się Afryki czy 
Ameryki Południowej. W znakomitej większości przypadków jest to rak gruczołowy 
(gruczolakorak). 
Obraz makroskopowy i lokalizacja raka jelita grubego: rak jelita grubego może przybierać kilka 
postaci makroskopowych: 

1. uwypuklający się do światła jelita guz wyrastający z jego ściany 
2. guzowata masa z głębokim owrzodzeniem w centrum 
3. okrężny naciek w ścianie jelita obejmujący zwykle pełny obwód jelita na odcinku kilku 

centymetrów i zwężający jego światło 
Ponad połowa przypadków raka jelita rozwija się w końcowym odcinku jelita (esica i odbytnica 
czyli po lewej stronie jelita) – raki te mają zwykle postać okrężnego, pierścieniowatego nacieku w 
ścianie. Kolejne 30-40% raków rozwija się w początkowym odcinku jelita grubego (kątnica i 
wstępnica, czyli po prawej stronie jelita) – raki te mają najczęściej postać guza uwypuklającego się 
do światła jelita. Pozostałe części jelita grubego (poprzecznica i zstępnica) są relatywnie rzadko 
miejscem rozwoju raka.  
Objawy: zależą od lokalizacji raka i od jego postaci makroskopowej. Raki lewej części jelita rosną 
zwykle pod postacią okrężnego, owrzodziałego nacieku usztywniającego ścianę jelita i zwężającego 
jego światło, co powoduje zaburzenie pasażu stolca (wąskie „ołówkowe” stolce, zaparcia 
występujące naprzemiennie z biegunkami), który w końcowym odcinku jelita grubego może już być 
dość twardy. Czasem dochodzi do rozwoju niedrożności czyli całkowitego zablokowania pasażu 
treści kałowej w jelicie, co powoduje konieczność natychmiastowej interwencji chirurgicznej.  
Wprawdzie raki prawej części jelita najczęściej rosną w postaci guza wystającego do światła jelita, 
to jednak rzadko dają objawy ograniczenia pasażu treści jelitowej. Dzieje się tak dlatego, że w 
początkowym odcinku jelita grubego stolec jest półpłynny i nawet dość znaczne zwężenie światła 
jelita nie wpływa znacząco na możliwość przesuwania się miękkiego, półpłynnego stolca. Natomiast 
bardzo często dochodzi w tych przypadkach do niewielkich, przewlekłych krwawień do światła 
przewodu pokarmowego – wtedy w stolcu można znaleźć krew utajoną i po jakimś czasie u chorego 
rozwinie się anemia. Dlatego stwierdzenie anemii o niewyjaśnionej przyczynie u starszego 
mężczyzny powinno być sygnałem do przebadania jelita grubego. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi raka: 
1. dieta ubogoresztkowa, bogatokaloryczna i bogatocukrowa, która sprzyja zaparciom, co wydłuża 
czas wydalania z jelita niepotrzebnych, a często szkodliwych substancji,  
2. spożywanie dużej ilości mięsa i małej ilości witamin i mikroelementów, 
2. otyłość, 
3. siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, 



4. obecność w przewodzie pokarmowym gruczolaków cewkowych lub kosmkowych, na podłożu 
których może dojść do rozwoju raka.  
Gruczolaki to nowotwory łagodne pochodzenia nabłonkowego, które często rozwijają się w jelicie 
grubym. W zależności od ich budowy wyróżniamy gruczolaki cewkowe, kosmkowe i mieszane. 
Gruczolaki te mogą „siedzieć” na błonie śluzowej w postaci niewielkich wypukłości (gruczolaki 
nieuszypułowane) albo zwisać do światła jelita dzięki wąskiej szypule, która stanowi połączenie 
gruczolaka ze ścianą jelita (gruczolaki uszypułowane). Na podłożu wszystkich tych gruczolaków 
może rozwinąć się rak jelita grubego – największe ryzyko występuje w przypadku dużych, 
nieuszypułowanych gruczolaków kosmkowych zlokalizowanych w odbytnicy.  
5. czynniki genetyczne 
a) zespół wrodzonego raka jelita grubego rozwijającego się bez wcześniejszych polipów (zespół 
HNPCC) – zespół dziedziczący się autosomalnie dominująco, w którym występuje mutacja jednego 
z genów odpowiadających za naprawę uszkodzeń w nici DNA. U osób obciążonych taką mutacją 
często rozwija się rak prawej części jelita grubego, mogą też rozwinąć się raki poza przewodem 
pokarmowym; szczególnie rak trzonu macicy. 
b) zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowej (zespół FAP) – jego przyczyną jest mutacja w 
genie APC. U osób obciążonych tą mutacją już w młodym wieku dochodzi do rozwoju bardzo 
licznych (dziesiątki-setki) gruczolaków na całej długości jelita grubego, a często także w innych 
częściach przewodu pokarmowego. Aby postawić diagnozę FAP należy stwierdzić obecność co 
najmniej 100 gruczolaków, które zwykle mają kształt polipów uwypuklających się do światła 
przewodu pokarmowego. U chorych z zespołem FAP istnieje 100% ryzyko, że w młodym wieku, 
zwykle w 3 dekadzie, dojdzie do rozwoju raka jelita w co najmniej jednym z licznych obecnych w 
jelicie gruczolaków.  
Postacie histologiczne: rak jelita grubego jest rakiem typu gruczołowego – w jego utkaniu widzimy 
różnej wielkości i różnego kształtu cewki gruczołowe, które lepiej lub gorzej odtwarzają budowę 
prawidłowej błony śluzowej jelita – w zależności od wyglądu cewek określamy stopień 
zróżnicowania raka. Często komórki raka jelita grubego produkują śluz i wydzielają go do 
podścieliska – mamy wtedy do czynienia z tzw. rakiem śluzowym.  
Drogi szerzenia się raka:  
1. naciek rak zajmuje kolejne warstwy ściany jelita (błona śluzowa, podśluzowa, mięśniówka 
właściwa ściany jelita, warstwa podsurowicówkowa, surowicówka), a po przekroczeniu 
surowicówki może przez ciągłość naciekać pętle jelita cienkiego i inne organy leżące w pobliżu, 
2.  drogą naczyń limfatycznych daje przerzuty w okołojelitowych węzłach chłonnych,  
3. drogą naczyń krwionośnych daje przerzuty odległe; najczęściej w wątrobie, płucach i kościach. 
Rokowanie: ze wszystkich wymienionych tutaj raków rak jelita grubego rokuje stosunkowo 
najlepiej. Często operacyjne usunięcie fragmentu jelita wraz z rakiem okazuje się postępowaniem 
wystarczającym, zwłaszcza gdy naciek raka nie przekracza surowicówki i nie ma przerzutów w 
węzłach chłonnych. Nawet jeśli pojawi się przerzut w wątrobie, można próbować usunąć fragment 
wątroby wraz z ogniskiem raka, co znacząco przedłuża życie chorego. 
 
6.4 Nowotwory pochodzenia melanocytarnego 
Melanocyty (inaczej komórki barwnikowe) to wyspecjalizowane komórki obecne głównie w 
warstwie podstawnej naskórka, które przywędrowały do niej w trakcie rozwoju embrionalnego z 
listewki nerwowej. Liczba melanocytów zmienia się w zależności od lokalizacji - stanowią one co 5, 
czasem co 10 komórkę warstwy podstawnej naskórka. Rolą melanocytów jest produkcja specjalnego 
barwnika zwanego melaniną.  Barwnik ten jest gromadzony w cytoplazmie melanocytów oraz jest 
przekazywany do sąsiadujących z nimi komórek naskórka (keratynocytów) oraz makrofagów 
obecnych w skórze właściwej (melanofagów), zapewniając naszej skórze charakterystyczne 
zabarwienie. Obecność melaniny w komórkach naskórka chroni jądro tych komórek oraz inne ich 
elementy przed niekorzystnym wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV). W lecie, gdy 



przebywamy na słońcu, nasza skóra staje się ciemniejsza, ponieważ rośnie produkcja melaniny w 
melanocytach warstwy podstawnej naskórka i zwiększa się zawartość tego barwnika w sąsiadu-
jących z nimi keratynocytach. W zimie, gdy skóra nie jest narażona na kontakt z promieniowaniem 
UV, produkcja melaniny zmniejsza się, przez co skóra ulega rozjaśnieniu. Różnice w zabarwieniu 
skóry u przedstawicieli różnych ras wynikają z niejednakowego tempa produkcji i gromadzenia 
melaniny w komórkach naskórka, a nie z różnic gęstości melanocytów w warstwie podstawnej.   
Poza warstwą podstawną naskórka melanocyty występują między innymi na terenie mieszków 
włosowych, w błonach śluzowych i oponach mózgu. Dlatego też opisywane poniżej zmiany 
melanocytarne mogą poza skórą rozwijać się także w tych lokalizacjach.   
 
6.4.1 Znamiona barwnikowe 
Znamię barwnikowe def: nowotwór łagodny wywodzący się z melanocytów. Jest to guzkowe, 
dobrze odgraniczone skupienie melanocytów widoczne jako ciemniejszy od otaczającej skóry, 
wypukły twór obecny na skórze zwykle od wczesnego dzieciństwa. Średnio każdy dorosły człowiek 
ma pomiędzy 20 a 40 znamion barwnikowych, choć niektórzy ludzie mają ich znacznie więcej. 
Zmiany te najczęściej obecne są na skórze głowy, szyi, klatki piersiowej i tułowia. 
Wygląd makroskopowy znamienia barwnikowego: 
- wypukły, ciemniejszy od otoczenia guzek na skórze (czasem może być uszypułowany) 
- średnica znamienia zwykle nie przekracza 10mm 
- równy obrys zewnętrzny, zwykle kształt okrągły lub owalny  
- jednakowy kolor całości zmiany (znamiona mogą być tylko nieznacznie ciemniejsze od otaczającej 
skóry lub prawie czarne – istotna jest równomierność zabarwienia całej zmiany a nie odcień) 
- ze znamienia mogą wyrastać mniej lub bardziej liczne włosy 
- znamię nie boli, nie swędzi, nie stwierdza się na jego terenie samoistnego owrzodzenia ani 
krwawienia   
Typy histologiczne znamion barwnikowych klasycznych: 
1. znamię barwnikowe łączące (brzeżne) – gniazda melanocytów tworzących guzek obecne jest na 
granicy warstwy podstawnej naskórka i skóry właściwej. Uważa się, że jest to najwcześniejszy etap 
rozwoju znamienia – takie znamiona obserwujemy zwykle u dzieci i nastolatków. W miarę upływu 
czasu zwiększa się liczby melanocytów w guzku i część z nich przesuwa się do skóry właściwej – 
takie znamię nosi nazwę mieszanego, 
2. znamię barwnikowe mieszane – guzkowe skupienia melanocytów są obecne na granicy skórno-
naskórkowej oraz w postaci gniazd w skórze właściwej. Takie znamiona obserwujemy zwykle u 
ludzi koło 3. dekady życia. Melanocyty nadal przemieszczają się w obręb skóry właściwej – kiedy 
wszystkie grupy melanocytów obecne na granicy skórno-naskórkowej przesuną się niżej mamy do 
czynienia ze znamieniem skórnym,  
3. znamię barwnikowe skórne – guzkowe skupienie melanocytów obecne są na terenie skóry 
właściwej. 
Ogromna większość znamion barwnikowych pojawia się między 4. a 10. rokiem życia i jest obecna 
na skórze aż do śmierci. Minimalny procent znamion może ulec samoistnej regresji. W bardzo 
rzadkich przypadkach (poniżej 1%) na podłożu znamienia może dojść do rozwoju nowotworu 
złośliwego – czerniaka. Cechy mogące świadczyć o rozwoju czerniaka na terenie znamienia to: 
- nagła zmiana wielkości znamienia (gwałtowny wzrost znamienia), 
- zmiana barwy części znamienia 
- pojawienie się owrzodzenia lub samoistnego (nie związanego z urazem np. zadrapaniem) 
krwawienia ze znamienia, 
- pojawienie się bolesności. 
W takich przypadkach należy znamię niezwłocznie usunąć z marginesem tkanek otaczających (nie 
wolno dokonywać „kosmetycznego” usuwania znamienia) i przesłać do badania histologicznego. 



Typowo wyglądające znamiona barwnikowe nie wymagają usuwania – wyjątek stanowią te zmiany, 
które są zlokalizowane w miejscach narażonych na powtarzające się urazy i drażnienie (pod paskiem 
stanika, w pasie, zmiany uszypułowane, które grożą urwaniem) – te znamiona powinno się wyciąć. 
 
Znamiona barwnikowe specjalne:  
1. znamię błękitne – znamię barwnikowe złożone z melanocytów, które przybierają kształt 
wrzecionowaty i leżą bardzo głęboko w skórze właściwej. W znamieniu tym obecna jest znaczna 
ilość barwnika (melaniny), ale ze względu na jego głębokie położenie w skórze makroskopowo 
zmiana wygląda jak płaskie, szaro-błękitne przebarwienie na skórze. 
2. znamię barwnikowe typu Spitz – znamię występujące typowo na skórze twarzy u dzieci. 
Makroskopowo tego typu znamię wygląda jak czerwony guzek. Histologicznie zbudowane jest z 
melanocytów, które mają inną morfologię niż melanocyty w znamieniu klasycznym. 
3. znamię barwnikowe wrodzone – znamię obecne na skórze noworodka przy urodzeniu. Są to 
zwykle zmiany znacznych rozmiarów, najczęściej lokalizujące się na skórze tułowia. Im większe 
znamię wrodzone, tym większe ryzyko rozwoju na jego podłożu czerniaka.  
 
6.4.2 Czerniak 
Czerniak def: nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów. Najczęściej rozpoznajemy go na 
skórze u starszych ludzi (w 5-7 dekadzie), równie często u mężczyzn, jak u kobiet. Czerniak 
znacznie częściej rozwija się w populacji białej niż u ludzi z ciemną skórą. 
Możliwe lokalizacje czerniaka: 
1. skóra – lokalizacja najczęstsza, głównie na tułowiu i kończynach dolnych, choć nowotwór ten 
może pojawić się w każdym innym miejscu skóry, 
2. błony śluzowe – jama ustna, górne drogi oddechowe, przełyk, pochwa, odbyt, 
3. opony mózgowe, 
4. gałka oczna – czerniaki gałki ocznej mogą wywodzić się z naczyniówki, ciała rzęskowego lub 
tęczówki. 
Czynniki sprzyjające rozwojowi czerniaka: 
- jasna karnacja i jasne lub rude włosy 
- opalanie się zakończone poparzeniami słonecznymi 
- duża liczba znamion barwnikowych na skórze, zwłaszcza znamion specjalnego typu – tak zwanych 
znamion dysplastycznych 
- czerniak, który wystąpił u członka rodziny  
- wcześniejsze rozpoznanie czerniaka u danej osoby zwiększa ryzyko rozwoju kolejnej zmiany 
- immunosupresja (np. po przeszczepach narządów). 
Ponad 95% czerniaków rozwija się de novo, na podłożu skóry niezmienionej, a tylko niewielki 
odsetek na podłożu znamion barwnikowych. 
Wygląd makroskopowy „podejrzanej” zmiany barwnikowej: 
- przebarwienie lub wypukły guz na skórze średnicy zazwyczaj powyżej 10mm 
- nieregularne granice zmiany 
- niejednakowy kolor zmiany (na terenie czerniaka widzimy różne odcienie brązu, czerni, szarości i 
czerwieni przechodzące ostro jedne w drugie) 
- obecność owrzodzenia, krwawienia, bolesności 
Drogi szerzenia się czerniaka: 
1. czerniak rosnąc zajmuje coraz głębsze warstwy skóry aż w końcu zaczyna naciekać podskórną 
tkankę tłuszczową. Głębokość nacieku czerniaka możemy określać przy pomocy skali Clarka – 
podając do jakiej warstwy skóry dociera naciek nowotworu albo wg skali Breslowa – mierząc 
głębokość nacieku i podając jego grubość w milimetrach, 
2. czerniak może przerzutować do okolicznych węzłów chłonnych, 



3. w zaawansowanych przypadkach pojawiają się przerzuty odległe – najczęściej w wątrobie, choć 
mogą być obecne w każdym narządzie. 
Rokowanie:  
Leczeniem z wyboru jest wycięcie nowotworu z zachowanym marginesem tkanek niezmienionych. 
Rokowanie w przypadku czerniaka jest trudne do przewidzenia. Najważniejszym czynnikiem 
rokowniczym jest głębokość, na jaką sięga naciek nowotworu w skórze – im głębszy jest naciek, 
tym większe jest ryzyko wystąpienia przerzutów węzłowych i odległych. Pogarsza rokowanie 
obecność owrzodzenia, duża średnica zmiany, starszy wiek chorego, brak nacieku z limfocytów na 
granicy nacieku czerniaka oraz lokalizacja nowotworu na dłoniach i podeszwach.  
Około połowa chorych, u których rozpoznano czerniaka umiera w ciągu 5 lat. 
  
6.5 Najczęstsze nowotwory pochodzenia nienabłonkowego u ludzi 
Nowotwory wywodzące się z tkanek nienabłonkowych, czyli na przykład z tkanki włóknistej, 
tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej, nerwowej, chrzęstnej czy kostnej są znacznie rzadsze niż 
nowotwory z tkanek nabłonkowych (brodawczaki, gruczolaki i raki). Wyróżniamy wśród nich 
postacie łagodne, których nazwy tworzymy dodając końcówkę „-ak” do nazwy tkanki, z której się 
wywodzą (np. tłuszczak, włókniak, mięśniak itd.) oraz postacie złośliwe, których nazwy tworzymy 
dodając do nazwy tkanki, z której się wywodzą słowo mięsak (np. tłuszczakomięsak, 
włókniakomięsak itd.). Mięsaki to ogólna nazwa dla nowotworów złośliwych pochodzenia 
nienabłonkowego. Są one znacznie rzadsze od raków i wyróżniają się także tym, że w miarę 
rozsiewu mogą dawać przerzuty drogą krwionośną, natomiast na ogół nie zajmują węzłów 
chłonnych, dlatego przy operacyjnym usuwaniu mięsaków nie ma sensu wycinanie okolicznych 
węzłów chłonnych.  
 
6.5.1 Nowotwory z tkanki tłuszczowej 
Do łagodnych nowotworów tkanki tłuszczowej należy: tłuszczak i zimowiak, a ich odpowiednikiem 
złośliwym jest tłuszczakomięsak. 
Tłuszczak – jest to najczęstszy guz tkanek miękkich u dorosłych. Zwykle rozwija się między 4. a 6. 
dekadą życia, częściej u mężczyzn i częściej u osób otyłych. Makroskopowo jest to jasnożółty guz 
różnej wielkości (średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów), miękki, otorebkowany 
i niebolesny. Zbudowany jest z komórek tkanki tłuszczowej. Zlokalizowany najczęściej tuż pod 
skórą w okolicy grzbietu, na szyi, czole albo na ramionach, ale może pojawić się w każdej 
lokalizacji. Jest to najczęściej zmiana pojedyncza. 
Specjalnym typem tłuszczaka jest guz zawierający wśród komórek tkanki tłuszczowej liczne, drobne 
naczynia krwionośne, z których część jest zamknięta przez drobne zakrzepiki. Ten typ tłuszczaka 
występuje typowo na przedramieniu u młodych mężczyzn (w drugiej dekadzie życia) i jest mały i 
bolesny. 
Zimowiak  – znacznie rzadszy od tłuszczaka nowotwór łagodny zbudowany z komórek tkanki 
tłuszczowej brunatnej zwanej inaczej tkanką tłuszczową płodową. Ten rodzaj tkanki tłuszczowej 
występuje obficie u zwierząt zapadających w sen zimowy i odgrywa podczas niego rolę w 
wytwarzaniu ciepła. U człowieka taka tkanka tłuszczowa jest obecna w trakcie rozwoju płodowego. 
Potem tłuszcz ten powoli zanika i u dorosłej osoby niewielka ilość tkanki tłuszczowej brunatnej 
obecna jest jedynie w okolicy na szyi, w śródpiersiu i w otoczeniu nerek i nadnerczy. Dlatego 
zimowiak najczęściej pojawia się w śródpiersiu i okolicy łopatki, a rzadko w miejscach, gdzie 
normalnie tłuszcz brunatny nie występuje (np. udo).  
Tłuszczakomięsak – to złośliwy guz wywodzący się i różnicujący się w kierunku tkanki 
tłuszczowej. Jest wielokrotnie rzadszy od tłuszczaków, ale w grupie nowotworów złośliwych z 
tkanek nienabłonkowych jest jednym z najczęstszych. Rozwija się głównie u ludzi starszych i od 
początku jest nowotworem złośliwym – nie obserwuje się rozwoju tego nowotworu złośliwego na 
podłożu wcześniej istniejącego tłuszczaka. Typowa lokalizacja to:  



- przestrzeń zaotrzewnowa, 
- głęboko w mięśniach pośladka, uda, ramienia, 
- w dole podkolanowym, 
- praktycznie nie spotyka się go płytko pod skórą (czyli w lokalizacji typowej dla tłuszczaków). 
Ze względu na głębokie położenie zmiany radykalny zabieg operacyjny, z zachowanymi niezajętymi 
przez naciek nowotworu marginesami, nie zawsze jest możliwy. 
Histologicznie wyróżniamy kilka podtypów tłuszczakomięsaków, które różnią się przebiegiem 
klinicznym. Te najwyżej zróżnicowane (nazywamy je: atypowymi guzami tłuszczowymi) zachowują 
się zazwyczaj jak nowotwory miejscowo złośliwe – po usunięciu operacyjnym mogą nawracać, ale 
nigdy nie przerzutują. Postacie należące do grup o niskim stopniu zróżnicowania (tłuszczakomięsak 
wielopostaciowy lub tłuszczakomięsak odróżnicowany) szybko dają nawroty i przerzuty odległe -
zwykle do płuc i kości. Tłuszczakomięsaki nie przerzutują do węzłów chłonnych. Istnieją też 
postacie o pośrednim typie zachowania klinicznego. 
Rokowanie zależy od: 
- lokalizacji – im głębiej zlokalizowany jest tłuszczakomięsak, tym większe ryzyko nawrotu, 
ponieważ trudniej jest przeprowadzić radykalny zabieg operacyjny, 
- typu histologicznego (który jest związany ze stopniem zróżnicowania) – im niżej zróżnicowany 
nowotwór, tym większe ryzyko pojawienia się przerzutów odległych, 
- średnicy guza (guz powyżej 5cm rokuje gorzej). 
Ogólnie ponad połowa chorych leczonych z powodu tłuszczakomięsaka przeżyje 5lat. 
 
6.5.2 Nowotwory z tkanki mięśniowej gładkiej 
Do łagodnych nowotworów tkanki mięśniowej gładkiej należą mięśniaki gładkokomórkowe, a ich 
odpowiednikiem złośliwym jest mięśniakomięsak gładkokomórkowy. 
Mi ęśniak – guz zbudowany z komórek mięśniówki gładkiej. Makroskopowo jest to zmiana różnej 
wielkości (średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów), dość spoista, otorebkowana, 
na przekroju szara. Może lokalizować się we wszystkich tych miejscach, gdzie prawidłowo 
występuje mięśniówka gładka. Najczęściej mięśniaki widujemy u kobiet w trzonie macicy, gdzie 
mogą rosnąć w samej ścianie (mięśniaki śródścienne), albo uwypuklać się pod surowicówką 
(mięśniaki podsurowicówkowe) lub do światła jamy macicy (mięśniaki podśluzówkowe). Ponadto 
mięśniaki dość często występują w skórze - wywodzą się z mięśni przywłośnych lub ścian drobnych 
naczyń oraz w ścianie przewodu pokarmowego. 
Mi ęśniakomięsak – odpowiednik złośliwy powyżej opisanego guza. Występuje u ludzi w średnim 
wieku, częściej kobiet niż mężczyzn i jest nowotworem stosunkowo rzadkim. Najczęściej widujemy 
go w skórze, gdzie jest szansa na wycięcie go z marginesem tkanek niezmienionych lub głęboko w 
tkankach miękkich np. na terenie kończyn lub w przestrzeni zaotrzewnowej. W tych lokalizacjach 
szansa na wykonanie radykalnego zabiegu operacyjnego jest znikoma. 
 
6.5.3 Nowotwory z tkanki mięśniowej prążkowanej 
Do łagodnych nowotworów tkanki mięśniowej prążkowanej (szkieletowej) należy mięśniak 
prążkowanokomórkowy, nowotwór ekstremalnie rzadki, występujący u dzieci z rzadkim, 
genetycznie uwarunkowanym zespołem chorobowym – stwardnieniem guzowatym.  
Opowiednikiem złośliwym jest mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy. Istnieje kilka jego 
podtypów histologicznych, które różnią się rokowaniem i możliwością wyleczenia chorego. 
Najczęstszą jego postacią jest mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy zarodkowy, nowotwór 
rozwijający się głównie u małych dzieci i nastolatków. Jest to najczęstszy mięsak występujący u 
dzieci. Lokalizuje się przede wszystkim w obrębie głowy i szyi (nosogardło, ucho, zatoki, oczodół, 
przyoponowo w jamie czaszki) i w okolicy moczowo-płciowej (pęcherz moczowy, okolica 
okołojądrowa, pochwa). 



Wygląd makroskopowy jest zmienny i zależy od komórkowości zmiany, ilości powstających 
włókien tkanki łącznej oraz podścieliska i lokalizacji, w której nowotwór się rozwija. Najczęściej są 
to miękkie, niecharakterystyczne, nieotorebkowane masy o niszczącym typie wzrostu.  
Rokowanie zależy od: 
- miejsca, w którym nowotwór się rozwija 
- jego średnicy w momencie diagnozy 
- naciekania okolicznych struktur 
- obecności przerzutów (zwykle w płucach i szpiku). 
 
6.5.4 Nowotwory z tkanki naczyniowej 
Do łagodnych nowotworów tkanki naczyniowej należą naczyniaki (różne ich podtypy), a ich 
odpowiednikiem złośliwym jest naczyniakomięsak i mięsak Kaposiego ( występujący najczęściej u 
chorych na AIDS). 
Naczyniaki – występują na skórze szczególnie często u dzieci i ludzi młodych (część z nich jest 
obecna w momencie urodzenia), choć mogą pojawić się w każdym wieku. Są to nowotwory łagodne 
zbudowane z dużej liczby leżących obok siebie dojrzałych naczyń – o bardzo małej średnicy czyli 
kapilar (naczyniak kapilarny) albo dużych naczyń o poszerzonych, nieregularnych światłach 
(naczyniach jamisty). Zmiany te nie posiadają torebki. Naczyniaki obecne na skórze noworodka 
przez kilka pierwszych lat powiększają swoje rozmiary, potem ich wzrost ustaje, zaczynają zmieniać 
kolor na jaśniejszy i powoli samoistnie zanikać. Zwykle koło 10. roku życia znikają całkowicie. 
Naczyniaki jamiste częściej rozwijają się w narządach wewnętrznych np. w wątrobie i mogą pękać, 
głównie przy urazie (czasem także samoistnie), co w efekcie prowadzi do rozwoju zagrażającego 
życiu krwotoku wewnętrznego. 
Naczyniakomięsak – rzadki i bardzo złośliwy nowotwór pochodzenia naczyniowego. Rozwija się 
najczęściej w narządach wewnętrznych – zwykle w wątrobie u ludzi, którzy przez lata, np. z racji 
wykonywanego zawodu, byli narażeni na kontakt z wybranymi chemikaliami (chlorek winylu, 
pestycydy). Ponadto naczyniakomięsaki rozwijają się w skórze kończyn, w których od lat (10 lub 
więcej) obecne są cechy słoniowacizny czyli specjalnego rodzaju obrzęku pochodzenia 
limfatycznego, bądź też w skórze, która była wcześniej naświetlana promieniami X.  
Rokowanie jest bardzo złe, właściwie nie ma leczenia i większość chorych umiera w ciągu kilku 
miesięcy od postawienia rozpoznania.  
Mięsak Kaposiego - złośliwy nowotwór pochodzenia naczyniowego występujący w kilku 
wariantach o różnym potencjale złośliwości. Wszystkie przypadki są związane z infekcją wirusem 
HHV8. 
Warianty mięsaka Kaposiego: 
1. klasyczny czyli przewlekły – nowotwór rozwija się głównie u starszych mężczyzn i nie wykazuje 
związku z infekcją wirusem HIV. Przez długi czas jest ograniczony do skóry. Typowa lokalizacja to 
dystalne części kończyn dolnych (tzw. „skarpetki”), rzadziej skóra na dłoniach. Ten wariant mięsaka 
Kaposiego ma przebieg przewlekły i w miarę indolentny. Przy pomocy radioterapii można uzyskać 
wieloletnie remisje. Po latach mogą pojawić się nawroty. Raczej nie obserwuje się pojawiania się 
przerzutów odległych. 
2. epidemiczny - obecnie jest to najczęstsza postać mięsaka Kaposiego. Jest ona związana z AIDS i 
dotyczy gównie homoseksualistów. Nowotworowe proliferacje naczyniowe zajmują zarówno skórę 
jak i błony śluzowe (głównie jamy ustnej i przewodu pokarmowego) oraz narządy wewnętrzne, w 
tym szczególnie często węzły chłonne, płuca i wątrobę. Ten wariant jest typowym nowotworem 
złośliwym.  
3. afrykański – występuje w równikowej Afryce najczęściej u dzieci i młodych dorosłych. Jest to 
wariant o różnie nasilonej złośliwości – od przypadków indolentnych po postać przebiegającą 
piorunująco z zajęciem węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Zgon następuje z powodu 
nowotworu w 2-3 lata od rozpoznania.  



4. jatrogenny – nowotwór rozwijający się u niewielkiego procenta ludzi po przeszczepach 
narządów (nerek, wątroby) i przyjmujących leki immunosupresyjne. Rozwój mięsaka zaczyna się 
zwykle w drugim roku po przeszczepie. Wycofanie immunosupresji bardzo znacznie zwalnia rozwój 
nowotworu, a czasem nawet wzrost ten potrafi się cofnąć. 
 
 6.5.5 Nowotwory z tkanki chrzęstnej 
Do łagodnych nowotworów tkanki chrzęstnej należy wyrośl chrzęstno-kostna i chrzęstniak. 
Odpowiednikiem złośliwym jest chrzęstniakomięsak. 
Wyrośl chrzęstno-kostna – jest to najczęstszy nowotwór łagodny rozwijający się w obrębie kości. 
Występuje zwykle u młodych mężczyzn jako szerokie na końcu uwypuklenie powierzchni kości 
przytwierdzone do niej przy pomocy węższej szypuły (jak grzyb) i zlokalizowane w okolicy 
przynasady kości długiej – zwykle kości uda, często w okolicy kolana. Zmiana może rosnąć 
bezobjawowo lub powodować ból z powodu ucisku na sąsiednie struktury. W przypadku złamania w 
miejscu szypuły ból jest silny i nagły. W miejscu wzrostu wyrośli pojawia się deformacja obrysu 
kończyny. W niektórych rzadkich zespołach chorobowych powstają liczne wyrośla chrzęstno-
kostne. 
Chrzęstniak – rzadki nowotwór rosnący zwykle na terenie jamy szpikowej lub przy powierzchni 
kości, najczęściej w drobnych kościach dłoni i stóp. W niektórych zespołach chorobowych powstają 
liczne chrzęstniaki. Zwykle rozwija się u osób młodych w 2-4 dekadzie życia.  
Chrzęstniakomięsak – jest to nowotwór złośliwy rozwijający się u osób w 4-6 dekadzie życia, 
najczęściej w kościach leżących blisko osi ciała: miednicy, żebrach, kościach obręczy barkowej. 
Istnieje wiele odmian histologicznych chrzęstniakomięsaka.  
Rokowanie zależy od średnicy zmiany w momencie diagnozy oraz do stopnia zróżnicowania 
nowotworu – chrzęstniakomięsaki wysokozróżnicowane mogą dawać nawroty, ale nie dają 
przerzutów odległych czyli zachowują się jak nowotwory miejscowo złośliwe. Prawie 90% chorych 
przeżyje 5 lat. Chrzęstniakomięsaki niskozróżnicowane zachowują się jak typowe nowotwory 
złośliwe i szybko dają przerzuty odległe zwykle do płuc i kości. Tylko 20% chorych przeżyje 5 lat. 
 
6.5.6 Nowotwory z tkanki kostnej 
Do łagodnych nowotworów tkanki kostnej należą na przykład kostniak i kostniak kostninowy, a ich 
odpowiednikiem złośliwym jest kostniakomięsak. 
Kostniak – łagodny, mały (1-2cm), zwykle pojedynczy guz występujący u ludzi w średnim wieku i 
najczęściej znajdowany przypadkowo na zdjęciu rentgenowskim wykonywanym na polecenie 
stomatologa lub ortodonty w związku z leczeniem zębów. Jest to guzkowe zagęszczenie struktur 
prawidłowej kości lokalizujące się najczęściej w obrębie twarzoczaszki. Objawy kliniczne: 
- w znakomitej większości przypadków przebiega bezobjawowo i jest znajdowany przypadkowo 
- rzadko może powodować ból, gdy uciska na gałązkę nerwu lub struktury oczodołu 
- może zatykać wejście do zatoki np. szczękowej - przyczynia się do rozwoju zapalenia na jej terenie  
- może powodować zniekształcenie kości np. uwypuklenie na podniebieniu twardym. 
Zmiana jest łagodna i nie wymaga leczenia operacyjnego, o ile nie powoduje objawów klinicznych. 
Kostniak kostninowy – mały (do 2cm), łagodny guz kości występujący zwykle u młodzieży i 
młodych dorosłych, częściej mężczyzn, w trzonie kości udowej lub piszczelowej. Klinicznie 
powoduje wystąpienie uporczywego, nieprzemijającego, wielomiesięcznego, silnego bólu 
nasilającego się nocą – ból typowo ustępuje na kilka godzin po niesterydowych lekach 
przeciwzapalnych (aspirynie), ale nie łagodzą inne środki przeciwbólowe. Ból wynika z produkcji 
przez komórki nowotworu znacznych ilości prostaglandyny E2. Podanie aspiryny na chwilę hamuje 
jej wytwarzanie. Często przez wiele miesięcy pacjent skarży się na silny ból kończyny, a na zdjęciu 
rentgenowskim tej okolicy nie widać zmiany – wyprzedzenie pojawienia się uchwytnej 
makroskopowo zmiany przez silne objawy bólowe jest typowe dla tego guza. Leczenie polega na 
chirurgicznym wycięciu guza wraz z otaczającym marginesem tkanek niezmienionych, aby 



zakończyć nieprzyjemne objawy bólowe. Jeśli zmiana zostanie wyłuszczona bez otaczającego 
marginesu po jakimś czasie ból powróci. 
Kostniakomięsak – najczęstszy nowotwór złośliwy kości rozwijający się u nastolatków, częściej u 
chłopców – jest to tak zwany kostniakomięsak pierwotny. Może lokalizować się wszędzie, ale ponad 
połowa jego przypadków jest stwierdzana w kościach okolicy kolana. Najbardziej klasyczna postać 
tego nowotworu to pojedynczy guz rosnący w jamie szpikowej w przynasadzie kości długiej okolicy 
kolana i wykazujący niski stopień zróżnicowania, a co za tym idzie zachowujący się jak wysoce 
złośliwy nowotwór. W rzadkich przypadkach kostniakomięsak może rosnąć na powierzchni kości – 
wtedy zwykle rokuje nieco lepiej. 
Wzrost i rozprzestrzenianie się kostniakomięsaka: 
- początkowo wypełnia jamę szpikową, 
- nacieka warstwę korową kości, w końcu powoduje przerwanie okostnej i naciek przechodzi w 
obręb tkanek miękkich wokół kości, 
- naciek zajmuje nasadę kości i wnika do jamy stawowej niszcząc staw, 
- szybko pojawiają się przerzuty odległe: zwykle w płucach i innych kościach. 
Czynniki rokownicze w przypadkach kostniakomięsaka: 
- stopień zróżnicowania nowotworu 
- odpowiedź na zastosowane leczenie chemiczne przedoperacyjne – diagnozę stawiamy na 
podstawie wycinka z guza. Zanim jednak wykonane zostanie wycięcie operacyjne nowotworu chory 
otrzymuje chemioterapię – jeśli ponad 90% utkania mięsaka ulegnie w jej wyniku martwicy, to 
można się spodziewać lepszego przebiegu klinicznego niż w przypadkach, gdy nowotwór nie 
reaguje tak dobrze na chemioterapię, 
- lokalizacja zmiany (przypadki wewnątrzkostne zwykle rokują gorzej niż te rozwijające się na 
powierzchni kości). 
Leczenie polega na wycięciu zmiany – czasem konieczna jest amputacja kończyny, często udaje się 
wykonać operację oszczędzającą. Przy zastosowaniu leczenia skojarzonego (chemioterapia i 
operacja) około 70% chorych przeżyje 5 lat. Nieleczony kostniakomięsak prowadzi do śmierci. 
Ponadto istnieje tak zwana wtórna postać kostniakomięsaka – jest to nowotwór, który rozwija się na 
podłożu innych, wcześniej istniejących chorób kości (np. na podłożu choroby Pageta lub u ludzi 
posiadających mnogie wyrośla chrzęstno-kostne) – może wtedy być wieloogniskowy i zwykle 
rokuje gorzej. Wtórna postać kostniakomięsaka może rozwinąć się także wokół protezy stawu oraz u 
osób, które w młodości były leczone przy pomocy chemioterapii z powodu innego nowotworu 
złośliwego. 
 
6.5.7 Chłoniaki i białaczki 
Chłoniaki  – nowotwory złośliwe wywodzące się limfocytów, czyli komórek układu 
odpornościowego. Ich etiologia jest w większości przypadków niejasna.  
Wyróżniamy wśród nich chłoniaki B-komórkowe (gdy nowotworowemu rozrostowi ulega jakaś 
forma limfocyta B) i chłoniaki T-komórkowe (gdy nowotworowemu rozrostowi ulega jakaś forma 
limfocyta T). Nie ma odpowiedników łagodnych tych nowotworów - wszystkie chłoniaki są 
złośliwe, choć w zależności od typu różnią się przebiegiem klinicznym. Są chłoniaki, które rosną 
bardzo szybko, w ich utkaniu widzimy nieprawidłowe, atypowe limfocyty, wśród których jest wiele 
mitoz (figur podziału) – takie chłoniaki nieleczone prowadzą do śmierci w krótkim czasie, są one 
jednak wrażliwe na chemioterapię. Dlatego istnieje możliwość zastosowania chemioterapii i 
trwałego wyleczenia przynajmniej części chorych. Z drugiej strony istnieje wiele chłoniaków, które 
rosną bardzo powoli, ich komórki są niemal nieodróżnialne od prawidłowych limfocytów, a 
dynamika ich rozwoju jest wolna. Chorzy z takim chłoniakiem zwykle żyją kilka a nawet 
kilkanaście lat, nie ma jednak możliwości ich wyleczenia, ponieważ rozrosty te nie są wrażliwe na 
chemioterapię. U części chorych można próbować wycinać operacyjnie pojawiające się zmiany lub 
stosować radioterapię. Istnieje też cała gama chłoniaków o cechach pośrednich. 



Obraz kliniczny: 
- większość chłoniaków rozwija się na terenie węzłów chłonnych, czyli tam, gdzie normalnie obecne 
są limfocyty. Klinicznie widzimy powiększenie jakiejś grupy lub kilku grup węzłów chłonnych. 
Węzły te są niebolesne i powiększenie utrzymuje się przez dłuższy czas, 
- część chłoniaków od początku zajmuje narządy pozawęzłowe w których prawidłowo występują 
limfocyty np. przewód pokarmowy, grasicę lub takie narządy, w których prawidłowo nie ma 
limfocytów: skórę, jądra, centralny system nerwowy (CSN). Pierwotne chłoniaki CSN typowo 
obserwuje się w przebiegu objawowego AIDS, 
- część chłoniaków zajmuje od początku szpik kostny, 
- część chorych na chłoniaka może mieć objawy dodatkowe, które mogą sugerować obecność 
chłoniaka, należą do nich:  
1. gorączka (około 38 stopni) utrzymująca się bez wyraźnego powodu przez ponad miesiąc 
2. zlewne poty nocne utrzymujące się przez jakiś czas 
3. wyraźny spadek masy ciała 
4. osłabienie, ogólne złe samopoczucie. 
Te objawy nie występują we wszystkich rodzajach chłoniaków, mogą też występować w innych 
chorobach.  
Wyróżniamy kilkadziesiąt różnych jednostek chorobowych, które należą do grupy chłoniaków.  
 
Białaczka – pojęcie znacznie szersze niż „chłoniak”. Białaczka to określenie, które oznacza, że w 
szpiku obecne są komórki nowotworowe, które równocześnie przedostają się do krwi i są w niej 
obecne w dużych ilościach. Można te komórki z łatwością znaleźć w badaniu morfologicznym krwi 
obwodowej. 
W zależności od typu komórek nowotworowych które są obecne we krwi wyróżniamy: 
1. białaczki szpikowe – gdy komórki nowotworowe obecne we krwi wywodzą się z którejś linii 
komórek szpiku kostnego, 
2. białaczki limfocytarne – gdy nowotworowy rozrost limfocytarny (czyli chłoniak) zajmuje 
pierwotnie szpik (a nie typowo węzły chłonne) i komórki nowotworowe obecne są we krwi chorego. 

 
 
 
 
 


