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Aktywność fizyczna w świetle m-zdrowia 

1. Wprowadzenie  

Warunkiem zachowania i wzmacniania potencjału zdrowia, jest aktyw-

ność fizyczna. Odpowiedni jej poziom, sprzyja redukcji nadmiaru masy 

ciała, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, nadciśnienia, 

cukrzycy typu II i niektórych typów nowotworów. Aktywność fizyczna 

pomaga również w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia psychicznego, 

poprzez niwelowanie negatywnych reakcji stresowych, niepokój, a także 

zmniejszanie ryzyka zachorowania, bądź poziomu zaawansowania choroby 

Alzheimera [1].  

Ruch, jako składowa aktywności jest stałym elementem prawidłowo 

funkcjonującej jednostki. Wykazuje charakter naturalny, oczywisty i auto-

matyczny, jak oddychanie. Wykonując czynności różnego rodzaju nie 

zastanawiamy się nad ich specyfiką, tj. zaangażowaniem grup mięśniowych, 

mechanizmem ruchu, czy efektywnością wydatkowania energii. Odbywa się 

to w sposób naturalny. Ruch towarzyszy nam przez całe życie, jest automa-

tyczny i ukierunkowany na cel. Aktywność fizyczna determinuje rozwój 

człowieka w wielu aspektach: fizycznym, motorycznym, psychologicznym, 

społecznym oraz socjologicznym. Jej niski poziom wpływa na występowanie 

chorób cywilizacyjnych i społecznych [2]. Utrzymanie aktywności na 

odpowiednio wysokim poziomie usprawnia procesy socjalizacyjne, 

wspomaga rozwój psychomotoryczny oraz utrzymanie odpowiedniego 

wskaźnika masy [3]. Zmiany na przestrzeni ostatnich dekad w kwestii 

postrzegania zdrowia i czynników determinujących jego stan, spowodowały 

wzrost i rozwój badań z zakresu aktywności fizycznej. Poziom aktywności 

fizycznej jest jednym z elementów podlegających badaniom HBSC, 

będącym międzynarodowym badaniem zachowań zdrowotnych wśród 

młodzieży prowadzonym cyklicznie, co 4 lata. W porównaniu do wyników 

badań przeprowadzonych w 2010 roku, kolejna edycja z 2014 roku 

zanotowała znaczny wzrost poziomu aktywności wśród młodzieży szkolnej 

osiągając wymagane minimum określone przez WHO dla tej grupy 
                                                                
1 Zakład Biostatystyki Demografii i Epidemiologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, 

paulina.kaczor@wp.pl  
2 Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

zdrowpub@umlub.pl, www.umlub.pl  

mailto:zdrowpub@umlub.pl
http://www.umlub.pl/
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wiekowej [4, 5]. Dużego znaczenia nabrało podejście do dbałości o zdrowie 

w wymiarze aktywności i zasad prawidłowego odżywiania, również 

w kwestii edukacji zdrowotnej. Edukacja szkolna dość szeroko odnosi się do 

zagadnień promowania aktywności i form spędzania czasu wolnego [6-8]. 

Niewątpliwie rozwój technologii oraz polityka zdrowotna państwa usprawnia 

aktywne korzystanie z wolnego czasu [9]. 

2. Cel pracy i metody 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu 

problematyki aktywności fizycznej w kontekście rozwoju technologii 

mobilnych. Opracowania dokonano poprzez analizę międzynarodowej 

literatury. Przeglądu rozwiązań m-zdrowia dokonano w kontekście 

promocji zdrowia w obszarze aktywności fizycznej. 

3. Uwarunkowania rozwoju m-zdrowia 

Trwający postęp medyczny umożliwia przeprowadzanie procedur 

i zabiegów, które do niedawna były niemożliwe. Aparatura i doświadczenie 

specjalistów pozwalają uzyskiwać wysokie efekty bez rozległej ingerencji 

w ciało człowieka oraz usprawniają procesy leczenia i rehabilitacji. Nie 

byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój technologii. W ostatnich dekadach 

technologie medyczne i informatyczne zbiegły się w rozwoju i uległy 

gwałtownemu przyspieszeniu. Medycyna stoi przed wielką szansą rozwoju 

i coraz częściej zaczyna korzystać z rozwiązań takich jak: telemedycyną, e-

zdrowie, m-zdrowie [10]. „Zgodnie z definicją Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) m-zdrowie stanowi obszar e-zdrowia, który świadczy usługi 

zdrowotne i informacje za pośrednictwem technologii mobilnych, takich jak 

telefony komórkowe, komputery przenośne i palmtopy (urządzenia PDA)” 

[11]. Postęp e-, i m-zdrowia daje realną możliwość zrewolucjonizowania 

medycyny i zagadnień zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu jej trady-

cyjnej i ogólnej misji. Nakłady na ochronę zdrowia powodują ograniczoność 

środków na realizację świadczeń w tak dużym zakresie zgłaszanym przez 

społeczeństwo. Rozwój e-zdrowia umożliwi obniżenie kosztów dla świad-

czenia usług, jak konsultacje lekarskie w chorobach przewlekłych, które 

mają na celu kontrolę wyników badań, czy przepisanie recepty [10]. Rozwój 

smart healthcare (inteligentnej ochrony zdrowia) umożliwi mobilne i stałe 

monitorowanie parametrów życia, co doprowadzi do zwiększonego poczucia 

bezpieczeństwa i opty-malizacji kontaktu z systemem ochrony zdrowia [12]. 

Mając na uwadze szacunki dotyczące demografii świata, w 2053 roku na 

świecie będzie żyło 9 mld ludzi. E- zdrowie i m-zdrowie przyczyni się do tej 

sytuacji dzięki poprawie jakości świadczeń oraz zwiększenie efektywności 

zwalczania chorób poprzez rozwój technologiczny [13]. Unia Europejska już 
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w 2014 roku podjęła decyzję o wprowadzeniu konsultacji społecznych 

w zakresie obniżenia kosztów systemu zdrowia poprzez wykorzystanie 

technologii informatycznych (mobilnych) do poprawy jakości i częstotli-

wości świadczonych usług [11]. Prawidłowo zaimplementowana technologia 

przyczyni się do stałego obniżenia kosztów świadczeń, co przełoży się na 

zwiększenie środków pozostających w budżecie państwa [13]. Regionem 

Polski, w którym e-zdrowie rozwija się najlepiej jest Dolny Śląsk. Już 

w 2005 roku zorganizowano tam klaster naukowo-technologiczny pod nazwą 

„e-Zdrowie”, który realizował ważne dla regionu strategie zdrowotnych 

e-usług przy współpracy samorządów: województwa i lokalnych, łącząc 

biznes ze środowiskiem naukowym. Region ten otrzymał ze środków UE 

dotację rzędu 400 mln zł na rozwój e-zdrowia, włączając do współpracy 

m.in. szpitale, przychodnie, uczelnie oraz przedsiębiorstwa. W 2007 roku 

opublikowano „Podręcznik dobrych praktyk regionalnych” w zakresie 

e-zdrowia. W opracowaniu znalazły się perspektywy rozwoju w poszcze-

gólnych regionach oraz e-zdrowie z punktu widzenia społeczeństwa, systemu 

opieki zdrowotnej oraz szeroko rozumianej polityki zdrowotnej. Polski rząd 

od 2016 r. rozpoczął prace nad powszechnym wprowadzeniem i uregulo-

waniem e-zdrowia i e-usług w praktyce. Kwestia finansowania tych świad-

czeń wciąż pozostaje nierozwiązana, jednak tempo rozwoju e-zdrowia, poz-

wala sądzić, iż jest to tylko kwestia czasu. Prężnie rozwijające się techno-

logie informacji medycznej przekładają się na m-zdrowie, a w nim popular-

ność aplikacji zdrowotnych, których liczbę szacuje się na 165 000. Wzrost 

zainteresowania aplikacjami przynosi dodatkowe korzyści w zakresie 

diagnozowania chorób. Nieswoiste objawy kojarzone z jednostkami choro-

bowymi dają lekarzom możliwość lepszego poznania i zrozumienia ich 

charakterystyki. Ponadto pomagają zrozumieć i poznać chorobę samym 

pacjentom, niejednokrotnie wspomagają proces leczenia oraz dostarczają 

istotnych informacji o stanie zdrowia. Pełnią funkcje kontrolne (np. przypo-

mnienia o konieczności zażycia leków), zwiększają odpowiedzialność za 

własne zdrowie poprzez stały monitoring parametrów, a także pozwalają na 

szybką reakcję w przypadku wahań istotnych parametrów [14].  

M-zdrowie pozwala kontrolować parametry z szerokiej gamy zdrowia. 

Wspomaga procesy związane ze zmianą stylu życia, jak aktywność fizycz-

na, prawidłowe odżywianie, kontrola masy ciała, czy utrzymanie odpo-

wiedniego poziomu spożycia wody. Zdrowie (także publiczne) wkracza 

w nową erę dbałości i odpowiedzialności ze strony społeczeństwa. Wzrost 

zainteresowania aplikacjami potęguje coraz większa powszechność i do-

stępność do urządzeń typu „smartfon”, które są dostosowane do obsługi 

różnych aplikacji oraz dają możliwość komunikowania się z innymi użyt-

kownikami, wymiany informacji i doświadczeń za pomocą mediów spo-

łecznościowych tworząc społeczności osób o podobnych zainteresowa-
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niach lub problemach zdrowotnych. Wykorzystanie narzędzi m-zdrowia 

pozwala również na kontakt z pracownikami ochrony zdrowia w kwestiach 

budzących wątpliwości, bez konieczności wychodzenia z domu i ocze-

kiwania na wizytę w gabinecie [11, 14]. Wzrost zainteresowania w zakresie 

m-zdrowia i wykorzystania mediów społecznościowych pozwala promo-

wać pozytywne zachowania zdrowotne, wpływa na poprawę poziomu 

aktywności fizycznej, promuje zdrowy, a także odpowiedzialny styl życia. 

M-zdrowie coraz częściej wykorzystywane jest do oceny i pomiaru para-

metrów sprawności organizmu umożliwiając bardziej świadomy udział 

w procesie kształtowania kondycji fizycznej, spalania nadmiaru tkanki 

tłuszczowej, czy utrzymania prawidłowo zbilansowanej diety. Dzięki 

powszechności m-rozwiązań, dostęp do narzędzi typu e-trener personalny, 

czy ustalenie spersonalizowanego planu treningowego i optymalnej diety 

dostępne jest na wyciągnięcie ręki i bez wychodzenia z domu [15]. 

Szacuje się, że do 2017 roku - 3,4 miliarda ludzi na całym świecie bę-

dzie użytkownikami smartfonów czy tabletów, a połowa z nich będzie ko-

rzystać z aplikacji zdrowotnych, wobec czego mobilne aplikacje zdro-

wotne mogą stanowić efektywne narzędzie służące poprawie kondycji 

zdrowotnej społeczeństwa. Obecnie dostępnych jest już prawie 165 tysięcy 

aplikacji tego rodzaju. 20 najpopularniejszych, bezpłatnych aplikacji 

z dziedziny sportu, fitnessu i zdrowia pobrano ponad 230 milionów razy na 

całym świecie [11].  

3.1. Badania naukowe w obszarze zastosowania m-zdrowia 

w promowaniu aktywności fizycznej 

Gwałtownemu rozwojowi aplikacji zdrowotnych nie towarzyszyły rze-

telne badania nad efektywnością wpływu tych narzędzi na zdrowie. 

Dotychczas przeprowadzone analizy miały charakter jedynie fragmen-

taryczny, bądź dotyczyły ścisłe określonych odbiorców. W dotychczas-

sowych badaniach podejmowano m.in., problematykę psychologicznego 

mechanizmu wpływu aplikacji na modyfikacje zachowań zdrowotnych. 

Badania wskazują, że aplikacje promujące aktywność fizyczną stosują 

średnio 5 technik zmian zachowań. Nie potwierdzono statystycznie istotnej 

różnicy w liczbie zidentyfikowanych technik wpływu pomiędzy aplika-

cjami darmowymi i płatnymi. Do najczęściej wykorzystywanych mecha-

nizmów zaliczyć należy ustalanie celów, samokontrole, oraz informację 

zwrotną na temat wydajności. Są to jednocześnie jedne z istotniejszych 

elementów wpływających na decyzje konsumentów w kwestii wyboru 

aplikacji [16]. 

Badania przeprowadzone w University of Minnesota wykazały, iż 

aplikacje mobilne mają zdolność wpływu na ułatwienie określonych zacho-



 

 

Aktywność fizyczna w świetle m-zdrowia 

 

11 

 

wań. Badaniem objęto jednak jedynie osoby młode, które chętniej niż 

osoby starsze przyswajają technologie ICT. Analiza wykazała zwiększone 

zainteresowanie poprawą nawyków żywieniowych w badanej grupie [17].  

Kompleksowe badania na osobach dorosłych dotychczas nie zostały 

opracowane. Prowadzane obecnie w The Alamedilla Health Center w Hisz-

panii badania stanowią ciekawy przykład innowacyjnej metody pomiaru 

wpływu aplikacji mobilnych. W drugim etapie badania poddano testom 

stworzoną specjalnie na potrzeby projektu aplikację mobilną, obejmującą 

zarówno zalecenia dietetyczne, jak i te dotyczące aktywności fizycznej. 

Aplikacja była testowana przez 3 miesiące, obecnie badacze mają nadzieje 

dokonać wieloletniej analizy przekrojowej [18]. 
Badania przeprowadzone w Irlandii również wykazały skuteczność 

stosowania rozwiązań mobilnych w zakresie aktywności fizycznej. Bada-

niem objęto 90 pacjentów w wieku powyżej 16 roku życia, którzy byli 

użytkownikami smartfonów. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani 

o podobnych celach aktywności fizycznej oraz otrzymali informacje doty-

czące korzyści z ćwiczeń. Grupa interwencyjna została wyposażona w apli-

kacje na smartfony i szczegółowe instrukcje, jak jej używać, aby osiągnąć 

założone cele. Efektem końcowym była zmiana w aktywności fizycznej, 

mierzona codzienną liczbą kroków. Różnica w średniej poprawie liczona 

od 1 tygodnia do 8 tygodniu wynosiła 1029 kroków dziennie, na korzyść 

grupy z zamierzoną interwencją [19]. 

Metaanaliza dokonana przez Fanning, J., Mullen, S.P., and McAuley, E. 

wykazała, że badania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych zyskują na 

popularności. Celem badaczy musi być jak najlepsze wykorzystanie narzę-

dzi mobilnych do wyjaśniania mechanizmów wpływu i pomiaru aktyw-

ności. Autorzy wskazują jednak na szereg ograniczeń tego rodzaj analiz. 

Trudnością może stać się identyfikacja unikalnego wpływu aplikacji 

mobilnej na zamianę zachowania w sytuacji sprzężenia kilku interwencji. 

W przypadku znaczącej części użytkowników aplikacja służy jedynie do 

pomiarów liczby kroków czy spalonych kalorii, a wymierny efekt zmiany 

postępowania uzyskiwany jest częściej poprzez tradycyjne porady „twarzą 

w twarz” [20]. 
Wykorzystanie technologii mobilnych nie gwarantuje w prosty sposób 

sukcesu podejmowanych interwencji. Ramy teoretyczne pozwalają 
badaczom na takie ukształtowanie założeń interwencji, które umożliwią 
maksymalizację skuteczności. Prestwich A. i współpracownicy próbowali 
uzyskać zadowalające efekty poprzez rozwój elementów związanych 
z określeniem celu. Już opracowanie Gollwitzer wskazywało bowiem, że 
rozbudowanie planowania ukierunkowanego na cel przenosi ciężar reali-

zacji określonych zadań z jednostki na komponent sytuacyjny [21]. 
W badaniach Prestwich A., pacjenci po wyznaczeniu określonych celów 
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aktywności zostali przydzieli do trzech grup. Jedna otrzymywała sms 
z przypomnieniem swojego celu, druga otrzymywała sms z przypo-
mnieniem o konieczności podejmowania aktywności, a trzecia była grupą 
kontrolną bez interwencji. Grupy otrzymujące przypomnienie znacząco 
częściej podejmowały aktywność fizyczną, a dodatkowo grupa otrzymująca 
przypomnienie celu, wykazała się lepszymi wynikami, niż druga grupa 
objęta interwencją [22]. 

Ze względu na podobieństwo platformy telefonów komórkowych 
i aplikacji mobilnych z powodzeniem można stosować rozwiązania już 
wcześniej wykorzystywane i zbadane [23]. Teoretycznie ugruntowany 
mechanizm psychicznego wpływu na zmianę zachowań wykorzystywany 
przez aplikacje mobilne może stać się skutecznym narzędziem badacza 
służącym zwiększeniu aktywności fizycznej. 

Aplikacje zdrowotne stosują psychologiczne mechanizmy motywacji. 
Na Uniwersytecie Michigan przeprowadzono badanie na grupie 23 
użytkowników, w ramach którego przeanalizowano motywacyjny wpływ 
różnych cech zaprojektowanej tam aplikacji. Jak udowodniły badania, trzy 
z czterech cech aplikacji przyniosły pozytywne efekty w zakresie moty-
wacji. Biorący udział zgłosili, że aplikacja przypominała im o robionych 
postępach, motywowała do zwiększania intensywności swoich ćwiczeń, 
przypominała, aby ćwiczyli w czasie zajętych tygodni i zachęcała do 
różnorodności ćwiczeń [24]. Przykładem aplikacji motywującej użytko-
wników jest aplikacja WOWY „Uprawiam sport z tobą”. Aplikacja jest 
platformą online, do której zalogowani użytkownicy mogą wpisywać swoje 
harmonogramy treningów oraz wirtualnie zapraszać do wspólnych ćwi-
czeń. Zachęcanie użytkowników do planowania swoich godzin ćwiczeń 
z wyprzedzeniem jest sposobem na to, aby zwiększyć ich zaangażowanie 
w powtarzanie treningów. Niektórzy z użytkowników decydują się doku-
mentować swoje postępy oraz to, w jaki sposób zmieniło się ich ciało, co 
stanowi dodatkową motywację dla innych oraz udowadnia, że warto jest 
podejmować i kontynuować aktywność fizyczną [25].  

4. Przegląd wybranych aplikacji mobilnych 

Z pomocą aplikacji zdrowotnych można monitorować aktywność fi-
zyczną, mierzyć przebyty dystans, tętno, spalone kalorie, a w konsekwen-
cji zwiększać poziom aktywności fizycznej, poprzez motywacyjne dzia-
łanie tychże aplikacji. Lefebvre stwierdza, że urządzenia mobilne są przy-
szłością działań w zakresie promocji zdrowia społeczeństwa, a także popra-
wy w zakresie aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia [26]. 

Według przeprowadzonego na początku 2015 roku internetowego 
badania, co trzeci polski internauta (31%) korzysta z mobilnych aplikacji 
zdrowotnych i sportowych [27]. Na łamach czasopisma OSOZ znalazł się 
raport, w którym przedstawione zostały najciekawsze i wysoko ocenione 
przez użytkowników aplikacje zdrowotne. Łączna liczba wszystkich apli-
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kacji zdrowotnych szacowana jest na ok. 165 tysięcy, natomiast w raporcie 
przedstawiono 114 najciekawszych i najczęściej wybieranych mobilnych 
aplikacji zdrowotnych, w tym także aplikacji sportowych, stanowiących 
29% ogółu aplikacji m-zdrowia [28].  

Poniższa analiza skupia się jedynie na wybranych spośród 114 zapre-
zentowanych przez OSOZ aplikacjach zdrowotnych w zakresie sportu. 

Aplikacja: Kręć Kilometry jest przeznaczona dla osób preferujących 
jazdę rowerem. W 2015 roku, w ramach korzystania z aplikacji zorgani-
zowano kampanię Fundacji Allegro All For Planet, której celem było 
przekonanie jak największej liczby osób do jazdy rowerem. Nagrodą była 
szansa zdobycia stojaków rowerowych dla miasta, z którego pochodził 
uczestnik kampanii. Obok społecznej motywacji, aplikacja umożliwia po 
każdej rowerowej przejażdżce dostęp do przejrzystych wykresów i sta-
tystyk, pozwalających sprawdzić długość i czas pokonanego dystansu, 
a także liczbę spalonych kalorii. Aplikacja pozwala na porównanie wcześ-
niejszych aktywności użytkownika podczas kolejnych treningów [29].  

Ustalanie treningu, jeszcze do niedawna było domeną specjalistów, 
którzy wspomagali osoby uprawiające sport. Z pomocą przychodzi aplika-
cja 7 minut HICT (High Intensity Circuit Training). Wspomniana aplikacja 
niejako zastępuje trenera, bowiem wydając polecenia głosowe, prowadzi 
nas przez cały trening, od początku do końca. Aplikacja umożliwia wyko-
nywanie treningu obwodowego o wysokiej intensywności. Do ćwiczeń 
potrzebne jest jedynie zwykłe krzesło (lub platforma). Podczas treningu 
wykorzystywana jest masa własna ciała, dzięki czemu może on być wyko-
nywany przez każdą zdrową osobę, bez względu na posiadane umiejęt-
ności. Podczas użytkowania tej aplikacji, należy pamiętać, że trening jest 
wyczerpujący, wobec czego niewskazany osobom, z zaburzeniami stanu 
zdrowia fizycznego [30]. Niewątpliwą zaletą narzędzia jest to, że można 
ćwiczyć w domu i nie potrzeba do tego żadnego specjalnego sprzętu.  

Przykładem osobistego trenera, bez wychodzenia z domu jest również 
aplikacja Coach.me. Aplikacja obok motywacji sportowej, zapewnia rów-
nież budowanie prozdrowotnych nawyków. Aplikacja dyscyplinuje, przy-
pominając o regularnym wykonywaniu zadań, tj. nauka jogi, lepsza forma 
fizyczna, zdrowe odżywianie lub inny dowolny priorytet prozdrowotny. 
W ten sposób rośnie szansa, że postanowienia zamienią się w nawyki 
prozdrowotne. Aplikacja posiada wiele funkcji statystycznych, informu-
jących z jaką częstością wykonaliśmy nowy nawyk w miesiącu, w tygodniu 
i jak bardzo się poprawiamy [28]. Monitoring dokonań sportowych zape-
wni nam również aplikacja Endomondo – Bieganie & Rower. Endomondo 
zgromadzi dane z przebiegu treningu, takie jak: czas trwania, przebyty 
dystans i pokonaną trasę, spalone kalorie, a podczas aktywności wyświetli 
dodatkowo naszą prędkość czy tętno. Dodatkową zaletą aplikacji, jest fakt, 
że użytkownik staje się częścią większej społeczności, mając możliwość 
dzielenia się swoimi osiągnięciami i postępami w treningu. Istnieje możli-
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wość śledzenia i komentowania osiągnięć znajomych. Endomondo zachęca 
do rywalizacji z samym sobą, a także z naszymi znajomymi. Rozpoczy-
nając trening można określić, jaki cel chcemy osiągnąć, jaką trasę chcemy 
pokonać podczas ćwiczeń, czy też poprawić rekord życiowy znajomego lub 
nasze wcześniejsze osiągnięcie. Możliwość wyznaczenia sobie określonego 
celu i informowanie o swoich sukcesach, pełni funkcję motywacyjną [31]. 

Obok aktywności fizycznej, istotną kwestią zachowania i umacniania 
potencjału zdrowia jest również właściwy sposób żywienia. Aplikacja Life-
sum tzw. Personalny doradca zdrowego stylu życia. Aplikacja kontroluje 
spożywane posiłki oraz aktywność fizyczną, pomagając osiągnąć założony 
przez użytkownika cel. Lifesum to kompleksowe narzędzie pozwalające 
śledzić przemiany naszego ciała poprzez zapisywanie spożytych posiłków 
i wykonanych aktywności fizycznych. Każdego dnia z pomocą Lifesum 
możemy monitorować ilość przyswojonych kalorii. W aplikacji jest także 
zakładka, która pozwala nam monitorować ilość wypitych płynów. 
Aplikacja Lifesum obok optymalnej diety to także propozycja programu 
ćwiczeń [32].  

Aby być zdrowym, wystarczy podejmować jakąkolwiek, choć regularną 
aktywność fizyczną. Dla osób rozpoczynających przygodę z aktywnością 
fizyczną najlepszą propozycją, jest zwykłe chodzenie, jako najprostsza i za-
lecana przez lekarzy aktywność sportowa. Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca 10000 kroków dziennie. Motywacją do podjęcia dłuższego spaceru, 
czy rezygnacji z samochodu, może okazać się aplikacja Steps+. Mierzy 
liczbę kroków, spalone kalorie i ilość pokonanych pięter, informując 
o realizacji założonego planu [28]. 

5. Podsumowanie 

Głównym celem aplikacji m-zdrowia jest zmiana niekorzystnych 
zachowań zdrowotnych. Użytkownicy smartfonów i tabletów mają do 
wyboru coraz szerszą gamę aplikacji mobilnych, które ułatwiają dbanie 
o dobrą kondycję fizyczną, wzmacniając potencjał zdrowotny. Z powo-
dzeniem są one przyjmowane przez społeczeństwo XXI wieku, wykazujące 
coraz większe zainteresowane poprawą nawyków żywieniowych oraz 
wzmożeniem aktywności fizycznej. Mechanizm psychicznego wpływu na 
zmianę zachowań wykorzystywany przez aplikacje mobilne, może stać się 
skutecznym narzędziem, poprawiającym styl życia ludności. Dodatkową 
zaletą aplikacji m-zdrowia, jest fakt, że systematyczne wykorzystywanie 
takich, jak wymienione powyżej narzędzi związanych ze zdrowiem 
i aktywnością fizyczną może skutkować mniejszymi wydatkami systemu 
opieki zdrowotnej, jak wskazują szacunki Departamentu Zdrowia Wielkiej 
Brytanii.  

Warto podkreślić, iż aplikacje mobilne stanowią również doskonałe 
narzędzie gromadzenia danych. W sposób coraz bardziej dokładny oraz 
niewymagający, ani złożonych metod, ani dużych nakładów finansowych, 
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aplikacje pozwalają na zabranie ogromnej ilości pomiarów. Dane tę mogą 
stanowić ciekawy materiał badawczy i stać się podstawą kreowania polityki 
zdrowotnej w skali makro. 

Jednym z celów globalnej polityki zdrowotnej są działania na rzecz 
ograniczenia planu występowania niewystarczającej aktywności fizycznej. 
Sprzymierzeńcem tych działań, może być paradoksalnie wykorzystanie do 
tego celu, tych samych narzędzi, które obecnie przyczyniają się do 
ograniczania aktywności fizycznej. Takim rozwiązaniem mogą być 
aplikacje zdrowotne na smartfony i tablety, nazywane również aplikacjami 
m-zdrowia. 
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Aktywność fizyczna w świetle m-zdrowia 

Streszczenie 
Aktywność fizyczna jest nieodzownym elementem życia każdego człowieka. Stanowi ważny 
element codziennego życia. Pojęcie aktywności fizycznej nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku prawidłowego rozwoju dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym. Prawidłowe kształ-
towanie postaw zdrowotnych dotyczących aktywności fizycznej przynosi wymierne skutki funk-
cjonowania młodego człowieka w ciągu dalszego życia. Rozwój technologii informatycznych 
daje możliwość śledzenia swojego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej poprzez wyko-
rzystanie mobilnych aplikacji zdrowotnych, jak liczba przebytych kilometrów, czy spalonych 
kalorii. Wykorzystanie aplikacji m-zdrowia staje się coraz bardziej powszechne wśród społe-
czeństwa. Aplikacje umożliwiają większą kontrolę na własnym zdrowiem, m. in. poprzez aktyw-
ność fizyczną. Z przeprowadzonych w 2012 roku badań wynika, iż młodzież w wieku szkolnym 
deklaruje, iż najczęściej preferowaną formą dodatkowej aktywności fizycznej jest jazda na 
rowerze (56,8%). Na dodatkową aktywność fizyczną w ciągu dnia, najwięcej osób (33,6%) poś-
więca 2-3 godziny. Wykorzystanie aplikacji m-zdrowia ułatwia samoocenę poziomu aktywności 
fizycznej.  
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, e-zdrowie, m-zdrowie 

Physical activity in the light of m-health 

Physical activity is an indispensable part of everyone's life. It is an important part of daily life. 
The concept of physical activity acquires special importance for the proper development of 
children, especially at school age. Proper shaping the attitudes of health related physical activity 
brings measurable effects on the functioning of a young man in the future life. The development 
of information technology provides the ability to track their health status and level of physical 
activity through the use of mobile health applications, as the number of kilometers traveled, and 
calories burned. The use of m-health applications is becoming more common among the 
population. Applications allow you greater control over their own health, including through 
physical activity. The conducted in 2012 research shows that young people of school age declares 
that the most preferred form of additional physical activity is cycling (56.8%). For additional 
physical activity during the day, most people (33.6%) spends 2-3 hours. The use of m-health 
applications facilitates self-esteem level of physical activity 
Keywords: physical activity, e-health, m-health  
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Imbir - cudowne kłącze  

o wielu prozdrowotnych właściwościach 

1. Wstęp 

Zaglądając do kuchennej szuflady zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy 
z właściwości spożywanych przez nas przypraw. Przeważnie stosujemy je, 
aby podkreślić smak naszych potraw oraz dodać im aromatu. Jak wykazały 
najnowsze badania, przyprawy to substancje posiadające również wiele 
korzystnych, prozdrowotnych właściwości. Coraz więcej ludzi powraca do 
naturalnych „leków” i nie jest to związane tylko z modą na zdrową żyw-
ność, lecz przede wszystkim z ich rolą w zwalczaniu różnych dolegliwości 
organizmu. Jedną z takich niedocenianych przypraw jest imbir. Już setki lat 
temu, imbir uważany był za jeden z najbardziej wartościowych surowców 
leczniczych, który można było stosować przy wielu problemach zdrowot-
nych. Cieszył się również dużym znaczeniem w kuchni polskiej [1, 2]. Ce-
lem niniejszej pracy było przybliżenie informacji o korzennej przyprawie 
jaką jest imbir ze szczególnym uwzględnieniem jej prozdrowotnych właści-
wości na podstawie analizy literatury naukowej. 

2. Charakterystyka, występowanie i uprawa imbiru 

Imbir lekarski (Zingiber officinale Roscoe) jest wysoką, wieloletnią, 
tropikalną byliną, wyglądem przypominającą trzcinę. Należy do rodziny 
imbirowatych (Zingiberaceae). Zaliczany jest do najstarszych roślin przy-
prawowych. Imbir posiada rozgałęzione, barwy żółtawo-brązowej, aroma-
tyczne kłącze, podzielone na bulwiaste człony [3,4]. Roślina ta wytwarza 
pędy płonne, osiągające około 1 m wysokości, z charakterystycznymi 
długimi, lancetowatymi, całobrzegimi liśćmi. Posiada także pędy kwiato-
stanowe, pokryte łuskowatymi liśćmi, a wysokość ich wynosi ok. 25 cm 
[4,5,6]. Na szczycie tych ostatnich zakwitają grzbieciste, żółtofioletowe, 
z jednym wykształconym pręcikiem kwiaty (Rys. 1). Jego owocem jest 
torebka. Niemniej jednak należy wspomnieć, iż imbir uprawny nie 
zawiązuje owoców i rozmnażany jest wyłącznie wegetatywnie [3-6]. 

                                                                
1 katarzyna.kalawaj@op.pl, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 
2 annairda2711@gmail.com, Zakład Wirusologii i Immunologii, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  
3 sylwia_bmw@wp.pl, Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział 

Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Rysunek 1. Wygląd imbiru lekarskiego [7] 

Ojczyzną imbiru lekarskiego są prawdopodobnie Indie oraz tropikalne 

rejony południowo-wschodniej Azji. Obecnie, nie występuje w stanie 

dzikim, ale uprawia się go na obszarze podzwrotnikowym, w krajach 

o klimacie tropikalnym, takich jak: południowe Chiny, Indie, Indonezja, 

USA (Floryda), Meksyk, Brazylia, Australia, wschodnia Afryka [5, 8]. 

Imbir jest rośliną przyprawową, którą rozmnaża się przez podział 

kłączy. Surowcem użytkowym jest suszone, palczasto rozgałęzione, spłasz-

czone, przyjemnie pachnące kłącze zwane powszechnie imbirem (Rys. 2). 

Niektóre z nich powoli przekształcają się w korzeń [2, 6]. Kłącza pozyskuje 

się po około 6-10 miesiącach od obsadzenia plantacji. Dojrzałość danego 

kłącza stwierdza się na podstawie zakończenia kwitnienia rośliny i zasy-

chania części nadziemnych. W celu oczyszczenia kłączy z korzeni i łusek 

liściowych, zaraz po zbiorze umieszcza się je we wrzącej wodzie. W han-

dlu spotykane są dwie odmiany imbiru tzw. czarny i biały imbir. Czarny 

imbir to nieokorowane kłącza, okryte żółtoszarym, pomarszczonym 

korkiem, gotowane w wodzie w wyniku czego zawarta w imbirze skrobia 

stawała się kleista, a następnie po wysuszeniu twardniała, w ten sposób 

nadając kłączu kształt rogu. Oprócz czarnego imbiru, w handlu znajdują się 

także kłącza okorowywane zaraz po wydobyciu, zwane „białym imbirem”. 
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W celu wybielenia, kłącze poddawane jest działaniu dwusiarczku węgla lub 

wapna chlorowanego, albo suszy się je na słońcu [1, 3, 6, 9]. 

Imbir najczęściej dostępny jest na rynku w postaci surowej lub jako 

suszona i rozdrobniona przyprawa. Popularny jest także imbir kandy-

zowany, marynowany oraz w postaci konfitur jedno- lub wieloskład-

nikowych. Kojarzony jest również jako dodatek aromatyzujący do herbaty 

czy piwa. W wielu krajach, szczególnie w Indiach i Chinach, świeży imbir 

używany jest do przygotowywania dań mięsnych, warzyw oraz jako środek 

aromatyzujący napoje [2, 10]. 

 
Rysunek 2. Kłącze imbiru [11] 

3. Imbir jako lek – dane historyczne  

Historia imbiru jest bardzo długa, dlatego obecnie trudno określić jego 

pochodzenie. Jako przyprawa i surowiec leczniczy, od bardzo dawna był 

znany i stosowany w tradycyjnej medycynie Indii, Chin i Arabii. Jego 

cenne działanie lecznicze opisane zostało już w czasach przed Chrystusem 

przez indyjskiego lekarza Suśrutę [12]. W pierwszym wydanym zielniku 

w 2800 r. p. n. Ch. przez chińskiego uczonego Shen-Nunga, imbir zaliczony 

został do leków posiadających „funkcje ministerialne”, czyli takie, które 

łagodziły ciężkie choroby. W starożytności, znany był jako jeden ze 

składników słynnej odtrutki króla Pontu, Mitrydatesa. O właściwościach 

leczniczych imbiru wspominał także, w swoich prastarych pismach, Dios-

kurides. Średniowieczna Europa poznała jego prozdrowotne działanie 

dzięki arabskiemu lekarzowi Awicennie, który opisał go w Kanonie medy-

cyny. Do Europy imbir przywędrował za sprawą Marco Polo, który spro-

wadził ten surowiec z Azji dzięki swoim wyprawom na ten kontynent [12, 

13]. Za panowania Henryka VIII, imbir pojawił się w Anglii, stanowiąc 

jeden ze składników leku zalecanego na zarazę morową. Na przełomie 

XVIII i XIX wieku, użycie imbiru jako substancji leczniczej oraz przy-

prawy stało się powszechne. W okresie tym angielski botanik William Ros-
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coe stworzył naukowy opis tej rośliny, nadając jej łacińską nazwę Zingiber 

officinale. Pierwszy człon nazwy odnosił się do kształtu kłącza, a drugi do 

jego medycznych właściwości. W Polsce surowiec ten pojawił się prawdo-

podobnie dzięki Krzyżakom. Właściwości pobudzające i wzmacniające 

przyporządkowywał imbirowi ksiądz Kluk, praktyk ziół. Jego korzystne 

działanie, mianowicie poprawiające trawienie, wzmacniające żołądek 

i rozgrzewające opisywał w swojej książce Botanika lekarska do wykła-

dów, lekarz Ignacy Czerwiakowski [1, 12, 13]. 

Z czasem zaczęto zapominać o dobroczynnym działaniu imbiru, a jego 

użycie w lecznictwie znacznie zmalało. Natomiast doceniano walory sma-

kowe i powszechnie stosowano go jako ostrą, aromatyczną przyprawę. 

Tendencja, uznająca tylko jego wartości smakowe nie trwała długo i pono-

wnie, w ostatnim dwudziestopięcioleciu, imbir został odkryty jako 

znaczący lek o wielokierunkowym działaniu [12]. 

4. Skład chemiczny imbiru 

Imbir jest znany z wartości odżywczych, które są przypisywane wielu 

bioaktywnym związkom. Ostry smak oraz słodko-ostry, korzenny zapach 

to zasługa dwóch różnych grup związków chemicznych [10, 13]. Są to 

mianowicie lotne olejki eteryczne oraz substancje nielotne, stanowiące 

skład żywicy [12]. 

Składniki występujące w olejku są zróżnicowanie i zależą w dużej 

mierze od pochodzenia surowca oraz od tego czy jest on świeży czy suchy. 

Można jednak wyróżnić podstawowe komponenty, które są stałe, 

odpowiedzialne za intensywny aromat imbiru [2, 14, 15]. Są to głównie 

węglowodory seskwiterpenowe, takie jak: zingiberen (35%), kurkumen 

(18%) i farnezen (10%) oraz mniejsze ilości β-bisabolenu i β-seskwi-

fellandrenu (Rys.3) [9, 10]. 

 

 

Rysunek 3. Węglowodory występujące w kłączu imbiru [9] 

Oprócz wyżej wymienionych związków, w olejku występują także 

aldehydy, alkohole oraz węglowodory monoterpenowe, takie jak: α- i β-

felandren, cytral (w formie cis i trans), linalol, limonen, kamfen, α- oraz β-
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pinen (Rys.4). Jednak za najważniejszy nośnik zapachu imbiru uważa się 

zingiberol, który jest mieszaniną izomerów cis i trans β-eudesmolu [2, 10]. 
 

 

Rysunek 4. Przykłady związków występujących w olejku imbirowym [9] 

Za ostry smak kłączy imbiru odpowiedzialne są składniki żywicy, 

głównie fenyloalkany. Wśród tych nielotnych substancji wyróżnić można 

gingerole, o przeważającej ilości 6-gingerolu oraz mniejsze dawki shogaoli 

(Rys. 5). Gingerole odpowiedzialne są za ostrość świeżych kłączy imbiru, 

natomiast shogaole, będące produktami procesów termicznych gingeroli, 

odpowiadają za ostrość podsuszanych surowców. Innymi substancjami 

ostrymi występującymi w imbirze są: gingediole, gingerdiony oraz 

zingeron [9, 12, 16, 17]. 

 

Rysunek 5. Związki występujące w żywicy [9] 

Oprócz wyżej wymienionych związków, w swoim składzie imbir 

posiada także tłuszcze, woski, węglowodany, minerały, witaminy oraz 

enzymy jak zingibaina czy enzymy proteolityczne [10, 18]. 

5. Prozdrowotne właściwości imbiru 

Imbir od wieków uważany był za cenny surowiec stosowany w lecz-

nictwie. Stanowił ważny składnik w medycynie chińskiej, tybetańskiej oraz 

w Ayurwedzie (system medycyny indyjskiej). Tradycyjnie stosowany był 

w leczeniu dolegliwości układu pokarmowego, reumatyzmu, chorób mię-
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śni, cukrzycy, kataru, przeziębień, astmy, zapalenia dziąseł, w nudnościach, 

wymiotach czy też bólach głowy [16, 19, 20]. Pomimo poznania licznych 

właściwości imbiru, naukowcy wciąż odkrywają jego nowe, prozdrowotne 

działania.  

Wyniki wielu prac naukowych potwierdzają korzystne dla organizmu 

właściwości tego kłącza, a także pozytywny wpływ spożywania imbiru na 

zmniejszenie różnych dolegliwości. Na początku lat 80 ubiegłego wieku, 

po raz pierwszy udowodniono, że imbir posiada właściwości przeciw-

zapalne, wynikające z jego hamującego wpływu na wytwarzanie cytokin 

prozapalnych oraz na syntezę prostaglandyn. Wykazano, że przyprawa ta 

wpływa na poziom ekspresji kilku genów biorących udział w odpowiedzi 

zapalnej. Ekstrakt imbiru hamował ekspresję mRNA oraz obniżał poziom 

białek indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), cyklooksygenazy-2 

(COX-2) i cytokin prozapalnych – IL-1β, IL-6, IL-8 oraz TNF-α w pobu-

dzonych lipopolisacharydem (LPS) makrofagach. Działanie to przy-

pisywane jest konkretnym składnikom imbiru, które hamują aktywację NF-

κB [13, 21, 22]. 

Wykazano również, że imbir posiada aktywność antyoksydacyjną, za co 

odpowiedzialne są związki występujące w jego składzie, takie jak: β-

karoten, kwas askorbinowy, terpenoidy, alkaloidy oraz liczne polifenole – 

flawonoidy, glikozydy flawonoidów, rutyna [23]. Badania in vitro i in vivo 

wykazały, że 6-gingerol, jeden ze związków o strukturze fenolowej znajdu-

jących się w imbirze i jego główny składnik, posiada silne działanie anty-

oksydacyjne. Związek ten obniżał indukowaną przez LPS ekspresję iNOS 

oraz produkcję NO w makrofagach mysich. Mechanizm jego działania 

polegał na zahamowaniu translokacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB 

z cytoplazmy do jądra w wyniku obniżenia fosforylacji IκBα (jest inhibi-

torem NF-κB, powoduje jego inaktywację) [13, 16]. W badaniu ukazu-

jącym wpływ ekstraktu imbiru na zmiatanie różnego rodzaju wolnych 

rodników, największą aktywność odnotowano przeciwko DPPH [24]. 

Ponadto, 6-gingerol hamował wytwarzanie reaktywnych form tlenu i eks-

presję COX-2 w ludzkich keratynocytach oraz w skórze myszy naświet-

lanych promieniowaniem UVB [25], co sugeruje możliwość terapeutycz-

nego wykorzystania imbiru jako środka chroniącego przed zaburzeniami 

skórnymi wywoływanymi przez promieniowanie słoneczne [16, 25].  

Interesujący jest także wpływ składników imbiru na układ sercowo-

naczyniowy. Podczas leczenia szczurów ekstraktem imbiru odnotowano 

obniżenie poziomu glukozy we krwi, całkowitego cholesterolu, frakcji 

LDL, trójglicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych oraz fosfolipidów 

[26, 27]. Ponadto, składnik imbiru, 6-gingerol znacząco obniżał powyższe 

parametry u myszy z cukrzycą typu 2 [27, 28]. Z kolei, ekstrakt octanowo-

etylowy imbiru wpływał na stymulację wychwytu glukozy, ekspresję 
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GLUT4 (transporter glukozy typu 4) oraz hamował glikację białek [27, 29]. 

Wykazano również, iż ekstrakt ten charakteryzował się największą aktyw-

nością hamującą wobec enzymów β-glukozydazy i α-amylazy, kluczowych 

enzymów kontrolujących metabolizm węglowodanów, powiązanych 

z hiperglikemią i cukrzycą typu 2 [27, 30]. Naukowcy dowiedli również, że 

imbir obniża ciśnienie krwi poprzez stymulację receptorów muskaryno-

wych i blokowanie kanałów wapniowych [16]. Kłącze to, podobnie jak 

cebula czy czosnek, ma właściwości rozrzedzające krew. Hamuje agregację 

płytek krwi, tworzenie czynników proagregacyjnych – tromboksanów 

i prostaglandyn oraz zmniejsza peroksydację lipidów płytek krwi [31, 32]. 

Imbir wpływa nie tylko na układ sercowo-naczyniowy, może również 

modulować funkcjonowanie układu odpornościowego. Wykazano, że 

związki zawarte w tej przyprawie mają działanie immunostymulujące, 

zwiększając odpowiedź humoralną oraz komórkową na antygen [33]. 

Ponadto, zarówno imbir, jak i jego główny składnik – 6-gingerol wykazują 

działanie antyalergiczne. Zaobserwowano, że doustne podawanie imbiru 

(jako 2% suplementu diety) myszom z indukowanym alergicznym nieży-

tem nosa, redukowało objawy alergiczne i zmniejszało infiltrację śluzówki 

przez mastocyty oraz wydzielanie specyficznych wobec alergenu przeciw-

ciał IgE. Mechanizm działania 6-gingerolu, jako głównego składnika 

imbiru, polegał na hamowaniu wytwarzania cytokin zarówno przez subpo-

pulację limfocytów Th2, jak i Th1. Ponadto, związek ten znacząco 

zmniejszał proliferację komórek T w zależności od dawki, co sugeruje, że 

substancja ta może hamować aktywację limfocytów T, a w konsekwencji 

również aktywację limfocytów B i komórek tucznych [34]. 

Stwierdzono również, że niektóre związki występujące w imbirze 

wykazują działanie przeciwpasożytnicze oraz przeciwgrzybiczne [31]. 

Obserwowano także właściwości przeciwbakteryjne ekstraktu imbiru 

wobec bakterii, takich jak: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimu-

rium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus czy Proteus vulgaris [16, 

31]. W badaniach in vitro naukowcy dowiedli, że ekstrakty tego surowca 

charakteryzowały się aktywnością bakteriobójczą wobec Helicobacter 

pylori, który może być odpowiedzialny za rozwój raka żołądka u ludzi [16, 35]. 

 Kłącze imbiru cechuje dobroczynne działanie w walce z przezię-

bieniem i towarzyszącym mu uporczywym kaszlem, gdyż rozrzedza 

i usuwa śluz z klatki piersiowej. Może również hamować tworzenie przez 

organizm substancji prowadzących do skurczu oskrzeli i gorączki [32]. 

Imbir wskazywany jest jako preparat przeciwdziałający nudnościom 

oraz wymiotom towarzyszącym chorobie lokomocyjnej, w okresie ciąży, 

a także wymiotom występującym po zabiegach chirurgicznych [35]. Pole-

cany jest również przy nudnościach wywołanych chemioterapią. Uważany 

jest za skuteczne panaceum na chorobę lokomocyjną i inne dolegliwości 
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żołądkowe, bowiem wpływa na zobojętnienie kwasów trawiennych, 

zmniejszanie skurczy jelit, hamowanie ośrodka wymiotnego w mózgu. 

Preparaty imbirowe stymulują wydzielanie śliny i soku żołądkowego, 

poprawiają motorykę żołądka, działają rozkurczowo i żółciopędnie, ułat-

wiając w ten sposób trawienie i przyswajanie pokarmów. Kłącze imbiru 

używane jest także w łagodzeniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych takich 

jak niestrawność, wzdęcia, biegunki, zaparcia czy brak apetytu [31,32]. 

Ponadto pojawiają się wzmianki o przeciwbólowych właściwościach 

imbiru, dzięki którym pomaga on łagodzić bóle mięśni i chroniczne bóle 

związane z zapaleniem stawów [36,37]. Co ciekawe, kłącze to polepsza 

koncentrację, ponieważ wpływa na poprawę ukrwienia mózgu. Poza tym 

uważany jest za doskonały preparat na odchudzanie, gdyż pobudza 

krążenie przyczyniając się do spalania tłuszczu. Pomaga również w walce 

z cellulitem [32]. 

6. Imbir a nowotwory 

Naturalne substancje występujące w owocach, warzywach oraz przy-

prawach, takie jak flawonoidy czy alkany fenolowe, wzbudziły zaintere-

sowanie zarówno naukowców jak i ogółu społeczeństwa ze względu na ich 

zdolności hamowania rozwoju nowotworów [38]. Wśród tych substancji 

znajduje się imbir, który ze względu na właściwości chemoprewencyjne 

cieszył się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem naukowców. 

Zawiera on kilka substancji fenolowych i alkanonowych, które na ogół wy-

wierają silne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwnowo-

tworowe i antymutagenne [18, 39]. 

Aktywność przeciwnowotworową przypisuje się między innymi 

zawartym w imbirze gingerolom, shogaolom i zingeronom. Zaobserwo-

wano, że 6-gingerol, jeden z głównych składników występujących w świe-

żym imbirze, wykazuje aktywność cytotoksyczną wobec szerokiego spek-

trum nowotworów. Związek ten obniżał in vitro żywotność komórek linii 

nowotworowych, takich jak: HCT (rak jelita grubego), A431 (rak 

naskórkowy), LNCaP (rak prostaty), MDA-MB-231 (rak piersi), A549 (rak 

płuca), SK-OV-3 (rak jajnika), SK-MEL-2 (czerniak) oraz HL-60 

(białaczka) [40]. Zaobserwowano także bezpośrednie, cytotoksyczne dzia-

łanie wyizolowanych z imbiru fenoli w komórkowych modelach ludzkiej 

przewlekłej białaczki szpikowej [40, 41]. 

Jednym z podstawowych czynników etiologicznych, wpływających na 

rozwój nowotworu żołądka, jelita grubego czy choroby wrzodowej są 

bakterie Helicobacter pyroli. W badaniach wykazano, 6-gingerol zakłóca 

wzrost tych bakterii, co może mieć związek z jego właściwościami chemo-

prewencyjnymi wobec raka jelita grubego [10]. Dowiedziono także, że 6-
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gingerol hamuje angiogenezę i powoduje zatrzymanie cyklu komór-

kowego w fazie G1 poprzez obniżenie cykliny D1 w ludzkich komórkach 

śródbłonka, dzięki czemu może hamować wzrost guza i tworzenie prze-

rzutów [10, 39]. Niektóre związki występujące w tej przyprawie, np. 

6-gingerol oraz 6-paradol, hamują proliferację komórek nowotworowych 

poprzez indukowanie w nich apoptozy, czemu towarzyszy obniżenie eks-

presji antyapoptotycznego białka Bcl-2 i wzrost ekspresji proapoptotycz-

nego białka Bax [10]. 

7. Podsumowanie 

W ostatnich latach coraz więcej osób wprowadza do swojej diety 

naturalne produkty, które nie tylko dodają smaku i aromatu potrawom, ale 

przede wszystkim wpływają dobroczynnie na zdrowie. Znakomitym 

przykładem takiego produktu jest imbir, niegdyś ceniony przez naszych 

przodków jako naturalny lek na różne schorzenia. Imbir wykazuje nie tylko 

właściwości przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwwymiotne czy 

rozgrzewające. Leczy również dolegliwości żołądkowe oraz wpływa ko-

rzystnie na trawienie i wchłanianie pokarmów. Posiada też aktywność 

antyoksydacyjną i przeciwzapalną, jednak na szczególną uwagę zasługuje 

fakt, iż może być wykorzystany w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-

naczyniowych. Obecnie imbir jest używany zapobiegawczo w chorobie 

lokomocyjnej oraz w chemoprewencji nowotworów. Badania dowiodły, że 

działa przeciwnowotworowo wobec wielu typów komórek nowotworo-

wych. Ze względu na jego zasobność, niski koszt i bezpieczeństwo spoży-

cia, w ostatnich dwóch dekadach imbir stał się obiektem zainteresowań 

naukowców. Jest on przyprawą o dużym potencjale, a dalsze badania nad 

nim mogą doprowadzić do opracowania nowego środka przeciwno-

wotworowego lub leków uzupełniających, wykorzystywanych w leczeniu 

różnych typów nowotworów czy chorób cywilizacyjnych. W związku z po-

wyższym, może warto wzbogacić naszą dietę o tę „cudowną” przyprawę. 

Przy spożywaniu imbiru należy jednak pamiętać o zachowaniu odpo-

wiedniej dawki, ponieważ zbyt duże ilości tej przyprawy mogą powodować 

skutki uboczne, takie jak: niestrawność, zgagę, wzdęcia czy biegunki. 

Przeciwwskazaniem do stosowania imbiru jest kamica żółciowa, wrzody 

trawienne, choroby serca, niewydolność krążenia oraz problemy z układem 

krzepnięcia krwi. Surowiec ten charakteryzuje się ostrym smakiem i draż-

niącym działaniem, dlatego powinno się go unikać w czasie ciąży, podczas 

karmienia oraz przy przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego [31, 

37, 42]. 
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Imbir – cudowne kłącze o wielu prozdrowotnych właściwościach 

Streszczenie 

Imbir to przyprawa korzenna otrzymywana głównie z imbiru lekarskiego (Zingiber officinale), 

należącego do rodziny imbirowatych Zingiberaceae. Surowcem użytkowym jest palczasto 

rozgałęzione, przyjemnie pachnące kłącze. Obecnie, surowiec ten wzbudza zainteresowanie 

naukowców oraz ogółu społeczeństwa ze względu na jego prozdrowotne właściwości oraz udział 

w zwalczaniu różnorodnych dolegliwości, które związane są z obecnością wielu bioaktywnych 

związków. Komponenty występujące w imbirze to między innymi węglowodory seskwiter-

penowe, monoterpenowe np. zingiberol oraz gingerole, shogaole, tłuszcze, woski, węglowodany, 

minerały, witaminy. Badania ukazują korzystny wpływ tej przyprawy na układ sercowo-

naczyniowy i dolegliwości układu pokarmowego. Imbir może być stosowany jako antyseptyk, 

środek przeciwbólowy oraz lek na przeziębienia. Szczególną uwagę jednak zwracają jego właś-

ciwości przeciwnowotworowe oraz możliwość wykorzystania w chemoprewencji. Celem niniej-

szej pracy było przybliżenie informacji o korzennej przyprawie jaką jest imbir ze szczególnym 

uwzględnieniem jej prozdrowotnych właściwości. 

Słowa kluczowe: przyprawa, imbir, prozdrowotne właściwości, aktywność przeciwnowotworowa 

Imbir – a wonderful rhizome with many pro-health properties  

Abstract  

Ginger is a spice obtained mainly from ginger root (Zingiber officinale) belonging to the ginger 

family Zingiberaceae. This digitately branched, pleasantly fragrant rhizome is a usable raw 

material. Currently, this raw material interests scientists and general public due to its pro-health 

properties and its participation in combating a variety of ailments that are associated with the 

presence of many bioactive compounds. Ginger consists of such components as sesquiterpene 

hydrocarbons, monoterpene hydrocarbons for example zingiberol and gingerols, shogaol, fats, 

waxes, carbohydrates, minerals, vitamins. Research has shown that ginger has beneficial effects 

on the cardiovascular system and digestive ailments. Ginger can be used as an antiseptic, an 

analgesic drug and a drug for the common cold. The spice is particularly interesting because of its 

anticancer activity and its possible usage in chemoprevention. The aim of this study was to 

present information about ginger with a particular emphasis on its healthy properties. 

Keywords: spice, ginger, pro-health properties, anticancer activity 
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Dobrodziejstwa cywilizacji  

a ryzyko nadmiernej masy ciała u dzieci 

1. Wprowadzenie. Zmiany w strukturze chorób i przyczyn 

zgonów jako efekt rozwoju cywilizacji 

Sytuacja zdrowotna ludności globu ulega nieustannym przeobrażeniom. 

Wyniki pracy Graundta, dotyczące analizy umieralności w XVIII wieku 

w Londynie wskazywały, że niemal 80% zgonów populacji Londynu to 

wynik zachorowań na choroby zakaźne, niedożywienie oraz powikłania 

związane z ciążą i porodem. Do połowy XIX stulecia choroby zakaźne, tj. 

gruźlica, czy ospa prawdziwa dominowały wśród głównych przyczyn 

zachorowalności i umieralności niemal we wszystkich krajach świata. 

Choroby układu krążenia stanowiły wówczas niewiele ponad 6% zgonów 

[1]. Widoczne zmiany w strukturze zachorowalności i umieralności nastą-

piły na przełomie XIX i XX wieku. Na pierwszy plan wysunęły się cho-

roby niezakaźne, co w skali globalnej spowodowało znaczne zmniejszenie 

umieralności i wzrostu średniej długości życia, a w konsekwencji zwięk-

szenie liczby ludności globu [2]. Jak wskazuje w swoich licznych analizach 

epidemiologiczno-ekonomicznych Harvey Brenner – radykalne zmniejsze-

nie chorób zakaźnych, począwszy od drugiej połowy XIX wieku do 

pierwszej połowy XX wieku, to wynik postępu w dziedzinie medycyny i nauk 

o zdrowiu, przyczyniający się do poznania etiologii i dróg szerzenia się 

chorób zakaźnych, narodzin antybiotykoterapii, szczepionek i surowic, 

zapewniających efektywniejsze zwalczanie chorób. Na radykalne zmniej-

szenie się odsetka zgonów z powodu chorób zakaźnych, znaczący wpływ 

miał również rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństw. Stopniowo 

poprawiały się warunki sanitarno-higieniczne i mieszkalne, co w konsek-

wencji przyczyniło się do wyeliminowania zagęszczenia ludności i rozwoju 

inżynierii sanitarnej stanowiące wtedy podłoże do rozwoju i rozprzestrze-

niania się chorób zakaźnych. Ważną rolę odegrała również zmiana 

w zakresie odżywiania, jako efekt rewolucji agrotechnicznej, co spowo-
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dowało radykalne zwiększenie się plonów, postęp w metodach transportu 

i konserwacji żywności, czego efektem było zmniejszenie liczby zaburzeń 

stanu zdrowia, powodowanych niedoborem witamin oraz przewlekłych 

chorób wynikających z niedostatecznej ilości składników odżywczych 

w diecie [3].  

2. Cel pracy 

Analiza wyników badań, dotyczących wpływu zachowań zdrowotnych 

rodziny na ryzyko rozwoju nadmiernej masy ciała u dzieci.  

3. Materiał i metody 

W pracy posłużono się analizą literatury z ostatnich 10 lat, dotyczącej 

wpływu zachowań zdrowotnych oraz statusu społeczno-ekonomicznego 

rodziny na rozwój nadwagi i otyłości w populacji dziecięcej. 

4. Dobrodziejstwa cywilizacji jako determinanty zdrowia 

współczesnego człowieka 

W wyniku powyższych zmian doszło do eradykacji wielu chorób 

dziesiątkujących populację świata, w konsekwencji prowadząc do wzrostu 

średniej długości trwania życia. Niewątpliwe rozwój cywilizacyjny przy-

niósł wiele niekwestionowanych korzyści dla ludzkości. Jednak dokonujące 

się zmiany poza profitami, zwiększyły również ryzyko pojawienia się nega-

tywnych efektów. W wyniku niewłaściwej relacji ludzi ze środowiskiem 

i poprawą jakości życia, pojawiły się nowe schorzenia, których podłożem 

paradoksalnie stały się dobrodziejstwa cywilizacji.  

W drugiej połowie XX wieku obserwowano znaczącą poprawę wskaź-

ników zdrowotnych, będących wynikiem spadku śmiertelności oraz ograni-

czenia zachorowalności na choroby zakaźne [4]. Bezprecedensowy rozwój 

wiedzy medycznej wskazywał, że lekarstwem na poprawę stanu zdrowia 

ludności jest zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i medy-

cynę naprawczą. Jednak lata 70. XX wieku zweryfikowały założoną 

i realizowaną wówczas hipotezę: im więcej pieniędzy na służbę zdrowia 

i medycynę naprawczą, tym lepszy stan zdrowia społeczeństwa. Mimo 

rosnących nakładów na opiekę zdrowotną, sytuacja zdrowotna ludności nie 

poprawiała się. Fundamentalne znaczenie w rozwiązaniu problemu wyso-

kich wskaźników umieralności, miała koncepcja pól zdrowia Marca Lalon-

de’a. Badania prowadzone przez kanadyjskiego ministra zdrowia dowiodły, 

że na zdrowie człowieka wpływ ma przede wszystkim zmiana dotych-

czasowych zachowań zdrowotnych, z których liczne są skutkiem ubocznym 

szybkiego tempa rozwoju gospodarczego i uprzemysłowienia [5]. Zdrowie 

każdego człowieka poddawane jest ekspozycji na coraz to nowe zagrożenia 
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środowiskowe, uwarunkowania socjalne i ekonomiczne oraz biologiczne 

i genetyczne. Wpływają one na zachowania indywidualne i zbiorowe ludzi, 

a także na warunki, w których żyją i pracują, a które mogą sprzyjać zdro-

wiu i je umacniać, lub przeciwnie – degradować je [5].  

Brak umiejętności dostosowania się do życia w warunkach „nadmiaru” 

jest chorobą społeczeństwa XXI wieku. Bowiem problemy zdrowotne 

współczesności stanowią konsekwencję konsumpcyjnego stylu życia, 

przyczyniającego się do rozwoju chorób o podłożu metabolicznym. Hedo-

nistyczny styl życia charakteryzujący współczesne społeczeństwa, 

prowadzi do skupienia uwagi na zapewnianiu sobie przyjemności, jako 

głównego celu ludzkiego postępowania [6]. Ważne są doznania teraźniej-

sze, a to jaki skutek przyniosą w przyszłości nie ma dzisiaj znaczenia. 

W obecnych czasach, sama czynność jedzenia oprócz zapewnienia energii 

służącej podtrzymaniu życia, stała się jedną z ważniejszych życiowych 

przyjemności. Podstawowym problemem zdrowotnym współczesnego 

społeczeństwa jest zachwianie równowagi pomiędzy tym co przyjemne, 

a tym co niezbędne dla naszego zdrowia. Poprawa warunków życia, 

rosnąca automatyzacja czynności dnia codziennego, przyczyniająca się do 

zredu-kowania aktywności fizycznej do niezbędnego minimum, łatwy 

dostęp do wysoko przetworzonej, bogatej w energię żywność, stanowi 

w dobie XXI wieku jedno z największych zagrożeń stanu zdrowia ludności 

[7]. Efektem tych zjawisk jest zaburzenie równowagi pomiędzy ilością 

dostarczanej do organizmu energii, a sposobami jej wydatkowania. Wszys-

tko to sprzyja rozwojowi choroby cywilizacyjnej XXI wieku, jaką jest 

otyłość. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że liczba ludności 

świata cierpiąca na otyłość wzrosła ponad dwukrotnie od 1980 roku. 

W 2014 roku ponad 1,9 (39%) miliarda osób dorosłych powyżej 18 roku 

życia miało nadwagę, natomiast 600 milionów (13%) światowej populacji 

miało otyłość. Dodatkowo, jak wskazują dane WHO, większość ludzi na 

świecie żyje w krajach, gdzie nadwaga i otyłość zabija więcej ludzi, aniżeli 

niedowaga. Niepokojącym zjawiskiem współczesnej cywilizacji, charakte-

ryzującej się siedzącym trybem życia i wysokokaloryczną dietą jest fakt, że 

nadmierna masa ciała dotyczy również coraz większej liczby dzieci [8].  

Wzrastająca liczba dzieci i osób dorosłych, borykających się z proble-

mem nadmiernej masy ciała, w dużej mierze wynika z oddziaływania 

środowiskowych czynników ryzyka zdrowotnego. Wyniki wieloletnich 

badań epidemiologicznych wskazują, że postęp medycyny ma mniejszy 

wpływ na przeciętną długość ludzkiego życia, aniżeli środowiskowe czyn-

niki ryzyka, wśród których najważniejsze znaczenie ma styl życia czło-

wieka [5].  
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5. „Zdrowie zaczyna się w rodzinie” 

W toku interakcji społecznych, człowiek uczy się różnego typu zacho-

wań, w tym także zachowań zdrowotnych, poprzez obserwację, naślado-

wnictwo oraz przekaz symboliczny (słowo, tekst, obraz) [9]. Dlatego naj-

większy wpływ na kształt zachowań zdrowotnych człowieka ma rodzina, 

jako podstawowe i pierwotne środowisko edukacji zdrowotnej, zarówno 

w wymiarze formalnym jak i nieformalnym. Rodzice jako pierwsi opieku-

nowie i wychowawcy modelują poglądy i nawyki zdrowotne dziecka, 

poprzez kształtowanie umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia, 

dostarczanie właściwej wiedzy zdrowotnej, jak również poprzez oddziały-

wanie osobistym przykładem. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia na 

początku XX wieku, wskazali na znaczący wpływ rodziny w kształtowaniu 

zachowań zdrowotnych dzieci, przekonując, iż „zdrowie zaczyna się 

w rodzinie” [10]. To właśnie w rodzinie kształtowane są nawyki żywie-

niowe i higieniczne. Rodzice w największym stopniu wpływają na formy 

spędzania czasu wolnego, preferencje żywieniowe i aktywność fizyczną 

dziecka. Tylko świadomi swej funkcji i zadań rodzice, jakie przed nimi 

stoją, mogą stworzyć optymalne pod względem zdrowotnym warunki dla 

rozwoju dzieci. Właściwie funkcjonująca rodzina, poprzez wzory codzien-

nych zachowań, uczy dzieci odpowiedniego stylu życia, wprowadza zdro-

wą dietę, kształtuje aktywność fizyczną, umiejętność radzenia sobie ze 

stresem i piętnuje nałogi. Zdrowie poszczególnych jednostek i całego 

społeczeństwa jest w dużym stopniu uwarunkowane prawidłowym funkcjo-

nowaniem rodziny. Niski poziom wiedzy rodziców na temat zdrowia, może 

przyczyniać się do powstania różnego typu zaburzeń stanu zdrowia 

poszczególnych członków rodziny [11].  

Największy wpływ na młodego człowieka mają osoby dla niego zna-

czące, bowiem dosyć często rodzice stanowią wzór do naśladowania. Nie-

kiedy dzieci identyfikując się ze swoimi rodzicami, przyjmują zachowania 

dorosłych jako własne. Kraak i Pelletier w swoich badaniach wysnuli nawet 

wniosek, że nawyki rodziców mają większy wpływ na wybory konsu-

menckie dzieci niż reklama [12]. W domach rodzinnych kształtowane są 

nawyki żywieniowe najmłodszych, poprzez sposoby przygotowania 

i spożywania posiłków, kupowanie i oferowanie specyficznych produktów 

żywnościowych. Na rodzinie spoczywa największa odpowiedzialność za 

zdrowie młodego pokolenia. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że 

niemal 75% działań w dziedzinie zdrowia przypisywane jest rodzinie [13]. 

Rodzina może chronić, umacniać i potęgować zdrowie, lecz może również 

oddziaływać niekorzystnie na zachowania zdrowotne, a w konsekwencji na 

stan zdrowia dziecka. Podstawowym zadaniem osób dorosłych, jako 

rodziców jest tworzenie pozytywnych wzorców zachowań zdrowotnych. 
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Bowiem dziecko uczy się zachowań poprzez naśladowanie osób naj-

bardziej znaczących dla niego. Niestety dorośli dosyć często nie stanowią 

dobrego wzoru do naśladowania. Badania Mazur i wsp., wskazują na istnie-

nie silnego związku pomiędzy zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia 

rodziców i dzieci [14]. Dlatego istotnym jest kreowanie pozytywnych za-

chowań zdrowotnych osób dorosłych, aby zmniejszyć ryzyko negatywnych 

zachowań dzieci. Niestety statystyki wskazują na niekorzystne trendy 

w zachowaniach zdrowotnych osób dorosłych.  

5.1. Umiejętność korzystania z dobrodziejstw cywilizacji 

Jak wynika z danych WHO dla Europy; dwie trzecie populacji jeździ 

samochodami, prowadzi głównie siedzący tryb życia i spożywa przet-

worzone i wysokokaloryczne posiłki obfitujące w węglowodany i tłuszcze 

nasycone [15]. Wszystko to jest konsekwencją powszechnego, a dosyć 

często także nieracjonalnego wykorzystywania zdobyczy cywilizacji, co 

w efekcie prowadzi do rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym także do 

nadmiernego przyrostu masy ciała. Jednym z podstawowych błędów osób 

korzystających z dobrodziejstw cywilizacji jest zachwianie balansu, pomię-

dzy ilością energii dostarczanej z pożywieniem a jej właściwym wykorzy-

stywaniem. Raport w sprawie Zdrowia na Świecie z 2002 roku szcze-

gółowo opisuje, w jaki sposób w większości krajów, kilka głównych czyn-

ników ryzyka staje się przyczyną większości zachorowań i zgonów. We 

wszystkich krajach, z których dane są dostępne, podstawowe czynniki 

warunkujące występowanie chorób niezakaźnych są w większości takie 

same. Należą do nich: zwiększone spożycie wysokoenergetycznych, ubo-

gich w składniki odżywcze pokarmów, które zawierają duże ilości tłuszczu, 

cukru i soli, mniejsza aktywność fizyczna w domu, szkole, pracy i w czasie 

wolnym, a także podczas przemieszczania się i palenie tytoniu [16]. Na 

zwiększone ryzyko rozwoju nadmiernej masy ciała u dzieci mają wpływ 

przede wszystkim rodzice, bowiem dzieci są bacznymi obserwatorami 

zachowań swoich opiekunów. Nieprawidłowe wzorce dotyczące zachowań 

zdrowotnych rodziców są dosyć często przekazywane dzieciom. Z badań 

wynika, że 70% dzieci, których rodzice są otyli, również są otyłe. Jeżeli 

natomiast rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka nie przekracza 

10%. Zachowania zdrowotne osób dorosłych tworzą środowisko sprzy-

jające otyłości lub chroniące przed nią, zarówno ich samych, jak również 

ich dzieci. Dlatego istotnym jest poznanie zachowań zdrowotnych osób 

dorosłych, które wpływają na kształtowanie się zachowań zdrowotnych 

dzieci. W 2004 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła strategię 

dotyczącą żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia, dostrzegając poważny 

problem cywilizacji XXI wieku, związany ze wzrostem zachorowań na 
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niezakaźne choroby przewlekłe [17]. Głównym czynnikiem ryzyka, 

wskazywanym przez WHO, przyczyniającym się do rozwoju chorób 

cywilizacyjnych jest otyłość. Paradoksalnie otyłość sama w sobie jest już 

chorobą, wynikającą z ujemnych efektów rozwoju cywilizacyjnego  

– w 1997 roku została uznana za epidemię XXI wieku [18]. Dane dla kra-

jów o najwyższym poziomie rozwoju zawarte w raporcie Health at Glance 

OECD z 2013 wskazują na stały wzrost liczby osób dotkniętych proble-

mem nadmiernej masy ciała. Najbardziej niepokojące trendy w tym 

zestawieniu dotyczą Węgier, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburga 

i Czech, gdzie odsetek dorosłej populacji osób otyłych balansuje na granicy 

20-29% (28,5% Węgry). Porównania w wyżej wspomnianym raporcie 

przywołują jeszcze bardziej niepokojący obraz liczby osób, zmagających 

się z problemem znaczącej nadwyżki kilogramów. Bowiem o ile w 2000 

roku, najwyższy odsetek osób otyłych nie przekraczał w najbogatszych 

krajach Europy 20%, o tyle w 2013 roku, znacząco przekroczył tą wartość, 

osiągając wskaźnik bliski 30% osób [19]. Równie niepokojące dane 

pochodzą z Raportu ECHI dla Polski. Zbyt dużą masę ciała odnotowano 

u co drugiej dorosłej osoby w 2014 roku. Pod koniec 2014 roku, 44% 

mężczyzn miało nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych. Wśród 

kobiet prawie 30% miało nadwagę, a kolejne 16% stanowiły kobiety otyłe. 

Proporcja masy ciała do wzrostu kwalifikuje częściej niż co 6. mężczyznę 

i co 7. kobietę do kategorii osób otyłych [20].  

Wielu autorów wskazuje, że nieprawidłowy wskaźnik BMI rodziców, 

może być niezależnym wskaźnikiem prognozującym otyłość u dzieci. Chen 

i wsp., wskazali na dodatnią zależność masy ciała dzieci i ich matek [21]. 

Również polskie badania Mazur i wsp., dowodzą istnienie zależności, 

pomiędzy stanem odżywienia badanych dzieci, a stanem odżywienia 

rodziców [14]. Z kolei Fogelholm i wsp. zwrócili uwagę na istotną rolę 

rodziców w kształtowaniu się wzorów zachowań zdrowotnych dzieci [22]. 

Spośród analizowanych czynników ryzyka powstawania otyłości u dzieci, 

główną rolę przypisuje się środowisku domowemu dziecka. Według 

danych przedstawionych przez International Obesity Task Force w Europie 

każdego roku następuje wzrost liczby dzieci i młodzieży z nadwagą o około 

400 000 nowych przypadków i około 85 000 nowych przypadków dzieci 

z problemem otyłości [23]. Spośród 74 mln Europejczyków w wieku 

pomiędzy 4 a 18 rokiem życia 16-22% (11,8-16,3 mln) ma nadwagę, 

a wśród nich 4-6%, tj. 2,9-4,4 mln jest otyłych [24]. Raport Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2013 roku, wskazuje że 

najwyższy odsetek dzieci z nadmierną masą ciała (nadwagą i otyłością) 

wśród krajów Europejskich miał miejsce w Grecji, Wielkiej Brytanii, 

Włoszech, Portugalii i Hiszpanii-przekraczając znacząco 30% populacji 

dzieci, a w Grecji sięgając nawet 44% u chłopców. W przypadku Polski 
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zestawienie przygotowane przez OECD, wskazuje na 22% nadmiernej 

masy ciała u chłopców i 8% u dziewczynek. Według szacunków sporzą-

dzonych przez International Association for the Study of Obesity w 2013 

roku dla Polski, problem nadmiernej masy ciała dotyczy 17% chłopców 

i 11% dziewcząt w wieku 5-17 lat [25].  

5.2. Zachowania zdrowotne. Odżywianie 

Główną przyczyną wysokich wskaźników masy ciała, są nieprawidłowe 

zachowania zdrowotne. Jakość, a także długość naszego życia w ponad 

50% determinowania jest naszym stylem życia. Człowiek XXI wieku 

zapomina, że oprócz posiadania zdrowia powinien również dbać o nie, 

zwiększając jego potencjał. Szeroki dostęp do dóbr i zdobyczy cywili-

zacyjnych zdezorientował postępowanie zdrowotne ludzi. Nieprawidłowe 

odżywianie, niechęć do wysiłku fizycznego, nieustanna ekspozycja na stres 

podyktowana szybkim tempem życia, doprowadziły do rozwoju epidemii 

chorób cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim do rozwoju zaburzeń 

stanu zdrowia o podłożu metabolicznym. Nadwaga i otyłość stanowi jeden 

z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych związanych ze 

stylem życia [4]. Głównym źródłem tych zaburzeń jest niskie spożycie 

owoców i warzyw oraz niewielki lub całkowity brak aktywności fizycznej. 

Warzywa i owoce stanowią istotny element diety, jako źródło błonnika, 

witamin i mikroelementów, jak i licznych, prozdrowotnych substancji 

bioaktywnych. Niedostateczna i nieracjonalna ich konsumpcja może 

sprzyjać zaburzeniom prawidłowej masy ciała, zarówno osób dorosłych, 

jak i dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia wspólnie z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, zaleca 

spożycie co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie [26]. Z da-

nych zgromadzonych przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności 

wynika, że średnie spożycie warzyw w Europie wynosi 220 gramów na 

osobę/dzień. Natomiast średnie spożycie owoców wynosi około 166 

gramów na osobę/dzień. Oznacza to, że średnia konsumpcja owoców 

i warzyw przez jednego Europejczyka w ciągu dnia wynosi 368 gramów. 

W nielicznych krajach europejskich, tj. Polska, Niemcy, Włochy i Austria 

zalecenie WHO/FAO dotyczące ilości spożycia owoców warzyw jest 

spełniane. Mimo analiz, przeprowadzonych przez Organizację EFSA, 

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w wielu krajach Unii Euro-

pejskiej, również w Polsce wskutek niedostatecznego spożycia warzyw 

i owoców wzrasta obciążenie chorobami o podłożu metabolicznym [27]. 

Dane z badania EHIS, pt. Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców 

Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, przepro-

wadzonego w 2014 roku w Polsce wskazują, że jedynie co drugi dorosły 
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mężczyzna spożywa codziennie warzywai owoce, a w przypadku kobiet 

niemal 2/3 z nich [20]. Niestety analizy przeprowadzone przez Instytut 

Żywności i Żywienia wskazują na pogorszenie się konsumpcji warzyw 

i owoców w Polsce na przestrzeni 20 lat. Od 1989 roku do roku 1998 

spożycie warzyw w Polsce przez jednego mieszkańca rocznie mieściło się 

w granicach 115-130 kilogramów. Podczas gdy w roku 2011 to spożycie 

było na poziomie 105 kilogramów rocznie. W przypadku owoców ten 

spadek spożycia nie jest tak znaczący, jak w przypadku warzyw, można 

nawet odnotować niewielki wzrost spożycia owoców na przestrzeni lat 

1989-2012 [28]. Jednak najnowsze zalecenia IŻŻ wskazują na proporcje 

w spożyciu owoców i warzyw, których Polacy, jak wynika ze statystyk nie 

przestrzegają (¾ powinny stanowić warzywa, 1/4 – owce) [29]. 

Niepokojące są doniesienia o niskim spożyciu owoców i warzyw wśród 

dzieci młodzieży. W badaniu EHIS oszacowano, że w grupie dzieci 

i młodzieży (od 6 miesiąca życia do 18 roku życia) 73% dzieci spożywa 

owoce 1 raz dziennie lub częściej kolejne 17% co najmniej 4 razy w tygo-

dniu, a 8% 1-3 razy w tygodniu. Co najmniej raz dziennie jada warzywa 

prawie 62% dzieci, co 5-te minimum 4 razy w tygodniu. Niepokoić może 

fakt, że blisko 4% dzieci nie jada w ogóle warzyw lub rzadziej niż raz w ty-

godniu. Badania wskazują, że podobnie jak w przypadku osób dorosłych, 

dzieci do 15 roku życia częściej spożywają owoce niż warzywa [20]. 

Jeszcze bardziej niepokojąca sytuacja wyłania się z badań Instytutu Matki 

i Dziecka nad Zachowaniami Zdrowotnymi Młodzieży Szkolnej (HBSC), 

według których, ponad połowa uczniów nie jada tych produktów nawet raz 

dziennie. W porównaniu z latami poprzednimi sytuacja jest bardzo nieko-

rzystna, zmniejsza się zwłaszcza spożycie owoców. Odsetek uczniów 

w wieku 13-14 lat spożywających owoce codziennie spadł w ciągu 8 lat 

o 18 punktów procentowych wśród chłopców i o 14 punktów wśród dziew-

cząt, zaś dla wieku 15-16 lat różnice te wynoszą odpowiednio 16 i 22 

punkty procentowe. Analogiczne tendencje można prześledzić w przy-

padku spożywania warzyw [30].  

5.3. Zachowania zdrowotne. Aktywność fizyczna 

W połączeniu ze zdrowym żywieniem, warunkiem zachowania i wzma-

cniania potencjału zdrowia we wszystkich okresach życia, jest aktywność 

fizyczna. Odpowiedni jej poziom, sprzyja redukcji nadmiaru masy ciała, 

zmniejszeniu poziomu trójglicerydów, poprawie struktury kości, siły 

mięśni i wytrzymałości, zmniejszeniu oporności na insulinę oraz zwięk-

szeniu stężenia poziomu cholesterolu HDL. W 2002 roku WHO przyjęła 

zalecenie stwierdzające, że w odniesieniu do zdrowych osób dorosłych 

w wieku między 18. a 65. rokiem życia, jest osiągnięcie praktykowania 
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umiarkowanej aktywności fizycznej przez przynajmniej 30 minut, 5 dni 

w tygodniu lub bardzo intensywnej aktywności fizycznej przez przy-

najmniej 20 minut, 3 dni w tygodniu. Zgodnie z dokumentami doradczymi 

Światowej Organizacji Zdrowia, Unia Europejska oraz jej państwa człon-

kowskie zalecają przynajmniej 60 minut codziennej aktywności fizycznej 

o umiarkowanej intensywności dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 17 

lat. Natomiast dla osób dorosłych od 18 do 64 roku życia Światowa Orga-

nizacja Zdrowia zaleca przynajmniej 150 minut aktywności fizycznej 

o umiarkowanej intensywności w ciągu tygodnia, bądź 75 intensywnej 

aktywności fizycznej [31]. Na podstawie badania Eurobarometr z 2009 

roku stwierdzono, że 5 razy w tygodniu lub częściej uprawia sport lub 

ćwiczenia fizyczne zaledwie 9% mieszkańców UE w wieku powyżej 15 lat, 

zaś 27% z nich podejmuje inne rekreacyjne formy aktywności (spacery, 

jazda na rowerze, taniec, prace ogrodnicze, itp.). Polska należy do krajów 

o niskim odsetku osób regularnie ćwiczących – 6%, natomiast pod wzglę-

dem innych form aktywności fizycznej sytuacja jest korzystniejsza 

i zbliżona do średniej UE - 26%. Jednocześnie aż 49% Polaków nie upra-

wia sportu w ogóle, zaś 17% nigdy nie podejmuje innych form rekreacji 

fizycznej [32].  

Dzieci i młodzież w Polsce również nie osiągają rekomendowanego 

poziomu aktywności (tj. co najmniej 60 minut dziennie ćwiczeń o umiar-

kowanej lub wysokiej intensywności). Odsetek ćwiczących zmniejsza się 

z wiekiem, szczególnie mocno wśród dziewcząt. W 2010 roku odpowiedni 

poziom aktywności zadeklarowało tylko 4% dziewcząt w najstarszej grupie 

wieku 17-18 lat [31]. Obserwacja zmian aktywności fizycznej młodzieży 

polskiej od końca lat 90. pozwala stwierdzić, że jej poziom zmniejsza się 

z wiekiem i jest stale niższy od rekomendowanego [33].  

Jedną z przyczyn nieodpowiedniego poziomu aktywności fizycznej 

dzieci i młodzieży jest rozwój nowych technologii informacyjnych i komu-

nikacyjnych, w tym tych z wykorzystaniem telefonów komórkowych, 

komputerów i Internetu. Korzystanie z nich jest związane z wielogodzin-

nym unieruchomieniem, a ze względu na swoją atrakcyjność, konkurują 

z zajęciami ruchowymi [30].  

5.4. Zachowania zdrowotne. Czas wolny 

Niepokojące wskaźniki, wskazujące na zwiększone ryzyko rozwoju 

nadmiernej masy ciała, dotyczą również preferowanych form spędzania 

czasu wolnego. Dane pochodzące z raportu Society at a Glance OECD 

z 2009 roku wskazują, że najczęściej wybieraną formą spędzania czasu 

wolnego przez osoby dorosłe jest tzw. rozrywka multimedialna w domu: 

telewizja, radio, korzystanie z Internetu, rozmowy telefoniczne. Ten typ 
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rekreacji preferuje ponad 30% dorosłych Europejczyków oraz 41% 

dorosłych Polaków. W opozycji do wyżej wskazanych form spędzania cza-

su wolnego stoi czynne uczestnictwo w regularnych ćwiczeniach fizycz-

nych. Ten rodzaj spędzania czasu wolnego preferuje niewiele ponad 10% 

Europejczyków i 6% Polaków [34].  

Podobne tendencje dotyczą dzieci i młodzieży. Według badań HBSC, 

niemal połowa czasu wolnego w dni wolne od szkoły jest zarezerwowana 

na oglądanie telewizji. Czas wolny jest wypełniany również grami kom-

puterowymi. Na aktywne spędzanie czasu wolnego, pozostaje nie więcej 

niż 20% czasu – w zależności od wieku (9% – w grupie 15 letnich dziewcząt 

i 30% w grupie 11 chłopców) [30].  

5.5. Bezpośrednie zachowania zdrowotne dorosłych wobec dzieci. 

Karmienie piersią 

Wpływ czynników niezależnych od danej jednostki na jej zdrowie nie 
jest bez znaczenia. Jak się okazuje nawet sposób żywienia matki podczas 
ciąży ma niebagatelny wpływ na późniejsze życie dziecka [35]. Postawy 
i nawyki żywieniowe przejmujemy głównie od swego otoczenia społe-
cznego, a później jeśli nawet mamy świadomość ich szkodliwego wpływu 
na zdrowie własne to bardzo trudno jest je zmienić. Zdrowie i poziom 
odżywienia matki przed i w czasie ciąży oraz odżywianie dziecka w okresie 
wczesno niemowlęcym, może być istotne w zapobieganiu występowania 
chorób niezakaźnych w ciągu całego życia. Zalecane przez WHO kar-
mienie przez pierwszych 6 miesięcy wyłącznie piersią przyczynia, się do 
optymalnego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka. Podstawowym 
błędem osób dorosłych, mającym wpływ na rozwój nieprawidłowej masy 
ciała u dziecka jest rezygnowanie przez młode matki z karmienia niemo-
wląt piersią. Badania przeprowadzone przez Toschke i wsp. na populacji 33 
tysięcy dzieci w wieku szkolnym, wykazało protekcyjny wpływ karmienia 
piersią na rozwój nadwagi i otyłości u dzieci w porównaniu z grupą kon-
trolną dzieci karmionych mieszankami mlecznymi [36]. Metaanaliza T. 
Harder i wsp., dowiodła istnienie zależności, pomiędzy długością kar-
mienia piersią a ryzykiem rozwoju nadwagi u dziecka. Karmienie piersią 
od 1 miesiąca życia trwające od 6 do 9 miesięcy, zmniejszyło ryzyko roz-
woju nadwagi o około 30%. Ryzyko rozwoju nadmiernej masy ciała spa-
dało z każdym miesiącem karmienia piersią o dodatkowe 4%. Czas trwania 
karmienia piersią był odwrotnie proporcjonalny do ryzyka rozwoju 
nadwagi [37]. Natomiast badania Rolland Cachera i wsp., sugerują, że 
zastąpienie mleka kobiecego sztucznym może wpływać na rozwój otyłości 
w wieku późniejszym, ze względu na dużą zawartość białka oraz niską 
zawartość tłuszczów w mleku sztucznym. Wyższe spożycie białka przy-
czyniać się może do większej stymulacji hormonu wzrostu oraz insuliny, co 
sprzyja zwiększonej produkcji komórek tłuszczowych u dziecka [38]. 
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Dodatkowo u dzieci niekarmionych piersią, częściej ma miejsce zjawisko 
przekarmiania, wynikające ze zbyt dużej porcji posiłku oraz nieodpo-
wiedniej gęstości energetycznej pożywienia. Również wczesne wprowa-
dzenie żywności uzupełniającej, przed 15 tygodniem życia podwyższa 
ryzyko otyłości, podczas gdy karmienie piersią ogranicza podaż energii, do 
poziomu zgodnego z indywidualnym zapotrzebowaniem dziecka [39]. 
Niestety dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji, jakim są wszechogar-
niające media, kreujące zbawienny wpływ produktów mlekozastępczych, 
wywołały kryzys karmienia piersią. W latach 2006-2012 niemal 25% 
niemowląt w Europejskim Regionie WHO było karmione piersią przez 
pierwsze sześć miesięcy życia. Sytuacja jest jeszcze bardziej niekorzystna 
w Polsce, bowiem jedynie 19% kobiet w 2014 roku karmiło niemowlęta 
piersią [40]. Od roku 1997 nie prowadzono ogólnopolskich badań epice-
miologicznych dotyczących sposobu żywienia dzieci, w tym karmienia 
piersią w Polsce. Dopiero w 2014 roku Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 
pierwsze po 17 latach wskaźniki ogólnopolskie zebrane przez POZ i prze-
kazane do GUS. Wnioski są niepokojące, bowiem wskaźniki dotyczą tylko 
jakiegokolwiek karmienia piersią. W sprawie wyłącznego karmienia mle-
kiem statystyki opierają się wyłącznie na badaniach prowadzonych 
w mniejszych grupach. Wynika z nich, że wskaźniki nie uległy poprawie, 
od badań Mikiel-Kostyry z 1997 roku. Nadal mamy wysoki odsetek 
rozpoczynania karmienia po porodzie, ale jego wyłączność (tylko mlekiem 
matki, bez dokarmiania substytutami) jest dużo niższa niż była. W 1997 
roku rozpoczynało karmienie 92%, a wyłącznie piersią 68% [41]. W 2007 
rozpoczyna 97,7% matek, ale 50% dokarmianych jest sztucznie [42].  

6. Podsumowanie 
Zdrowie dorosłego człowieka w znacznej mierze zależy od prawid-

łowego rozwoju w okresie dzieciństwa. Stan zdrowia dziecka w dużej 
mierze uzależniony jest od czynników rodzinnych, stanowiących zarówno 
podłoże genetyczne, jak również istotne uwarunkowanie środowiskowe do 
rozwoju nieprawidłowej masy ciała. Na wzorce dotyczące zachowań zdro-
wotnych dziecka wpływa wiele czynników, spośród których te ukształ-
towane w domu rodzinnym odgrywają bardzo istotną rolę. W związku 
z tym należy podjąć działania w zakresie edukacji zdrowotnej rodziców, 
podkreślając potrzebę kształtowania zachowań prozdrowotnych od wczes-
nego dzieciństwa, a nawet w okresie życia płodowego. Racjonalne korzys-
tanie z dobrodziejstw cywilizacyjnych przez rodziców jest kluczowym 
elementem zmniejszającym ryzyko rozwoju chorób o podłożu metabo-
licznym wśród najmłodszych. 
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Dobrodziejstwa cywilizacji a ryzyko nadmiernej masy ciała u dzieci 

Streszczenie: 

Wstęp: Rozwój cywilizacyjny oprócz wielu niekwestionowanych dobrodziejstw, przyniósł 

również współczesnemu społeczeństwu wyzwanie zdrowotne związane z konsumpcyjnym 

stylem życia, przyczyniającym się do rozwoju chorób o podłożu metabolicznym. Jednym 

z głównych problemów zdrowotnych, socjalnych i ekonomicznych społeczeństwa XXI wieku 

jest zaburzenie równowagi między ilością dostarczanej energii a jej wydatkowaniem, przy-

czyniające się do rozwoju nadwagi i otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że 

nadmierna masa ciała jest nie tylko problemem populacji dorosłych, bowiem na świecie jest 

ponad 110 mln dzieci z nieprawidłową masą ciała.  

Cel pracy: Ocena zachowań zdrowotnych rodziny na ryzyko rozwoju nadmiernej masy ciała 

u dzieci.  

Materiał i metody: W pracy posłużono się analizą dostępnej literatury, dotyczącej wpływu 

zachowań zdrowotnych oraz statusu społeczno-ekonomicznego rodziny na rozwój nadwagi 

i otyłości w populacji dziecięcej. 

Wyniki: Przyczyny nadmiernej masy ciała u dzieci mogą być różne, jednak najczęściej jest to 

wynik zaniedbań i braku świadomości zdrowotnej ze strony dorosłych. Stan zdrowia dziecka 

w dużej mierze uzależniony jest od czynników rodzinnych, stanowiących zarówno podłoże 

genetyczne, jak również istotne uwarunkowanie środowiskowe do rozwoju nieprawidłowej masy 

ciała. Rodzina ma znaczący wpływ na rozwój sposobów spędzania czasu wolnego oraz zachowań 

zdrowotnych dzieci.  

Wnioski: Zdrowie dorosłego człowieka w znacznej mierze zależy od prawidłowego rozwoju 

w okresie dzieciństwa. W związku z tym należy podkreślić potrzebę kształtowania zachowań 

prozdrowotnych od wczesnego dzieciństwa, a nawet w okresie życia płodowego. Racjonalne 

korzystanie z dobrodziejstw cywilizacyjnych przez rodziców jest kluczowym elementem 

zmniejszającym ryzyko rozwoju chorób o podłożu metabolicznym wśród najmłodszych. 

Słowa kluczowe: nadwaga, otyłość, zachowania zdrowotne, styl życia 
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Benefits civilization and risk of the excess body weight at children 

Abstract: 

Introduction: The development of civilization apart from many benefits of the civilization also 

brought contemporary society a health challenge associated with a consumer lifestyle. One of the 

major health problems, social and economic societies of the 21st century there are balance 

disorders between the amount brought energy and its reduction-results in the development of 

overweight and obesity. The World Health Organization is warning that the excess body weight is 

not only a problem of the population of adults, because in the world there are over 110 million 

children with abnormal body weight. 

Aim: Evaluation of health behaviours and the socioeconomic status of the family to the risk of the 

development of the excess body weight at children. 

Material and methods: 

The study was carried by analysis of literature about the impact of the health behavior and socio-

economic status of the family to development of overweight and obesity in children. 

Results: The causes of the excess body weight at children can be different however, it is the result 

of negligence and lack of health awareness in parents. The child's health depends on family 

genetic factors, as well as the significant environmental conditioning the development of 

abnormal body weight. The family has a significant impact on the development of ways of 

spending free time, and health behaviors of children. 

Conlusions: Health adult depends on the proper development during childhood. There is a need to 

shape healthy behavior from early childhood and even in utero in the period of the fetal life. 

Rational Using by the family benefits of the civilization is a key element to lowering the risk of 

the development of diseases about metabolic among children. 

Keywords: overweight, obesity, health behaviors, lifestyle 
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Czynniki determinujące dietę  

i suplementację diety w czasie ciąży 

1. Wstęp 

W Polsce istnieje obecnie poważny problem niżu demograficznego. Od 

kilku lat obserwowana jest bliska zeru lub ujemna różnica, pomiędzy liczą 

urodzeń a liczbą zgonów. Nie następuje wymiana pokoleń. W Polsce rodzi 

się rocznie ok. 370 tysięcy dzieci. 

Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety. Od samego początku 

tego stanu fizjologicznego w organizmie ciężarnej zachodzą zakrojone na 

szeroką skalę zmiany, dotyczące niemalże wszystkich układów. Przede 

wszystkim następuje stopniowy wzrost zarodka, a potem płodu. Wszystkie 

te procesy powodują wzrost zapotrzebowania organizmu kobiety na niek-

tóre składniki odżywcze. Odpowiednie zaopatrzenie zarodka i płodu w sub-

stancje odżywcze, jest kluczowe dla prawidłowego przebiegu ciąży. Istot-

nym jest, prowadzenie diety zrównoważonej, z dodatkową suplementacją 

tych substancji, które są szczególnie wykorzystywane przez rozwijające się 

dziecko [28]. Należą do nich: kwas foliowy, żelazo, witamina D i jod. 
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Jednocześnie, są to substancje, których nadmierne spożycie może okazać 

się szkodliwe i wywołać liczne skutki niepożądane. Dlatego ważne jest, 

aby ich suplementacja odbywała się pod opieką doświadczonego lekarza. 

Wskazana jest też, zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna oraz 

promowanie zdrowego trybu życia u kobiet w ciąży, przez co rozumie się 

umiarkowaną aktywność fizyczną, zrównoważoną, bogatą w substancje 

odżywcze dietę oraz suplementację tych elementów odżywczych, które są 

szczególnie niezbędne, dla prawidłowego rozwoju płodu. 

Spożycie witamin i mikroelementów w populacji ogólnej, w większości 

przypadków jest wystarczające, ale wśród kobiet ciężarnych częste jest 

niedostateczne zaopatrzenie organizmu w składniki odżywcze, co implikuje 

konieczność ich suplementacji [5]. Pomimo tego, że prawidłowa suple-

mentacja mikroelementów i witamin u kobiet w ciąży stanowi poważny 

problem, a jej brak może doprowadzić do znacznych zaburzeń rozwoju 

płodu, informacje dotyczące prawidłowej suplementacji nie są powszechnie 

dostępne dla kobiet w skali ogólnoświatowej [24]. W Polsce podstawo-

wymi źródłami wiedzy na temat suplementacji są: Internet, ulotki rozda-

wane w poradniach czy też informacje podawane przez lekarzy podczas 

wizyt kontrolnych. Niektóre badania wskazują, że do grupy kobiet stosu-

jących suplementację w ciąży należą głównie: kobiety starsze, dobrze 

wykształcone, niepalące i będące w pierwszej ciąży [23]. W Polsce wiedza 

na temat suplementacji jest dość dobrze rozpowszechniona w społeczeń-

stwie. Istnieje wiele czasopism poświęconych tematyce macierzyństwa, 

informujących o kluczowej roli odpowiedniej suplementacji składników 

odżywczych, dla prawidłowego rozwoju płodu [7]. W Internecie istnieją 

portale poświęcone zdrowiu matki i dziecka informujące dość szczegó-

łowo, o znaczeniu prawidłowej diety dla kobiet w ciąży i ich dzieci oraz 

o sposobach jej prawidłowego prowadzenia. Dodatkowo w gabinetach 

lekarskich lekarze udzielają szczegółowych informacji oraz rozdawane są 

ulotki informacyjne dotyczące prawidłowej suplementacji. 

2. Hipoteza badawcza 

Kobiety w ciąży najprawdopodobniej nieprawidłowo suplementują 

składniki odżywcze, a przyczynami tego stanu są niewystarczające wyko-

rzystanie dostępnych informacji o zalecanych suplementach, niskie 

wykształcenie oraz wynikający z niego niski status socjo-ekonomiczny 

niepozwalający na zakupienie stosownych preparatów oraz prowadzenie 

zróżnicowanej diety.  
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3. Cel pracy 

Celem pracy jest ocena częstości suplementacji poszczególnych skład-

ników odżywczych przez kobiet w ciąży ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na identyfikację najczęściej stosowanych suplementów oraz zależność 

pomiędzy rodzajem diety a statusem socjo-ekonomicznym kobiety i jego 

wpływem na jakość suplementacji w ciąży. 

4. Materiały i metody 

Badanie przeprowadzone od czerwca do października 2015 roku objęło 

pacjentki placówek ginekologicznych na terenie całego województwa 

Śląskiego. W badanej grupie znalazły się pacjentki oddziałów gineko-

logiczno-położniczych, gabinetów ginekologiczno-położniczych, a także 

kursantki szkół rodzenia na terenie Śląska. Do 450 przyszłych matek został 

skierowany autorski, uprzednio zwalidowany kwestionariusz dotyczący 

diety oraz suplementacji w czasie ciąży. Uzyskane odpowiedzi zawierały 

dane dotyczące wieku, tygodnia ciąży oraz szczegółów dotyczących jej 

przebiegu. Do ciężarnych skierowano pytania dotyczące ilości przyjmo-

wanych posiłków, ich jakości, stosowania używek i suplementów diety. 

Uzyskano także informacje dotyczące miejsca zamieszkania, statusu 

społeczno-ekonomicznego i świadomości matek w kwestii doboru odpo-

wiednich składników odżywczych. Odpowiedzi uzyskano od 348 kobiet 

w wieku średnio 30 +/- 5,6 lat (16-44). Wśród przebadanych 51% było 

pierwszy raz w ciąży, 35% drugi raz, natomiast 14% trzeci lub czwarty. 

W badanej grupie 93% kobiet spodziewało się urodzenia jednego dziecka, 

a 5% było w ciąży mnogiej. Wśród przebadanych kobiet 25,5% stanowiły 

mieszkanki wsi, 45,4% zamieszkiwało duże miasta powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców, natomiast pozostałą grupę stanowiły osoby mieszkające 

w mniejszych lub średnich miejscowościach. 

5. Analiza wyników  

Stosowanie suplementów diety zadeklarowało 84,5% ciężarnych kobiet. 

Wśród osób stosujących suplementy, 85,7% podjęło decyzję dotyczącą 

jakości i ilości przyjmowanych suplementów po konsultacji z lekarzem, 

13,3% ciężarnych o suplementacji zdecydowało bez porozumienia z leka-

rzem, natomiast 1% kierowało się poradami innych osób. Najczęściej 

przyjmowanymi suplementami były: kwas foliowy (57%), witaminy (33%) 

kwasy omega3 (16,7%) oraz preparaty żelaza (15,8%). W badaniu 

przeanalizowano związek pomiędzy stosowaniem suplementacji a miej-

scem zamieszkania. Wykazano, że mieszkanki większych miast powyżej 

100 tysięcy mieszkańców, częściej przyjmowały magnez (19%; p=0,02) 

w porównaniu do kobiet mieszkających w mniejszych miastach do 100tyś. 
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(5,5%) lub pochodzących z obszarów wiejskich (8,7%). Wykazano istotny 

związek między wykształceniem kobiet a świadomością dotyczącą suple-

mentacji oraz stosowaniem używek. Kobiety posiadające wyższe wykształ-

cenie, w porównaniu do nieposiadających wyższego wykształcenia, w trak-

cie trwania ciąży stosowały suplementację częściej (91% vs. 80%; 

p=0,003) i przyjmowały większą ilość preparatów (przyjmowanie więcej 

niż 2 preparatów: 14% vs. 1,5%; p=0,0001). Matki bez wyższego 

wykształcenia, w trakcie trwania ciąży częściej sięgały po alkohol (30% vs. 

10%; p=0,00001) i papierosy (27,5% vs. 8,5%; p=0,0001) w porównaniu 

do kobiet posiadających wyższe wykształcenie. Częstość suplementacji 

poszczególnych składników odżywczych przez kobiety w ciąży, w zależ-

ności od miejsca zamieszkania przedstawiono w Tabeli 1. 

6. Dyskusja 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, wskazane jest 

przyjmowanie 0,4 mg kwasu foliowego na dobę w okresie planowania 

ciąży, oraz przez cały jej okres [1]. Jest to kluczowe dla prewencji zaburzeń 

rozwoju cewy nerwowej we wczesnych okresach życia płodowego oraz 

rozwoju anemii megaloblastycznej u matki w późnym okresie ciąży [11, 

26]. W profilaktyce niedokrwistości bardzo ważna jest również suplemen-

tacja żelaza, gdyż zapotrzebowanie na nie w czasie ciąży znacząco wzrasta 

i zwykle nie jest dostatecznie pokrywane przez dietę, nawet w przypadku 

jej modyfikacji. Niedobór żelaza jest najczęściej występującym stanem 

niedoborowym u kobiet w ciąży [14]. W badaniu przeprowadzonym w po-

pulacji amerykańskiej wykazano, że częstość występowania niedoboru 

żelaza wśród kobiet w ciąży wzrasta wraz z postępem ciąży, a w trzecim 

trymestrze dotyczyła aż 28,4% ciężarnych [12]. Przewidywany odsetek 

występowania anemii (z powodu niedoboru kwasu foliowego i żelaza) 

dotyczy ok. 5% kobiet przed okresem ciąży i rośnie do 15% w okresie 

ciąży [19]. Jej zapobieganie jest bardzo ważne z punktu widzenia prawi-

dłowego rozwoju i bezpieczeństwa dziecka, gdyż niedokrwistość zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia niskiej masy urodzeniowej, przedwczes-

nego porodu i niedorozwoju umysłowego u noworodków [13]. Zgodnie 

z rekomendacjami CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

suplementacja preparatów żelaza powinna dotyczyć wszystkich kobiet po 8 

tygodniu ciąży w dawce 30 mg dziennie, a w przypadku potwierdzenia 

niedokrwistości 60-120 mg dziennie. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 

zaleca natomiast suplementację, jeśli istnieją czynniki ryzyka rozwoju 

niedokrwistości [29]. Powszechnie znana jest rola witaminy D w rozwoju 

i funkcjonowaniu człowieka. W rozwoju wewnątrzmacicznym witamina D 

odpowiada m.in. za mineralizację kośćca, a więc także pośrednio wpływa 
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na wzrost masy płodu. Jej niedobór powoduje zwiększenie ryzyka wystą-

pienia niskiej masy urodzeniowej, niedostatecznej mineralizacji kości, 

przedwczesnego porodu czy też rozwoju stanu przedrzucawkowego 

u ciężarnej [10]. Sugeruje się również, że niedobór witaminy D w czasie 

ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia astmy i chorób alergicznych 

w późniejszym wieku [4]. Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej rekomen-

dacjami PTG, zaleca się suplementację witaminy D w ciąży na poziomie 

2000 IU dziennie. Kolejnym niezwykle ważnym dla rozwoju dziecka 

składnikiem odżywczym jest jod. Jego suplementacja jest wskazana 

u wszystkich kobiet ciąży w dawkach 200 µg dziennie. Jod jest niezbędny 

do prawidłowego rozwoju tarczycy. Jego niedobór implikuje niedorozwój 

tego narządu u noworodka bezpośrednio powiązany z wolem tarczycowym 

zarówno u matki, jak i u noworodka. Co niezmiernie istotne, wrodzona 

niedoczynność tarczycy związana z niedoborem jodu, w przypadku braku 

podjęcia terapii w ciągu pierwszych tygodni życia, grozi wystąpieniem 

znacznego upośledzenia umysłowego u dziecka. Niedobór jodu powoduje 

również zwiększone ryzyko niedonoszenia ciąży oraz wzrost śmiertelności 

noworodków [21]. Kolejnymi substancjami, których suplementacja wiąże 

się z korzystnym wpływem na rozwój dziecka, są kwasy omega-3, 

zwłaszcza kwas dokozaheksaenowy (DHA). Ze względu na jego rolę 

w kształtowaniu się układu nerwowego oraz zapobieganiu przedwczesnemu 

porodowi zaleca się jego suplementację, co najmniej od 20 tygodnia ciąży.  

W związku ze wspomnianą istotną rolą w prawidłowym rozwoju płodu 

oraz częste stany niedoborowe u ciężarnych, suplementacja powinna 

obejmować: kwas foliowy, żelazo, witaminę D, jod i DHA wśród 

wszystkich kobiet ciężarnych, u których może istnieć ryzyko wystąpienia 

ich niedoboru. Zupełnie inaczej wygląda suplementacja innych mikroelem-

entów i witamin. Wśród części kobiet nie jest ona konieczna, a niektóre, jak 

np. retinol lub witamina E przyjmowane w nadmiernych ilościach mogą 

powodować zaburzenia rozwoju płodu [20]. 

Pomimo istnienia stosownych rekomendacji, wiedza na temat suple-

mentów i poziom ich stosowania wśród kobiet w ciąży są wciąż niewy-

starczające. Chociaż w naszym badaniu 84,5% kobiet przyznało się do 

stosowania jakichkolwiek suplementów diety, to odsetek osób stosujących 

kwas foliowy, niezwykle istotny z punktu widzenia dobrostanu ciężarnej 

i prewencji wad cewy nerwowej u płodu, wynosił tylko 57%. To więcej, 

niż zaobserwowano w podobnych badaniach prowadzonych na grupach 

kobiet ciężarnych w krajach uboższych niż Polska, jak Turcja (48,6%) [9], 

czy Pakistan (38%) [15], jednak zdecydowanie mniej niż w krajach 

zamożniejszych, jak Dania (95%) [8]. Należy przy tym zwrócić uwagę na 

fakt, że w cytowanym duńskim badaniu jedynie 10,4% kobiet ciężarnych 

używało suplementacji kwasu foliowego w zalecanych dawkach przez cały 
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okres ciąży i w okresie jej planowania. Pokazuje to, że zbyt niska wiedza 

na temat stosowania kwasu foliowego jest wciąż problemem ogólnoświa-

towym. Kolejnym mikroelementem, którego suplementacja zalecana jest 

wszystkim kobietom w ciąży, a który stosowany był jedynie przez niewiel-

ki odsetek (15,8%) badanych kobiet jest żelazo. W podobnych badaniach 

prowadzonych w innych krajach Unii Europejskiej i USA odsetek ten był 

wyższy [18]. Zaobserwowano również, że częstość stosowania preparatów 

żelaza i kwasu foliowego wzrasta wraz z czasem trwania ciąży, np. 

w amerykańskim badaniu NHANES 55-60% kobiet stosowało preparaty 

żelaza lub folianów w pierwszym trymestrze, a w trzecim aż 89% [6]. 

Innymi suplementami, które były dość często stosowane przez ciężarne 

w naszym badaniu, były preparaty witaminowe (33%) oraz kwasy omega-3 

(16,7%). Wykazano, że rodzaj i ilość stosowanych przez kobiety w ciąży 

suplementów nie pokrywa się całkowicie z obecnymi zaleceniami. 

Liczne badania wykazały, istotny wpływ czynników socjoekono-

micznych na poziom stosowania suplementów diety przez kobiety w ciąży. 

Kobiety z rodzin o wyższych dochodach chętniej sięgają w ciąży po sup-

lementy diety [17]. Jest to zgodne z prezentowanymi wcześniej różnicami, 

w odsetku kobiet stosujących suplementy w czasie ciąży, pomiędzy bada-

niami prowadzonymi w krajach o różnym poziomie zamożności społe-

czeństwa.  

W naszym badaniu wykazano istotny wpływ wykształcenia kobiety 

ciężarnej oraz jej miejsca zamieszkania na stosowanie suplementacji. 

Kobiety posiadające wyższe wykształcenie częściej stosowały suple-

mentację niż kobiety bez wyższego wykształcenia (91% vs. 80%), grupa ta 

charakteryzowała się również spożyciem większej ilość suplementów (14% 

vs. 1,5%). Wyższe wykształcenie przekładać się może zarówno na większą 

wiedzę dotyczącą zapotrzebowania kobiet w ciąży na mikroelementy, jak 

i na wyższe dochody. Należy mieć na uwadze fakt, że suplementy diety dla 

kobiet w ciąży nie są refundowane. Istotny wpływ wykształcenia na częs-

tość stosowania suplementacji wykazano w wielu innych badaniach, gdzie 

wyższy poziom edukacji przekładał się na częstsze stosowanie suple-

mentacji [3]. Wskazuje się również na wpływ wieku, w tym przypadku 

jednak dostępne dane nie są tak spójne, jak w przypadku wykształcenia. 

W wielu pracach, zwłaszcza prowadzonych w krajach rozwiniętych kobiety 

starsze częściej sięgały po suplementację. W badaniu tureckim natomiast 

wykazano większą wiedzę na temat stosowania kwasu foliowego u kobiet 

młodszych, niż u starszych (>35r.ż.). W cytowanym wcześniej badaniu 

francuskim obserwowano częstsze stosowanie suplementów diety u pier-

wiastek. Z drugiej strony, wskazuje się na większą wiedzę na temat suple-

mentacji, w szczególności kwasu foliowego, u kobiet starszych i wielo-

ródek. Warto zauważyć, że najczęściej wymieniane czynniki mające wpływ 
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na wiedzę na temat suplementacji i poziom jej stosowania, czyli wykształ-

cenie, wiek i dochody są ze sobą ściśle powiązane, gdyż kobiety lepiej 

wykształcone z reguły zarabiają więcej, niż te z niższym wykształceniem 

i później decydują się na macierzyństwo. 

Kolejnym czynnikiem, poza wykształceniem, który w naszym badaniu 

miał istotny statystycznie wpływ na stosowanie suplementacji w ciąży, 

było miejsce zamieszkania. Kobiety zamieszkujące miejscowości powyżej 

100 tys. mieszkańców częściej niż mieszkanki mniejszych miejscowości 

sięgały po kwasy omega-3 i magnez. Podobne wyniki uzyskano w badaniu 

przeprowadzonym w Województwie Świętokrzyskim, w który wykazano, 

że kobiety z terenów miejskich, w porównaniu do osób pochodzących 

z obszarów wiejskich częściej korzystały z suplementacji kwasu foliowego 

i kwasów omega-3 [22]. Można podejrzewać, że wpływ na to ma wyższy 

status socjoekonomiczny kobiet zamieszkujących większe miejscowości. 

Niepokojącą kwestią w naszym badaniu jest zaobserwowana częstość 

stosowania używek przez ciężarne. Do spożywania alkoholu przyznało się 

18,5% kobiet, a do palenia papierosów 16% badanych. W badaniach 

udowodniono, że alkohol jest czynnikiem teratogennym, który zażywany 

przez kobietę ciężarną może spowodować liczne zaburzenia rozwojowe 

u płodu, wspólnie tworzące obraz alkoholowego zespołu płodowego (FAS). 

Poza określonymi cechami dysmorfii, niską masą urodzeniową, składają się 

na niego przede wszystkim opóźnienie rozwoju psychoruchowego i zabu-

rzenia poznawcze oraz behawioralne [25]. Palenie papierosów z kolei 

niesie poważne ryzyko zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego, 

poronienia, porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej u nowo-

rodka [27]. Podobnie jak w przypadku suplementacji, istotnym czynnikiem 

wpływającym na częstość picia alkoholu i palenia papierosów przez cię-

żarne było ich wykształcenie. Matki ze średnim lub niższym wykształ-

ceniem częściej sięgały po używki w porównaniu do matek z wykształ-

ceniem wyższym. Do palenia papierosów przyznało się 27,5% matek bez 

wykształcenia wyższego i 8,5% z wykształceniem wyższym, a do picia 

alkoholu odpowiednio: 30% i 10%. Wpływ poziomu edukacji na częstość 

spożywania alkoholu w czasie ciąży potwierdza wieloośrodkowe badanie 

kohortowe, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii 

i Nowej Zelandii [16]. Z kolei Baron i współpracownicy wykazali, że 

kobiety z niższym poziomem edukacji zdecydowanie częściej (IS=11,3) 

sięgają po papierosy w ciąży. 

Zaletą naszego badania jest fakt, że objęło ono swoim zasięgiem dużą 

i zróżnicowaną grupę kobiet w ciąży, zamieszkujących różne miejscowości 

w Województwie Śląskim. W badaniu wzięły udział zarówno pacjentki od-

działów ginekologiczno-położniczych, gabinetów ginekologicznych, jak 

i kursantki szkół rodzenia. Należy jednak pamiętać, że w związku z po-
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wyższym, kobiety niekorzystające z porad lekarzy i położnych w czasie 

ciąży w dużej mierze nie zostały objęte badaniem. Można więc spodziewać 

się, że odsetek kobiet stosujących suplementację w ciąży w całym społe-

czeństwie jest w rzeczywistości niższy niż zaprezentowany w naszej pracy. 

7. Wnioski 

W prezentowanej pracy wykazano, że znaczący odsetek badanych 

kobiet nie stosuje zalecanej suplementacji diety, gwarantującej prawidłowy 

rozwój płodu i bezpieczeństwo zdrowia matki. Najczęściej stosowanymi 

suplementami były preparaty kwasu foliowego, przy czym należy zazna-

czyć, że były one stosowane jedynie przez niewiele ponad połowę ciężar-

nych. Sugeruje to, że pomimo dużej dostępności do porad ginekolo-

gicznych i położniczych w Województwie Śląskim, prowadzonych kam-

panii informacyjnych oraz rozpowszechnienia informacji w Internecie 

i czasopismach kierowanych do kobiet ciężarnych, podejmowane działania 

i są wciąż niewystarczające. Nasze badanie potwierdza, że zasadniczymi 

czynnikami mającymi wpływ na kreowanie nawyków żywieniowych 

i częstość stosowania suplementacji w ciąży wśród przyszłych matek są 

uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Poziom wykształcenia, miejsce 

zamieszkania, a także wiążące się z tym dochody to determinanty mające 

decydujący wpływ na wybory podejmowane przez kobiety ciężarne w zak-

resie nawyków żywieniowych. Kobiety z niższym poziomem wykształ-

cenia, niższymi dochodami oraz mieszkanki mniejszych miejscowości 

statystycznie rzadziej sięgają po suplementy diety podczas ciąży. W bada-

niu odnotowano również, że stosunkowo duża grupa ankietowanych 

w czasie ciąży sięgała po używki w postaci papierosów i alkoholu. Jest to 

zjawisko niezwykle martwiące i wysoce nieakceptowalne. Również w tym 

wypadku zaznacza się istotny wpływ poziomu edukacji – kobiety z wyksz-

tałceniem wyższym zdecydowanie rzadziej sięgały po używki. Niepokojące 

wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy powinny stanowić głęboką 

refleksję dla środowiska medycznego oraz organów zdrowia publicznego 

dotyczącą skutecznego kreowania w społeczeństwie świadomości konsek-

wencji (nie)prawidłowej diety i suplementacji w okresie ciąży. Z pewno-

ścią istnieje potrzeba prowadzenia poszerzonych badań dotyczących 

nawyków żywieniowych kobiet ciężarnych, prowadzonych nie tylko 

w skali województwa, ale również całego kraju. Uzyskana dzięki nim wie-

dza na temat czynników, które determinują suplementację diety w czasie 

ciąży może umożliwić prowadzenie skuteczniejszych kampanii informa-

cyjnych, skierowanych do konkretnych grup kobiet, co może się przełożyć 

na zwiększenie świadomości kobiet ciężarnych na temat prawidłowej diety 

w czasie ciąży. Należy być bowiem świadomym, że troska o fundamen-
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talne i proste do wdrożenia postawy wśród kobiet ciężarnych oraz osób w ich 

otoczeniu bezpośrednio i pośrednio przekłada się na zdrowie populacji. 

Tabela 1. Częstość suplementacji poszczególnych składników odżywczych przez kobiety w ciąży 

w zależności od miejsca zamieszkania [opracowanie własne] 

Suplement  Ogółem 

n=240  % 

(95% CI)* 

wieś n=46 % 

(95% CI)* 

miasto do 

100 tyś. n=73 

% (95% CI)* 

miasto powyżej 

100 tyś. n=121 % 

(95% CI)* 

p** 

Mikroelementy 2,9 

 (1,4-5,9) 

6,5 

 (2,2-17,5) 

4,1 

(1,4-11,4) 

0,8 

(0,1-4,5) 

0,1 

Kwas foliowy 57,0 

(50,7-63,1) 

56,5 

(42,2-69,7) 

63,0 

(51,5-73,1) 

53,7 

(44,8-62,3) 

0,4 

Witaminy 33,0 

(27,2-39,0) 

30,4 

(19,0-44,8) 

30,1 

(20,8-41,4) 

35,5 

(27,5-44,3) 

0,7 

Kwasy Omega-3 16,7 

(12,4-21,9) 

6,5 

(2,2-17,5) 

16,4 

(9,6-26,5) 

20,6 

(14,4-28,7) 

0,09 

Magnez 13,0 

(9,2-17,7) 

8,7 

(3,4-20,3) 

5,5 

(2,1-13,2) 

19,0 

(13,0-26,9) 

0,02 

Preparaty żelaza 15,8 

(11,7-20,9) 

8,7 

(3,4-20,3) 

20,5 

(12,8-31,1) 

15,7 

(10,2-23,2) 

0,2 

Suplementy dla 

ciężarnych 

8,8 

(5,7-13,0) 

6,5 

(2,2-17,5) 

6,8 

(2,9-15,0) 

10,7 

(6,3-17,5) 

0,5 

Luteina 2,5 

(1,1-5,3) 

0,0 

(0,0-7,7) 

1,4 

(0,2-7,3) 

4,1 

(1,7-9,3) 

0,2 

*95% przedział ufności; ** wynik testu Chi2 
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Czynniki determinujące dietę i suplementację diety w czasie ciąży 

Streszczenie 

Prawidłowe żywienie w ciąży jest kluczowe dla zdrowia matki i dziecka. Celem pracy była ocena 

suplementacji składników odżywczych u kobiet w ciąży z uwzględnieniem czynników 

dietetycznych oraz społeczno-ekonomicznych. 

Do 450 kobiet w ciąży przebywających w wybranych placówkach ginekologicznych na Śląsku 

w okresie od czerwca do października 2015 roku skierowano autorski, zwalidowany 

kwestionariusz dotyczący diety i suplementacji w ciąży. 

Odpowiedź uzyskano od 348 kobiet w wieku 30 ± 5.6 lat. Suplementy w czasie ciąży stosowało 

84.5% badanych. Najczęściej stosowano kwas foliowy, witaminy, żelazo i omega-3. Kobiety 

z obszarów miejskich powyżej 100 tys., częściej przyjmowały magnez (19%; p=0.02) 

w porównaniu do kobiet mieszkających w mniejszych miastach do 100tyś. (5.5%) lub 

pochodzących z obszarów wiejskich (8.7%). Kobiety posiadające wyższe wykształcenie, 

w porównaniu do nie posiadających wyższego, stosowały sumplementacje częściej (91% vs. 

80%; p=0.003) oraz przyjmowały większą liczbę preparatów (11% vs. 1%; p=0.0001). Osoby nie 

posiadające wyższego wykształcenia w trakcie trwania ciąży częściej sięgały po alkohol (30% vs. 

10%; p=0.00001) i papierosy (27.5% vs. 8.5%;p=0.0001). 

Czynniki socjoekonomiczne determinują postawy i częstość suplementacji w ciąży. Osoby 

o wyższym wykształceniu i lepszym statusie materialnym częściej i świadomiej przyjmowały 

suplementy. 

Słowa kluczowe: dieta, ciąża, suplementacja 

Dietary habits and socio-economic factors determining suplementation 

during pregnancy 

Abstract 

Proper nutrition during pregnancy is essential for the health of the mother and child. The aim of 

the study was to assess supplementation in pregnant women depending to dietary factors and 

socio-economic. 

From July to October 2015 population based survey was performed, in a group of 450 pregnant 

women from the Silesia. The questionnaire, created for the purpose of the study, included 

questions on eating habits during pregnancy. 

Completed questionnaires were obtained from 348 pregnant women (77.3%), aged 30±5.6. 

84.5% declared the use of supplements during pregnancy. Most popular were folic acid, vitamin 

preparations, iron and omega-3. Women from urban areas above 100.000 citizens took more 

magnesium (19%, p=0.02) compared to women with the cities to 100.000 (5.5%) and rural 

(8.7%). A woman holding a university degree, compared to not having higher education, applied 

supplementation more often (91% vs. 80%, p=0.003) and took more preparations (11% vs. 1%; 

p=0.0001). Mothers, who do not have a higher education during pregnancy more often used 

alcohol (30% vs. 10%; p=0.00001) and cigarettes (27.5% vs. 8.5%;p=0.0001). 

Socio-economic factors are important determinant of attitudes and frequency of supplementation 

in pregnancy. Pregnant women with higher education and better material status more frequently 

and consciously took supplements 

Keywords: Diet, suplementation, pregnancy 
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Diagnoza i terapia osób z dyzartrią spastyczno-

dyskinetyczną. Usprawnianie komunikacji 

u nastolatka i osoby dorosłej z mózgowym 

porażeniem dziecięcym 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań własnych prowadzonych w ra-

mach prac licencjackich na kierunku logopedia z audiologią na Uniwer-

sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przedmiotem badań była 

mowa nastolatka i kobiety, u których stwierdzono mpd. ze współwystę-

pującą niepełnosprawnością intelektualną, u chłopca w stopniu umiarko-

wanym, natomiast u kobiety w stopniu lekkim. Mowa rozumiana jest przez 

nas, zgodnie z definicją S. Grabiasa [1], jako „zespół czynności, jakie przy 

udziale języka wykonuje człowiek poznając świat i przekazując jego 

interpretację innym uczestnikom życia społecznego” [2012, s. 15]. Celem 

pracy było porównanie funkcjonowania nastolatka i osoby dorosłej 

z dyzartrią tego samego typu oraz tym samym stopniem nasilenia trudności 

dyzartrycznych. 

2. Mózgowe porażenie dziecięce a dyzartria – podstawowe definicje 

Definicja mózgowego porażenia dziecięcego podawana przez E. Ga-
jewską [2009, s. 68] „opisuje grupę trwałych zaburzeń rozwoju ruchu 
i postawy, powodujących ograniczenia czynności, które przypisuje się 
niepostępującym zakłóceniom, pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu 
lub niemowlęcia. Zaburzeniom motoryki w mózgowym porażeniu dziecię-
cym często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, poznania, porozumie-
wania się i zachowania, epilepsja oraz wtórne problemy mięśniowo-szkie-
letowe” [2]. W mpd. często współwystępują różnego rodzaju zaburzenia 
mowy, m. in. dyzartria, oligofazja, alalia, dysglosja i inne jednostki pato-
logii mowy [Mirecka U., 2013], [3]. Według U. Mireckiej [2012, s. 529], 
dyzartria jest „to zaburzenie na poziomie wykonawczym ruchowego 
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mechanizmu mowy, spowodowane strukturalnymi i czynnościowymi zmia-
nami układu nerwowego (układu piramidowego, pozapiramidowego, móż-
dżku i dróg móżdżkowych, nerwów obwodowych zaopatrujących mięśnie 
aparatu mowy), a przejawiające się dysfunkcjami w obrębie aparatu 
oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, skutkującymi zniekształ-
ceniami substancji fonicznej wypowiedzi w płaszczyźnie segmentalnej oraz 
suprasegmentalnej” [4]. Jak podaje U. Mirecka [2013], w mpd. wyróżnia 
się 3 główne typy dyzartrii: spastyczną, dyskinetyczną i ataktyczną. Oprócz 
czystych, wymienionych wyżej postaci dyzartrii, występują także postacie 
mieszane, które są kombinacją objawów wszystkich trzech lub dwu typów 
dyzartrii [3].  

Dyzartria spastyczna, jak opisuje to U. Mirecka [2013], charakteryzuje 
się wzmożonym napięciem mięśniowym o typie spastycznym, spowolnie-
niem ruchów i ograniczeniem zakresu ich wykonywania oraz niewy-
dolnością mięśni, co skutkuje nieprawidłowym funkcjonowaniem narzą-
dów mowy oraz niestabilną artykulacją, a także występowaniem zaburzeń 
tempa i rytmu oddechu w spoczynku i podczas mówienia. Zredukowanie 
pojemności życiowej płuc pacjentów powoduje znaczne skrócenie fraz, 
a niewydolność mięśni aparatu artykulacyjnego wpływa na pojawienie się 
trudności z kontrolą natężenia głosu, który jest chrapliwy, napięto-
zdławiony i generowany z dużym wysiłkiem. W wymowie występują 
częste deformacje głosek, a także zaburzenia płynności mówienia, które są 
spowodowane przez skurcze mięśni narządów artykulacyjnych. Wystę-
pujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów oddechowych, 
fonacyjnych i artykulacyjnych prowadzą do niewydolności artykulacyjno-
rezonansowej [3]. 

Dla dyzartrii dyskinetycznej charakterystyczne jest zmienne napięcie 
mięśniowe, które jest przyczyną dyskoordynacji oddechowo-fonacyjno-
artykulacyjnej. U pacjentów pojawiają się ruchy niezależne od ich woli 
oraz mimowolne skurcze mięśni twarzy, gardła i krtani. Postać ta cechuje 
się skróconą fazą wydechową (przez co pacjent często mówi resztkami 
powietrza lub na wdechu), nosowością spowodowaną przez niewydolność 
podniebienno-gardłową, spowolnionym tempem mowy oraz zminimalizo-
wanym rytmem i melodią. Głos w tym typie dyzartrii jest napięty i męcz-
liwy, dlatego pojawiają się częste pauzy w fonacji [3]. 

3. Charakterystyka badanych osób 

Badane osoby to: 15-letni Tomek i 22-letnia Kasia (imiona opisy-
wanych pacjentów zostały zmienione).  

Chłopiec urodził się cesarskim cięciem w 30 tygodniu, w stanie ogól-

nym bardzo ciężkim, z niską masą urodzeniową, tj. 1150 gram. W trakcie 

porodu doszło do niedotlenienia płodu. W pierwszej minucie życia chłopiec 

uzyskał 2 punkty w skali Apgar, w piątej minucie życia – 6 punktów. 



 

 

Angelika Starzyk, Emilia Szczypka 

 

60 

 

U chłopca stwierdzono objawy niewydolności oddechowej i posocznicy. 

Wystąpiła sinica uogólniona, bradykardia, arefleksja oraz podwyższona 

temperatura ciała. Wdrożono resuscytację krążeniowo-oddechową, w wyni-

ku której uzyskano poprawną pracę serca, powrót napięcia mięśniowego 

oraz prawidłową reakcję na światło. Przez pierwszy rok życia Tomek 

przebywał w szpitalu, gdzie poddawany był zabiegom rehabilitacyjnym. 

Około 12 miesiąca życia postawiono diagnozę mózgowego porażenia 

dziecięcego, niedowład piramidowy czterokończynowy, którego prawdo-

podobną przyczyną było niedotlenienie okołoporodowe. Z informacji 

uzyskanych z wywiadu wynika, że mowa chłopca rozwijała się z opóźnie-

niem (pierwsze wyrazy pojawiły się około 3 roku życia, natomiast pierwsze 

zdanie rok później, tj. w wieku 4 lat). Według matki, wymowa chłopca jest 

nieco niewyraźna, jednak najbliżsi nie zgłaszają większych trudności ze 

zrozumieniem jego wypowiedzi. Terapia logopedyczna była prowadzona 

już w wieku przedszkolnym. W wieku 12 lat stwierdzono u Tomka niepeł-

nosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz nieskoordyno-

wany rozwój poszczególnych funkcji. Nastolatek prezentuje ubogi zasób 

słownictwa i wiadomości, które w sposób bezpośredni dotyczą otacza-

jącego go świata. Trudności chłopca ujawniają się również w klasyfiko-

waniu, porządkowaniu, porównywaniu i uogólnianiu. Zwrócono uwagę 

także na spore problemy z analizą i syntezą wzrokowo-ruchową oraz 

znacznie obniżone zdolności percepcyjno-konstrukcyjne. Lewa ręka jest 

bardziej sprawna manualnie, mimo to wykonywanie ruchów ukierun-

kowanych jest w dużym stopniu utrudnione. Tomek spożywa posiłki i ko-

loruje lewą ręką, ale nie potrafi pisać. Znaczne obniżenie sprawności gra-

fomotorycznych chłopca wynika z czterokończynowego porażenia. Zna-

czne deficyty nastolatka ujawniają się także w zakresie myślenia logicz-

nego na materiale niewerbalnym i abstraktcyjnym. Pacjent ma znaczne 

trudności w uczeniu się nowego materiału. 

Kasia urodziła się w wyniku przedwczesnego porodu w 27 tygodniu 

ciąży z objawami niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego. W szpi-

talu po porodzie doszło do zakażenia sepsą. W pierwszych miesiącach 

życia nie zauważono wyraźnych odstępstw od poziomu rozwoju rówieś-

ników. W wieku około 9 miesięcy, czyli w czasie, w którym miało pier-

wsze szczepienie, rozwój dziecka w wielu sferach jego funkcjonowania nie 

postępował, a nawet nastąpił regres nabytych uprzednio umiejętności, np. 

samodzielnego utrzymywania głowy czy siedzenia. Po kilku miesiącach 

konsultacji z wieloma specjalistami, w wieku 2 lat, postawiono rozpoznanie 

mpd. Osoba badana została objęta rehabilitacją od 3 roku życia. Ponadto 

uczęszczała na zajęcia z logopedą oraz psychologiem. Orzeczenie o niepeł-

nosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-

nosprawności zakwalifikował Kasię do osób o znacznym stopniu niepełno-
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sprawności. Natomiast psycholog ocenił u 7-letniego wówczas dziecka 

ogólny rozwój intelektualny na będący w granicach lekkiego upośledzenia. 

W 6 roku życia zaczęła uczęszczać do Ośrodka Wsparcia. Wówczas jej 

przebywanie w placówce miało charakter pobytu dziennego, natomiast 

półtora roku później całodobowego (od poniedziałku do piątku). Została 

tam objęta kompleksową opieką rehabilitacyjną, edukacyjną, a także 

zwrócono uwagę na znaczenie stymulacji rozwoju psychospołecznego – po 

otrzymaniu od pediatry zezwolenia na nauczanie w grupie przedszkolnej 

(ostatecznie odroczono ją od obowiązku szkolnego o rok). Zajęcia szkolne 

w ciągu wszystkich lat edukacji odbywały się w Ośrodku ze względu na 

indywidualny tok nauczania (dziewczynka realizowała wówczas program 

szkoły specjalnej). Rozwój ruchowy pacjentki był wnikliwie monitorowany 

przez wielu specjalistów od wczesnych lat jej życia. W 2. roku życia 

stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, doprecy-

zowane w opinii neurologa jako piramidowo-pozapiramidowe. Inni spe-

cjaliści posługiwali się nazewnictwem zawierającym jednocześnie następu-

jącą diagnozę: niedowład spastyczny czterokończynowy z przewagą 

kończyn dolnych. Do przemieszczania się pacjentka wykorzystuje wózek 

inwalidzki prowadzony przez osobę drugą. Rehabilitacja ruchowa kobiety 

w czasie pobytu w placówce miała na celu zlikwidowanie licznych przy-

kurczy spowodowanych wzmożonym napięciem mięśniowym. W trakcie 

rehabilitacji w ośrodku terapeutycznym próbowano pracować nad chodem, 

jednak ze względu na sprzężoną niepełnosprawność nie udało się dokonać 

postępów w tej kwestii. Wykonywane ćwiczenia miały na celu m.in. 

pionizację ciała. Pogłębiona skolioza ze skręceniem kręgosłupa stanowiła 

trudność w pracy nad postawą ze strony fizjoterapeuty, a dla pacjentki była 

źródłem dużego bólu. Praca z kończynami górnymi była mniej wyma-

gająca, jednak spastyczne dłonie uniemożliwiały Kasi sprawne manipulo-

wanie rękami. Specjaliści w swojej pracy skupiali się na przykurczach 

zgięciowych. Pomimo tego, w zakresie motoryki małej opanowała umieję-

tność posługiwania się sztućcami podczas jedzenia oraz utrzymywania 

długopisu. Kobieta samodzielnie nie pisze. Wyraźnie widoczny jest prob-

lem z antygrawitacyjnym ułożeniem głowy. 

4. Wyniki na podstawie badań Skalą dyzartrii 

4.1. Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci jako narzędzie 

diagnostyczne 

Badania w ramach prac licencjackich były wykonywane głównie przy 

pomocy narzędzia diagnostycznego, jakim jest Skala dyzartrii. Wersja dla 

dzieci autorstwa U. Mireckiej i K. Gustaw [2006], [5]. Jest ono przezna-
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czone do badania osób w wieku 6-16 lat, u których istnieje podejrzenie 

występowania dyzartrii. Narzędzie to pozwala ocenić rodzaj oraz głębokość 

trudności oddechowo-fonacyjno-artykulacyjno-prozodycznych. Składa się 

z 70 zadań rozdzielonych na 9 sfer, natomiast próby ocenia się na 5-

stopniowej skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza brak występowania zaburzeń, 

a 4 głęboki stopień zaburzenia. Wykorzystując to narzędzie diagnostyczne, 

badamy następujące sfery: 

 samoocenę pacjenta, która dotyczy tego, jak on sam postrzega swoje 

problemy w mówieniu i jak ocenia zrozumiałość swoich wypowiedzi; 

 zrozumiałość wypowiedzi swobodnych oraz wyrazów i zdań 

powtarzanych przez pacjenta, podlega subiektywnej ocenie osoby, 

która wykonuje badanie; 

 artykulację – w celu przeanalizowania trudności i nieprawidłowości 

w realizacji fonemów podczas powtarzania wyrazów, zdań i w wy-

powiedziach swobodnych; 

 rezonans w wyrazach i zdaniach powtarzanych przez osobę z zabu-

rzeniami dyzartrycznymi oraz w jej wypowiedzi swobodnej; 

 prozodię, a w tym umiejętność naśladowania intonacji i akcentu, 

rytmu mowy i tempa mówienia, umiejętność celowego Przyspie-

szania i zwalniania tempa mowy, a także synchronizację oddechowo-

fonacyjno-artykulacyjną oraz długość fraz w zdaniach i wypo-

wiedziach swobodnych; 

 fonację, w zakresie której oceniane jest natężenie głosu w czasie 

mówienia, umiejętność jego celowej zmiany (zwiększenie lub 

zmniejszenie), wysokość głosu wraz z umiejętnością jej podwyż-

szania lub obniżania, maksymalna długość fonacji oraz atak głoso-

wy, jakim posługują się pacjenci, jak również jakość wydobywanego 

głosu; 

 oddychanie, a w tym m.in. typ i rytm oddechu oraz maksymalną dłu-

gość fazy wydechowej; 

 ruchy naprzemienne w obrębie aparatu artykulacyjnego (warg 

i języka); 

 stan funkcjonalny mięśni aparatu artykulacyjnego (warg, języka, 

podniebienia miękkiego i gardła) [5]. 

4.2. Ocena ilościowa i jakościowa trudności dyzartrycznych 

badanych osób 

Ilościowe wyniki badań wykonanych przy użyciu Skali dyzartrii 

w przypadku nastolatka i osoby dorosłej przedstawione zostały w Tabeli 1:  
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Tabela 1 Ocena ilościowa 

Sfera Tomek Kasia 

Samoocena 0 2 

Zrozumiałość 1,67 1,67 

Artykulacja 1,33 1,33 

Rezonans 2 1 

Prozodia 2,14 2,93 

Fonacja 2,56 2,67 

Oddychanie 2,50 3,35 

Ruchy naprzemienne 2,25 3,38 

Stan funkcjonalny mięśni aparatu 

artykulacyjnego 

2,63 2,68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skali dyzartrii. Wersja dla dzieci 

Jakościowe wyniki badań uzyskane za pomocą Skali dyzartrii w przy-

padku chłopca przedstawiają się następująco: 

W pierwszej badanej sferze, jaką jest Samoocena, Tomek uzyskał 

0 punktów, co oznacza, że trudności nie występują. Chłopiec uważa, że 

ludzie nie mają trudności ze zrozumieniem jego wypowiedzi. Pacjent 

również twierdzi, że nie męczy się podczas mówienia oraz nie ma prob-

lemów z oddychaniem i wydobywaniem głosu.  

Podczas wykonywania kolejnych prób przez pacjenta dokonano oceny 

zrozumiałości jego wypowiedzi swobodnych oraz wypowiadanych przez 

niego wyrazów i zdań. W zadaniu, które polegało na powtórzeniu słów 

przez osobę badaną, zauważono niewielkie trudności ze zrozumieniem, 

podobnie było z powtarzanymi zdaniami. Największe kłopoty ze zrozu-

miałością zaobserwowano podczas swobodnej rozmowy pacjenta z osobą 

przeprowadzającą badanie. Problemy te wynikają z nieprawidłowości 

w warstwie segmentalnej i suprasegmentalnej płaszczyzny fonicznej 

wypowiedzi. 

Badanie kolejnej sfery, jaką jest artykulacja, ujawniło szereg niepra-

widłowości. U nastolatka zauważa się deformacje głosek /ń/, /ž/, /č/, /ǯ/, /s/, 

/z/, /c/, /ȝ/ oraz /ś/, /ź/, /ć/, /ȝ̍/ (brak dentalizacji), a także głosek /r/ i /l/. 

Z obserwacji wynika, że w czasie wypowiedzi swobodnej pacjenta, 

chłopiec nagminnie uszczupla struktury wyrazów oraz upraszcza grupy 

spółgłoskowe.  

Kolejną badaną sferą był rezonans nosowy, który u nastolatka charak-

teryzuje się niestabilną realizacją, co spowodowane jest przez niepra-

widłowości występujące w pracy mięśni podniebienno-językowych i pod-

niebienno-gardłowych, niekiedy w wypowiedziach Tomka zauważyć 

można hipernosowość.  
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Następną badaną sferą jest prozodia. Dokonując oceny elementów 

prozodycznych języka chłopca, zauważa się liczne odchylenia od normy. 

Intonacja w wypowiedziach swobodnych nastolatka jest monotonna 

i niestabilna. Zdarza się niepoprawne użycie akcentu wyrazowego i logicz-

nego, a także mówienie z przeciąganiem. Tempo wypowiedzi pacjenta jest 

zbyt wolne. Chłopiec nie potrafi celowo zwalniać i przyspieszać tempa 

mówienia. Faza wydechowa Tomka jest znacznie skrócona. Zaburzenia 

synchronizacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej skutkują mówieniem 

na wdechu i resztkami powietrza. Problemy w realizacji elementów 

prozodycznych języka przez pacjenta, utrudniają interpretacje jego intencji 

przez najbliższe otoczenie chłopca oraz zrozumienie jego wypowiedzi. 

Oceniając sferę fonacji, zauważyć można twarde nastawienie głosowe 

pacjenta. Maksymalny czas fonacji jest znacznie skrócony, co wynika 

z dysfunkcji koordynacji oddechowo-fonacyjnej. Natężenie głosu podczas 

mówienia jest niestabilne. Głos chłopca jest słaby, często pojawia się 

chrypka, a także momenty bezgłosu. 

W badaniu Skalą dyzartrii nie można również pominąć oceny funkcji 

oddechowych w czasie spoczynku i w trakcie mówienia. Oddychanie 

w obu tych sytuacjach, w przypadku chłopca, jest spłycone, wolne, niere-

gularne i nieprawidłowe. Nastolatek oddycha przez usta. Faza wydechowa 

podczas artykulacji jest wyraźnie skrócona, często zdarzają się sytuacje, 

kiedy brakuje Tomkowi powietrza do dokończenia frazy. 

Kolejną badaną umiejętnością jest wykonywanie przez pacjenta 

szybkich ruchów naprzemiennych. Ze względu na porażenie mięśni aparatu 

artykulacyjnego są one znacznie spowolnione, a zakres ich wykonywania 

ograniczony. Mimo usilnych starań pacjenta, wielu prób nie udało się 

wykonać lub były one zrealizowane w sposób niewystarczający do 

prawidłowej artykulacji. 

Ostatnią ocenianą sferą w Skali dyzartrii jest stan funkcjonalny mięśni 

aparatu artykulacyjnego. U chłopca obserwuje się wzmożone napięcie 

mięśniowe warg, język jest spastyczny, występują trudności z uniesieniem 

podniebienia miękkiego. Pacjent połyka w sposób infantylny. U Tomka 

zauważalna jest lekka asymetria prawej strony twarzy, która nasila się 

podczas artykulacji lub/i ruchu. W czasie badania można było zaobser-

wować występujące ruchy mimowolne twarzy, które polegały na skurczach 

mięśni w okolicach oczu. 

Deficyty ujawnione podczas wykonywania prób ze sfery dziewiątej 

Skali dyzartrii w sposób bezpośredni przyczyniają się do opisanych wyżej 

zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych, fonacyjnych i prozodycznych 

chłopca.  

Jakościowe wyniki uzyskane przez kobietę w badaniu Skalą dyzartrii 

wyglądają następująco: 
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W sferze samooceny Kasia stwierdza, że zdarzają się sytuacje, w któ-

rych jej wypowiedzi nie są wcale rozumiane przez inne osoby. Ponadto 

wskazuje sytuacje, w których osoby z bliskiego otoczenia zupełnie nie 

rozumieją jej wypowiedzi. Twierdzi, że w niewielkim stopniu męczy się 

podczas mówienia, natomiast zauważa u siebie znaczne trudności 

z oddychaniem. 

Największa niezrozumiałość wyrazów dotyczy wypowiedzi swobodnych 

pacjentki oraz powtarzanych zdań. Występują deformacje wszystkich 

spółgłosek. Realizowane są one na różne sposoby (m.in. międzyzębowo, 

bocznie lub z płaskim układem języka), co świadczy o niestałości arty-

kulacji. Zdarzają się uproszczenia grup spółgłoskowych, redukcje fonemów 

i asymilacje. Kobieta ma skłonności do mówienia z niestabilnym rezo-

nansem nosowym (w wyrazach, zdaniach oraz w wypowiedziach swo-

bodnych). W sferze prozodii u kobiety występuje niemożność naśladowania 

intonacji, która w wypowiedziach swobodnych jest niestabilna. 

Ponadto Kasia ma trudności z utrzymaniem właściwego rytmu w zda-

niach i podczas swobodnej rozmowy (mówienie z nieodpowiednim 

akcentem). Tempo mówienia jest zwalniane, niestabilne, przy niemożności 

celowego zwalniania lub przyspieszania tempa. Mówienie resztkami 

powietrza wynika z zaburzeń koordynacji oddechowo-fonacyjno-artyku-

lacyjnej i dysfunkcji oddechowych. 

Analizując fonację pacjentki, dostrzega się tendencję do twardego ataku 

głosowego, bardzo krótki czas fonacji [a] – poniżej 2 s, a także niestabilne 

natężenie głosu podczas mówienia. Nie opanowała dotychczas umiejęt-

ności świadomej manipulacji natężeniem i wysokością głosu. Zdarzają się 

niekontrolowane zmiany wysokości głosu. Charakterystyczny dla niej jest 

słaby głos, często pojawiająca się chrypka i przerwy w fonacji. 

Kobieta oddycha torem szczytowym. Skutkuje to spłyconym oddechem, 

niekiedy skróconą fazą wydechową czy szybkim tempem oddychania. 

Wykonywanie prób ruchów naprzemiennych ujawniło ograniczoną 

możliwość przechodzenia od jednego układu artykulacyjnego do drugiego. 

Widoczne jest, towarzyszące wykonywaniu ćwiczeń, duże napięcie 

w obrębie twarzy. 

Występuje niestabilne napięcie języka i warg. Język jest spastyczny, nie 

wykonuje żadnych zadań wymagających precyzyjnych ruchów. Ponadto 

zauważa się nieprawidłowości w pracy podniebienia miękkiego. Groma-

dzenie się nadmiaru śliny w kącikach ust podczas mówienia stanowi dużą 

przeszkodę w podtrzymywaniu interakcji, ponieważ uniemożliwia odpo-

wiednio szybkie reagowanie i powoduje zakłócenie naprzemienności ról 

w dialogu. Utrudniają to również nasilone ruchy mimowolne. 
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Na podstawie badań Skalą dyzartrii. Wersja dla dzieci [5], stwierdzono 

zarówno u nastolatka, jak i osoby dorosłej dyzartrię spastyczno-dyski-

netyczną o umiarkowanym stopniu nasilenia [5]. Ponadto w toku badań 

logopedycznych rozpoznano u obojga pacjentów oligofazję i dysfagię.  

4.3. Umiejętności w zakresie porozumiewania się badanych osób 

Chcąc zaproponować odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, nale-

żało ocenić również inne sprawności, które pozwalają osobom badanym 

porozumiewać się. 

W zakresie sprawności dialogowych chłopca stwierdza się, że jest on 

komunikatywny, chętnie wypowiada się na różne tematy i podejmuje 

interakcję. Rozumie kierowane do niego wypowiedzi. Ograniczenia rucho-

we uniemożliwiają korzystanie z różnych sposobów przekazu informacji. 

Występują problemy z nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktu wzroko-

wego. Ze względu na zbyt duże napięcie w obrębie całego ciała występują 

trudności z przekazaniem informacji za pomocą mimiki i gestu. Jeśli chodzi 

o sprawności komunikacyjne Tomka, można stwierdzić, iż potrafi on 

budować wypowiedzi zgodnie ze swoją intencją. Trudności w zakresie 

sprawności społecznych i sytuacyjnych ujawniają się poprzez niezwracanie 

uwagi na rangę rozmówcy i wypowiadanie się nieadekwatnie do sytuacji. 

Nieprawidłowości w zakresie sprawności narracyjnych nastolatka można 

było ocenić na podstawie opowiadania historyjki obrazkowej. Chłopiec ma 

znaczne trudności z uwzględnieniem wszystkich sytuacji odniesienia, 

z zachowaniem linii narracji oraz struktury wypowiedzi narracyjnej, a także 

konstruowaniem pejzażu psychicznego postaci. Tomek posługuje się 

głównie zdaniami prostymi, natomiast zdania złożone zawierają liczne 

błędy gramatyczne. Chłopiec wykazuje ubogi zasób słownictwa zarówno 

czynnego, jak i biernego.  

Sprawności dialogowe i komunikacyjne pacjentki można przedstawić 

w następujący sposób: początkowo bywa onieśmielona, natomiast dobrze 

czuje się wśród znanych jej osób, dlatego sama często nawiązuje z nimi 

kontakt. Podtrzymywanie dialogu uzależnione jest od nastroju Kasi oraz 

tematu rozmowy. U kobiety obserwuje się dużą labilność emocjonalną. 

Dłuższe wypowiedzi są często zniekształcane, przez co odbiorca musi 

prosić o powtórzenie fragmentu wypowiedzi Kasi. Rozumie kierowane do 

niej polecenia. W zakresie sprawności narracyjnej, buduje przede wszys-

tkim zdania proste, które w przeciwieństwie do złożonych tworzy nadzwy-

czaj zgodnie z regułami gramatycznymi. Chętnie opowiada o wyda-

rzeniach, w których brała udział. Opisywane przez nią wątki niejedno-

krotnie nie są połączone związkiem przyczynowo-skutkowym. Osoba 

badana posiada zasób słów związany z przedmiotami, zjawiskami z najbliż-
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szego otoczenia oraz ze znanymi z własnego doświadczenia, nazywa 

również podstawowe emocje i uczucia. Ten specyficzny zasób leksykalny 

związany z ograniczonym dopływem bodźców, (od najmłodszych lat), 

determinuje posługiwanie się w określony sposób sprawnością leksykalną, 

m.in. budowaniem mniej rozbudowanych konstrukcji słowotwórczych. 

4.4. Umiejętność czytania i pisania pacjentów 

W próbach eksperymentalnych oceniono także umiejętność czytania 

i pisania. Kobieta czyta techniką mieszaną, głównie poprzez literowanie 

z syntezą. W dekodowaniu liter zdarza się mylenie podobnych pod wzglę-

dem graficznym. Samodzielnie nie pisze ze względu na spastyczność 

całego ciała. Kasia jest w stanie niedokładnie zamalować wyznaczony na 

kartce obszar. Nieprawidłowo trzyma długopis – utrzymuje go w dwóch 

palcach, pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym; trzy palce są 

skierowane do wewnętrznej strony dłoni. 

5. Oddziaływanie terapeutyczne 

Nadrzędnym celem postępowania terapeutycznego w dyzartrii jest 

usprawnienie realizacji w takim stopniu, aby wypowiedzi pacjenta były 

zrozumiałe dla innych ludzi. W przypadku osób z mpd. wraz ze współtowa-

rzyszącą oligofazją, terapia ukierunkowana jest szczególnie na uspraw-

nianie komunikacji. Konstruując program oddziaływań terapeutycznych 

opierałyśmy się na standardzie postępowania logopedycznego w przypadku 

oligofazji [6] oraz dyzartrii [7]. Wśród głównych celów terapii logope-

dycznej należy na początku wyróżnić budowanie kompetencji i sprawności 

językowych, komunikacyjnych i dialogowych. W ramach tego punktu 

logopeda powinien skoncentrować się na powiększeniu zasobu słowni-

kowego (biernego i czynnego), rozwijaniu rozumienia (pytań, poleceń, 

tekstów), budowaniu wypowiedzi spójnych logicznie i gramatycznie oraz 

dostosowanych do sytuacji rozmowy (sprawności dialogowe), rozwijaniu 

sprawności narracyjnych. Ważne będzie również rozwijanie sprawności 

komunikacyjnej, uwzględniającej potrzebę wprowadzania różnorodnych 

sytuacji komunikacyjnych nie tylko w gabinecie logopedycznym, ale także 

poza nim, z bliskimi pacjenta oraz z osobami obcymi. Aby umożliwić 

pacjentom jak najbardziej komfortowe warunki do generowania dźwięków 

mowy, należy polepszyć ich czynności oddechowe i fonacyjne. Celami 

szczegółowymi będzie zatem: wypracowanie żebrowo-przeponowego toru 

oddechowego, poprawienie rytmu oddychania, wydłużenie, z jednoczes-

nym kontrolowaniem, fazy wydechowej, zwiększenie siły wydychanego 

powietrza, korekta nastawienia i ataku głosowego, a także wydłużenie 

wypowiadanych fraz, z dostosowaniem do możliwości w obrębie synchro-
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nizacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Kolejnym istotnym aspektem 

wymagającym interwencji logopedycznej u pacjentów z dyzartrią spasty-

czno-dyskinetyczną jest prozodia. Poprawa konturu prozodycznego 

wypowiedzi wymaga usprawnienia w zakresie kontrolowania natężenia 

i wysokości głosu, wzbogacenia prozodii o prawidłową, odpowiednią do 

rodzaju wypowiedzi intonację (podwyższanie i obniżanie głosu), właściwy 

akcent (wyrazowy, zdaniowy). Należy uwrażliwiać pacjenta na kontrolo-

wanie tempa mówienia (umiejętność zwalniania i przyspieszania tempa) 

oraz rezonansu nosowego. Cele te będą przyświecały ćwiczeniom wykony-

wanym w gabinecie logopedycznym oraz tym polecanym do wykonywania 

przez pacjentów w domu, z pomocą opiekuna. Wskazane ćwiczenia są 

pomocne w usprawnieniu funkcjonowania aparatu artykulacyjnego i poz-

wolą przystąpić do poprawiania artykulacji. Te czynności zakładają uspra-

wnienie narządów artykulacyjnych, stymulację w obrębie kompleksu 

ustno-twarzowego, polepszenie czucia i kontroli ułożenia aparatu artykule-

cyjnego (kinestezja), usprawnienie wykonywania ruchów naprzemiennych, 

niwelowanie wadliwej wymowy (polegającej na substytucjach, głębokich 

deformacjach, upraszczaniu grup spółgłoskowych). 

Niezbędne jest także wspomaganie integracji oddechowo-fonacyjno-

artykulacyjno-prozodycznej, co nie jest zadaniem prostym, zważywszy na 

złożone, obserwowane u pacjentów trudności w wielu sferach ich funkcjo-

nowania. Na tym etapie należy zadbać przede wszystkim o polepszenie 

synchronizacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej, która pozwoli na 

zredukowanie mówienia resztkami powietrza i na wdechu. 

Działania ukierunkowanie na umożliwienie pacjentom efektywnego 

komunikowania się z otoczeniem powinny uwzględniać także główną 

przyczynę ich trudności, czyli ograniczenia ruchowe. Dlatego też ważne 

jest korygowanie postawy ciała podczas mówienia, co będzie wypraco-

wywane przez zmniejszenie ogólnego napięcia mięśniowego i psychicz-

nego związanego z mówieniem oraz kształcenie nawyku utrzymania 

prawidłowej pozycji głowy. Podczas interakcji należy zachować kontakt 

wzrokowy ze swoim rozmówcą, dlatego u pacjentów należy skupić się 

także na wykształceniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 

takiego kontaktu. Wskazane jest również dążenie do ograniczenia występo-

wania ruchów mimowolnych, m.in. poprzez zmniejszanie nadmiernego 

napięcia psychofizycznego z wykorzystaniem technik relaksacyjnych. 

Uwzględniając specyfikę trudności naszych pacjentów, proponujemy 

włączyć w terapię trening funkcji słuchowych, a zatem polepszenie kon-

centracji uwagi na bodźcach słuchowych, rozwijanie umiejętności analizy 

i syntezy głoskowej oraz zwiększenie pojemności pamięci. Wydłużenie 

czasu koncentracji uwagi na zadaniach okaże się celem niezbędnym, by 

móc z odpowiednim natężeniem wypracowywać opisywane umiejętności. 
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Podczas zajęć, które będą poprzedzały naukę pisania liter, sylab czy 

wyrazów, wskazane jest obniżanie spastyczności w obrębie dłoni z wyko-

rzystaniem masażu ręki i rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie moto-

ryki małej – usprawnienie palców dłoni. Ćwiczenia sprawności grafomoto-

rycznej służące nauczeniu się podpisywania przez pacjentów, będą stano-

wiły najbardziej pożądaną umiejętność na początkowych etapach terapii. 

Ze względu na dużą rozbieżność umiejętności czytania nastolatka 

i osoby dorosłej, główne cele terapii logopedycznej zostały rozdzielone 

i dopasowane do konkretnego pacjenta. U Kasi proponuje się usprawnienie 

umiejętności w zakresie dekodowania liter i cyfr oraz globalnego odczy-

tywania sylab i wyrazów, zmniejszenie trudności oddechowo-fonacyjnych 

podczas czytania. Kolejnym krokiem będzie także urozmaicenie prozody-

cznego konturu czytanego tekstu. U chłopca zalecana jest nauka deko-

dowania liter i cyfr wraz z jednoczesnym ćwiczeniem odczytywania całoś-

ciowego wyrazów z bliskiego otoczenia chłopca. 

6. Podsumowanie 

W przypadku tak złożonego zaburzenia, jakim niewątpliwie jest dyz-

artria w mózgowym porażeniu dziecięcym, proces diagnostyczny jest 

trudny i wymagający. Tylko rzetelna diagnoza umożliwia ujawnienie wszy-

stkich deficytów pacjenta, a także ocenę stopnia nasilenia występujących 

trudności, co staje się podstawą do zaprogramowania odpowiedniej i sku-

tecznej terapii. W postępowaniu diagnostycznym warto również zwrócić 

uwagę na umiejętność porozumiewania się pacjenta z najbliższym oto-

czeniem, a także na stopień przyswojenia umiejętności czytania i pisania. 

Oddziaływania terapeutyczne powinny być dostosowane indywidualnie do 

potrzeb i możliwości danego człowieka oraz stwarzać możliwości skutecz-

nego i efektywnego porozumiewania się. Działania te przyczyniają się do 

poprawy jakości życia pacjenta oraz do uzyskania przez niego większej 

samodzielności. 
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Diagnoza i terapia osób z dyzartrią spastyczno-dyskinetyczną. 

Usprawnianie komunikacji u nastolatka i osoby dorosłej z mózgowym 

porażeniem dziecięcym 

Streszczenie 

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę rzetelnej diagnozy oraz kompleksowego podejścia do 

terapii logopedycznej w przypadku dyzartrii w mpd. ze współwystępującą niepełnosprawnością 

intelektualną. Po przedstawieniu zagadnień teoretycznych, zaprezentowano diagnozę logo-

pedyczną dwu pacjentów, a następnie podano propozycję działań terapeutycznych. Badano 

porozumiewanie się nastolatka oraz kobiety z mózgowym porażeniem dziecięcym i oligofazją. 

Wykorzystano metodę studium przypadku, techniki badawcze, takie jak: obserwacja, wywiad, 

analiza dokumentacji oraz narzędzie badawcze – Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci. Na podstawie 

przeprowadzonych badań u pacjentów stwierdzono dyzartrię spastyczno-dyskinetyczną 

o umiarkowanym stopniu nasilenia. Nieprawidłowości dotyczą funkcjonowania narządów mowy, 

artykulacji i koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej oraz występują w zakresie 

sprawności komunikacyjnej. Terapia powinna być zatem prowadzona w sposób wielokie-

runkowy. Należy skoncentrować się na usprawnianiu komunikacji, aby była ona skuteczna, co 

przedstawiono w części terapeutycznej. 

Słowa kluczowe: dyzartria, mózgowe porażenie dziecięce, diagnoza, terapia 

Diagnosis and therapy in cases of people with spastic-diskinetic 

dysarthria. Improving communication in the teenager and the adult 

with cerebral palsy 

Abstract 

The article pays attention to the need of workmanlike diagnosis and complex approach to a 

speech therapy in the case of dysarthria caused by cerebral palsy and co-occuring mental 

retardation. After the description of the terminology, the authors present the speech diagnosis of 

two patients and describe the therapeutic actions. The authors research the communicating of the 

teenager and the woman with cerebral palsy and oligophasia. The main method used is case 

study, in addition to research techniques such as observation, interview, data analysis and research 

instrument – Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci. On the grounds of the study spastic-dyskinetic 

dysarthria with moderate level of intensity of symptoms have been diagnosed in both patients. 

Abnormalities concern motor speech disorders, articulation and respiratory-phonatory-articulation 

coordination and they also refer to communicative skills. The therapy should be cross-curricular. 

We should focus on improving communication in an effective way which has been accented in 

the therapeutic part.  

Keywords: dysarthria, cerebral palsy, diagnosis, therapy 
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Logopedyczna ocena sprawności językowych 

u dzieci – przegląd wybranych narzędzi 

1. Wprowadzenie 

Diagnoza logopedyczna stanowi istotny element całościowej oceny 

rozwojowej dziecka. Dane zawarte w literaturze pokazują jednak, że 

niektórzy diagności, bazujący wyłącznie na danych jakościowych, nie są 

pewni trafności własnych wniosków, co przekłada się na nieusystema-

tyzowane postępowanie terapeutyczne. Brak metod ilościowych rzutuje 

także na ocenę wiarygodności diagnozy logopedycznej w orzecznictwie 

i poradnictwie przez innych specjalistów, którzy sami wypowiadają się 

w kwestiach dotyczących kompetencji logopedy [por. 1,2].  

Praca ma charakter poglądowy i ma na celu zdefiniowanie pojęcia 

diagnozy logopedycznej oraz przedstawienie metod służących ilościowej 

ocenie sprawności językowych u dzieci w oparciu o aktualną literaturę 

przedmiotu. 

2. Diagnoza – ustalenia terminologiczne 

Diagnoza (gr. diagnosis – rozpoznanie choroby, rozróżnienie) oznacza 

zebranie niezbędnych danych wraz z ich krytycznym opracowaniem [2]. 

Może być rozumiana na dwa sposoby, jako: proces (złożona czynność 

obejmująca postawienie pytań diagnostycznych, wybór narzędzi, zebranie 

informacji, ocenę danych, sformułowanie hipotez i ich dalsza weryfikacja); 

efekt procesu (wynik procedury diagnostycznej w postaci rozpoznania 

konkretnego problemu osoby badanej) [por. 2, 3]. Z kolei prowadzenie 

działań diagnostycznych ma na celu postawienie rozpoznania w zakresie 

obecnego poziomu funkcjonowania, natury zaburzeń, przyczyn i konsek-

wencji dysfunkcji; prognozowanie efektów w odniesieniu do dalszego 

rozwoju i postępów osoby badanej, planowanej terapii i innych form 

pomocy [4].  

W praktyce klinicznej wyróżnia się dwa najważniejsze typy diagnozy, 

którego wybór determinowany jest obranym przez diagnostę celem. 

Pierwszy, diagnoza nozologiczna (różnicowa, klasyfikacyjna, typologicz-

na), służy rozpoznaniu zjawiska poprzez sklasyfikowanie go do określonej 
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klasy zaburzeń (diagnoza klasyfikacyjna) i zróżnicowanie z innymi jedno-

stkami (diagnoza różnicowa) odwołując się do obowiązujących, między-

narodowych klasyfikacji chorób – DSM- 5 i ICD-10. Z kolei diagnoza 

funkcjonalna ma postać opisu mocnych i słabych stron osoby badanej 

w odniesieniu do sprawności, która jest wymagana, aby efektywnie funk-

cjonować w danym otoczeniu [por. 3, 5]. 

Termin diagnoza używany jest przez przedstawicieli wielu dziedzin 

naukowych (logopedii, psychologii, pedagogiki itd.) i w zależności od 

podejścia cechuje się ona odmiennym postępowaniem (ze względu na 

ścisłe podstawy teoretyczne i metodologiczne danej nauki). Podkreśla się 

jednak, że w praktyce, rozmaite sposoby zbierania danych uzupełniają się 

i pozwalają stworzyć szczegółowy opis funkcjonowania osoby badanej 

[por. 1,3].  

W logopedii proces postępowania diagnostycznego to „wzorcowy układ 

czynności stosowanych w terapii określonego zaburzenia mowy, konstruo-

wanych tak, by to postępowanie było skuteczne” [6]. Z przytoczonej 

definicji wynika, że postępowanie logopedyczne, w efekcie zmierzające do 

zaprogramowania skutecznych oddziaływań terapeutycznych, jest wielo-

fazowe. Z kolei sam etap diagnozy logopedycznej rozumiany jest jako 

„zbiór określonych zasad oraz metod postępowania badawczego mających 

na celu ocenę rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidło-

wości występujących w procesie komunikowania się” [7]. Te ścisłe 

założenia diagnostyczne są wyznaczone przez następujące procedury: 

deskrypcję (badanie sprawności interakcyjnych – motoryka, wymowa, 

język, struktury pojęciowe, realizacja dialogu, realizacja wypowiedzi 

narracyjnych); interpretację (analiza wyników badań specjalistycznych, 

wywiad rodzinny, diagnoza różnicowa, rozpoznanie przypadku) [6].  

Zebranie danych z wyżej wymienionych obszarów jest możliwe dzięki 

wykorzystaniu rozmaitych metod. Do podstawowych sposobów groma-

dzenia informacji o osobie badanej zalicza się: obserwację, wywiad, analizę 

wytworów oraz obiektywne metody badawcze (testy, skale, kwestio-

nariusze) [2].  

Wielu badaczy podkreśla, że istotnym problemem w diagnozie logo-

pedycznej jest realizacja ostatniego z etapów, czyli wykorzystanie wystan-

daryzowanych narzędzi pozwalających sporządzić diagnozę unormowaną. 

Opieranie wniosków wyłącznie na własnych kompetencjach i umiejęt-

nościach, bez odniesienia się do pewnych standardów (diagnoza ni efor-

malna) może powodować powstawanie błędów diagnostycznych wynika-

jących m.in. z. pomijania lub niedostrzegania części objawów, zastoso-

wania nieadekwatnych technik badawczych, a także opierania się na nieod-

powiednich podstawach teoretycznych [por.1, 2]. 
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3. Wybrane narzędzia diagnostyczne do ilościowej oceny 

sprawności językowych  

Pozyskiwanie danych za pomocą wystandaryzowanych metod eliminuje 

wpływ czynników zewnętrznych i subiektywizmu badacza [8]. Cechą 

konstytutywną badań ilościowych jest pomiar, który polega na przekła-

daniu na język liczb badanych zjawisk w celu obliczenia ich i zmierzenia 

[9] oraz procedura, czyli mechanistyczne prowadzenie badań zabezpie-

czające przed wpływem zmiennych zakłócających. Taki sposób postę-

powania diagnostycznego przyczynia się do tworzenia obiektywnej wiedzy 

o rzeczywistości, co daje możliwość sformułowania ogólnych zasad, 

określenia związków przyczynowo-skutkowych oraz prognozowania [10].  

Wystandaryzowane narzędzia przeznaczone do oceny sprawności 

językowych u dzieci można podzielić na: 1) metody przesiewowe służące 

wyodrębnieniu dzieci z deficytami; 2) metody właściwe dające obiektywny 

wynik w zakresie mierzonej funkcji pozwalający na postawienie rozpozna-

nia i zaplanowanie oddziaływań terapeutycznych [11].  

W artykule dokonano przeglądu dostępnych dla logopedów narzędzi 

diagnostycznych pozwalających na ilościową diagnozę funkcji językowych.  

3.1.  Metody przesiewowe 

3.1.1. Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci  

w Wieku Szkolnym  

Autor: Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Zdzisław Kurkowski  

Przeznaczenie: ocena poziomu rozwoju mowy 

Normy wiekowe: od 6;0 r.ż. do 14;0 r.ż. 

Test składa się z siedmiu podtestów, obejmujących cztery obszary 

badawcze: wymowa (ocena poprawności artykulacyjnej na podstawie 

powtarzania zdań i nazywania obrazków); sprawność semantyczna, 

gramatyczna, narracyjna (ocena spójności narracji, przebiegów fonicznych, 

poprawności gramatycznej, zdolności leksykalnych i umiejętności nawiązy-

wania interakcji werbalnych na podstawie tworzonej opowieści w oparciu 

o własną wiedzę oraz na podstawie historyjki obrazkowej); motoryka 

narządów mowy (ocena sprawności narządów artykulacyjnych na podsta-

wie naśladowana przez badającego prezentowanych ruchów języka); 

percepcja dźwięków mowy (pomiar sprawności na podstawie różnicowania 

par słów oraz głoskowania wyrazów) [12].  

  



 

 

Sylwia Filipczak, Aleksandra Matyjasek 

 

74 

 

3.1.2.  Przesiewowy Test Logopedyczny (PTL) 

Autor: Zbigniew Tarkowski 

Przeznaczenie: ocena poziomu rozwoju mowy 

Normy wiekowe: od 4;0 r.ż. do 8;11 r.ż. 

Narzędzie składa się z czterech podtestów: 1) Rozumienie zdań (pomiar 

rozumienia zdania na podstawie odzwierciedlenia jego treści za pomocą 

figurek); 2) Słownik (pomiar rozwoju słownictwa na podstawie nazywania 

kolorów, nazw zwierząt i roślin); 3) Gramatyka (pomiar znajomości reguł 

gramatycznych w oparciu o układanie zdań ze słów podanych w formie 

podstawowej); 4) Wymowa (ocena poprawności realizacji głosek w izolacji 

i w ciągu fonicznym na podstawie powtarzania sylab i nazywania 

obrazków) [13].  

3.1.3. Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie (OTSR) 

Autorzy: Ewa Haman, Krzysztof Fronczyk, Magdalena Łuniewska 

Przeznaczenie: pomiar stopnia rozwoju językowego (słownik bierny), 

poznawczego, społecznego na podstawie rozumienia pojedynczych słów 

(rzeczowników, przymiotników, czasowników) 

Normy wiekowe: od 2;0 r. ż. do 6;11 r. ż. 

Bazując na teoretycznych założeniach testu mierzona zmienna 

(słownictwo bierne) jest wskaźnikiem słownika umysłowego (dynamicznej 

struktury będącej składową pamięci długotrwałej), która umożliwia rozwój 

językowy.  

Test składa się z 88 zadań, zgrupowanych w 3 skale (rzeczowniki, 

czasowniki, przymiotniki) prezentowanych badanemu kolejno, według 

stopnia trudności. Procedura przewiduje minimalizację czasu badania 

poprzez określanie przedziałów zadaniowych zgodnie z wiekiem dziecka 

(czas badania wynosi od 2 do 7 minut w zależności od wieku dziecka). 

Zadaniem badanego jest wskazanie jednego z czterech obrazków, który jest 

odzwierciedleniem podanego słowa. Wyróżnia się dwie wersje OTSR 

(wersja A i B), co umożliwia przeprowadzenie w krótkim odstępie czasu 

rediagnozy. 

W praktyce logopedycznej narzędzie wykorzystywane jest w badaniach 

przesiewowych lub jako badanie uzupełniające u dzieci w trudnościami 

w nabywaniu mowy.  

Narzędzie nie jest polecane dla dzieci niedosłyszących, z zaburzeniami 

rozwojowymi (ze względu na ograniczenia normalizacyjne) [14]. 
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3.2. Metody właściwe – całościowa ocena funkcjonowania dziecka 

3.2.1. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP  

Autor: Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz  

Przeznaczenie: wstępna ocena rozwoju dziecka, u którego podejrzewa 

się opóźnienie psychomotoryczne, zaburzenia rozwoju czy dysharmonie 

rozwojowe; diagnoza pacjentów z wadą genetyczną oraz wcześniaków. 

Normy wiekowe: od 1 m. do 9,11 r.ż.  

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) należą do narzędzi 

wystandaryzowanych. Przeznaczone są do Podstawą narzędzia są karty 

oceny opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, tj: od 1 m. 

ż. do 11 m. ż.; od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż.; od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż.; od 8;0 r. ż 

do 9,11 r. ż. 

Diagnozę kończy określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymie-

nionych umiejętności, nakreślenie profilu rozwoju dziecka wraz z oceną 

jego mocnych i słabych stron, a także wskazanie odpowiednich dla niego 

form terapii. 

Wyniki testów określają ewentualne nieprawidłowości w zakresie 

poszczególnych umiejętności i kompetencji obejmujących: rozwój rucho-

wy; motorykę precyzyjną i lateralizację; spostrzeganie wzrokowe i koordy-

nację wzrokowo-ruchową; komunikowanie się i mowę; emocje i relacje 

społeczne; funkcje behawioralne; umiejętności przedszkolne; umiejętności 

szkolne. 

Diagnoza podzielona jest na dwa spotkania, każde z nich trwa po 45 

minut. Jej podstawę stanowi wywiad z rodzicem dotyczący rozwoju 

dziecka od wieku prenatalnego do chwili obecnej. W celu maksymalnego 

zobiektywizowania wyników testu, rodzice rodziców młodszych dzieci, 

proszeni są o nagrania spontanicznej aktywności dziecka w domu [15]. 

3.2.2. Profil Psychoedukacyjny PEP-R 

Autor: Eric Schopler 

Przeznaczenie: ocena rozwoju i nieprawidłowości w procesie uczenia 

się u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi; diagnoza 

funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi; podstawa planowania 

zindywidualizowanego programu nauczania 

Normy wiekowe: od 6 miesięcy do 7;0 r.ż. oraz starsze dzieci 

z całościowymi zaburzeniami rozwoju do 12;0 r.ż. 

Skala podzielona jest na dwie podskale: 1) skala rozwoju (naślado-

wanie, percepcja, motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-

ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja-mowa czynna); 2) skala 
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zachowań (nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne, zabawa 

i zainteresowanie przedmiotami, reakcja na bodźce, mowa) 

Test bazuje na rozwojowej koncepcji oceny, która uwzględnia zmiany 

rozwojowe zachodzące we wczesnym dzieciństwie. W związku z typem 

zadań zawartych w narzędziu, nie może być ono stosowane u dzieci z wadą 

słuchu bądź wzroku. Pomimo braku standaryzacji i aktualizacji norm, 

wyniki porównywane są do norm właściwych poszczególnym okresom 

rozwojowym zdrowego dziecka [16]. 

3.3.  Metody właściwe – ocena sprawności językowych 

3.3.1. Całościowe badanie logopedyczne  

Autor: Danuta Emiluta-Rozya 

Przeznaczenie: kompleksowa ocena funkcjonowania językowego; 

postawienie diagnozy oraz nakreślenie oddziaływań logopedycznych 

i zaprogramowanie terapii 

Normy wiekowe: od 2;0 r. ż. do 6;0 r. ż. 

Procedura badania podzielona jest na kilka części, podobnie jak 

w przypadku innych narzędzi, początek stanowi wywiad z rodzicem 

/opiekunem prawnym dziecka. Następnie przeprowadzana jest wstępna 

ocena rozwoju pacjenta i jego komunikacji (przedjęzykowej i językowej), 

obejmująca m.in.: gotowość dziecka do komunikowania się słownego i/lub 

bezsłownego, dążenie do komunikatów i współdziałania, sposoby komuni-

kowania się, rozumienie komunikatów, realizację wypowiedzi, celowość 

i skuteczność porozumiewania się, a także zachowania, które wymagają 

konsultacji medycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych itd. 

W skład szczegółowego badania logopedycznego poprzedzonego analizą 

wyników badań specjalistycznych wchodzą: 

Wstępna ocena umiejętności orientacyjno-poznawczych dziecka; 

Oceny stanu mowy (ocena: umiejętności tworzenia i rozumienia wypo-

wiedzi, dialogu, form fleksyjnych, umiejętności słowotwórczych, użycia 

i rozumienia wyrazów, realizacji fonemów i struktury wyrazów). 

Badania pod kątem różnych patomechanizmów zaburzeń mowy (ocena 

sprawności i napięcia mięśni aparatu artykulacyjnego oraz jego budowy, 

funkcji oddychania, odgryzania, gryzienia, żucia, połykania, parafunkcji, 

reakcji słuchowych, słuchu fonemowego, kinestezji artykulacyjnej, pamięci 

słownej) 

Jeśli istnieje taka potrzeba, przeprowadzane są badania dodatkowe [17]. 
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3.3.2. Test Rozwoju Językowego (TRJ)  

Autor: Magdalena Smoczyńska, Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, 

Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena 

Kochańska, Magdalena Łuniewska 

Przeznaczenie: pomiar poziomu rozwoju językowego dziecka; 

diagnoza różnicowa dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i innymi 

zaburzeniami językowymi; określenie stopnia w jakim umiejętności języ-

kowe badanego dziecka różnią się od przeciętnych 

Normy wiekowe: od 4;0 r.ż. do 8;11 r.ż. 

Uzyskany profil językowy pozwala na prowadzenie ukierunkowanych 

oddziaływań terapeutycznych biorąc pod uwagę rodzaj i natężenie 

występujących deficytów. Narzędzie dzieli się na zadania dotyczące 

percepcji i recepcji oraz wyszczególnia 3 obszary badawcze (leksyka, 

gramatyka, dyskurs), na które składa się 7 podtestów: słownik – produkcja, 

słownik – recepcja, odmiana wyrazów – produkcja, powtarzanie zdań – 

produkcja, tworzenie zdań według modelu – produkcja, rozumienie 

konstrukcji składniowych – recepcja, rozumienie tekstów ze słuchu – 

recepcja). Oprócz zadań głównych wyróżnia się następujące Testy 

Towarzyszące TRJ (TRJ-TT): Krótkotrwała Pamięć Fonologiczna; 

Dyskurs. Szczegółowy opis kolejnych prób zawiera Tab. 1.  

Tab. 1. Charakterystyka prób Testu Rozwoju Językowego (TRJ) i Testów Towarzyszących 

(TRJ-TT) (opracowanie własne na podstawie materiału warsztatowego ze strony 

www.dysleksja.sli.ibu.pl)  

Mierzona 

funkcja 

Obszar 

językowy 
Podtest Charakterystyka podtestu 

Produkcja 

Leksyka 

 

Słownik 

 

Pomiar słownictwa czynnego na podstawie 

nazywania obrazków przedstawiających 

czynności i obiekty (25 plansz) 

Recepcja 

Pomiar słownictwa biernego na podstawie 

rozumienia czasowników i rzeczowników 

(30 plansz) 

Produkcja 

Gramatyka 

 

Odmiana 

wyrazów 

Pomiar umiejętności gramatycznych na 

podstawie odmiany rzeczowników 

i liczebników w zadaniach polegających na 

dokończeniu zdania wyrazem w 

odpowiedniej formie (41 plansz) 

Produkcja 
Powtarzanie 

zdań 

Pomiar tworzenia konstrukcji składniowych 

na podstawie powtarzania zdań o różnym 

poziomie złożoności (38 prób) 

Produkcja 

Tworzenie 

zdań według 

modelu 

Pomiar umiejętności tworzenia zdań na 

podstawie modelu (20 prób) 
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Recepcja 

Rozumienie 

konstrukcji 

składniowych 

Pomiar rozumienia składni na podstawie 

wyboru obrazka do usłyszanego zdania  

(32 plansze) 

Recepcja Dyskurs 

Rozumienie 

tekstów ze 

słuchu 

Pomiar rozumienia usłyszanych tekstów na 

podstawie sformułowanych odpowiedzi do 

pytań (5 tekstów z pytaniami) 

 

 

 

Krótkotrwała 

pamięć 

fonologiczna 

Powtarzanie 

pseudosłów 

Pomiar pamięci krótkotrwałej pamięci 

fonologicznej na podstawie liczby 

zapamiętanych fonemów podawanych 

w sekwencjach (2 serie po 14 przykładów) 

Dyskurs 

 

Opis obrazka 
 

Pomiar zdolności tworzenia spójnej 

wypowiedzi na podstawie tworzonej historii 

w oparciu o bodziec wzrokowy 

Narracja 

prosta 

Renarracja 

złożona 

 

Czas trwania badania wynosi 40 minut, przy czym może być ono 

rozłożone na kilka spotkań. Test Rozwoju Językowego został rozesłany do 

każdej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Polsce [18].  

3.3.3. Test Sprawności Językowej 

Autor: Zbigniew Tarkowski 

Przeznaczenie: kompleksowa ocena sprawności językowych 

Normy wiekowe: od 4;0 r.ż. do 8;11 r.ż. 

Narzędzie składa się z siedmiu podtestów: 1) Rozumienie bajki (ocena 

rozumienia dłuższych wypowiedzi w oparciu o poprawność odpowiedzi na 

pytania do tekstu); 2) Słownik (ocena zasobu leksykalnego na podstawie 

nazywania obrazków); 3) Poprawianie zdań (ocena zdolności zauważania 

i korygowania błędów semantycznych i gramatycznych w zdaniach); 4) 

Fleksja (ocena umiejętności gramatycznych na podstawie odmiany przez 

przypadki); 5) Zadawanie pytań (ocena umiejętności gramatycznych na 

podstawie formułowania pytań do tekstu); 6) Prośby i rozkazy (ocena 

sprawności pragmatycznej w oparciu o formułowanie próśb i poleceń do 

sytuacji wyobrażonych); 7) Opowiadanie bajki (ocena zdolności 

narracyjnych w oparciu o odtworzenie wcześniej usłyszanego tekstu) [19]. 

3.3.4. Test Słownika Dziecka 

Autor: Zbigniew Tarkowski 

Przeznaczenie: ocena słownictwa czynnego i biernego 

Normy wiekowe: od 4;0 do 8;11 

Narzędzie składa się z trzech podtestów mierzących zasób leksykalny: 

1) Tworzenie słów podrzędnych (ocena gotowości użycia słów w mowie 
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czynnej i płynności językowej na podstawie odpowiedzi na pytania 

o nazwy przedmiotów i czynności); 2) Definiowanie pojęć (pomiar 

potencjału inteligencji skrystalizowanej oraz rozumienia wypowiedzi 

w oparciu o formułowanie wyjaśnień słów); 3) Tworzenie słów nadrzęd-

nych (pomiar zdolności do uogólniania na podstawie podawania nazwy 

kategorii nadrzędnej do podanych wyrazów). Ocena mierzonych spraw-

ności może być formułowana w oparciu o wynik ogólny, jak i wyniki 

cząstkowe i pozwala na stworzenie indywidualnego profilu w zakresie 

sprawności leksykalnej [20].  

3.3.5. Test Uczenia się Słuchowego (TUS) 

Autorzy: Urszula Sajewicz-Radtke, Marta Formela 

Przeznaczenie: pomiar sprawności zapamiętywania (uczenia się) na 

podstawie informacji przekazywanych drogą słuchową u dzieci z trud-

nościami szkolnymi i zaburzeniami mowy 

Normy wiekowe: od 9;0 r.ż do 13;0 r.ż. 

Odwołując się do założeń teoretycznych testu, uczenie słuchowe jest 

kompetencją warunkującą powodzenie edukacyjne zarówno pod względem 

przyswajania nowych informacji, jak i ogólnego zachowania się dziecka. 

Wyniki pozwalają na ocenę ilościową poziomu uczenia się, jak i jakoś-

ciowy opis przebiegu tego procesu (dynamikę, jakość, stosowane strategie 

zapamiętywania) [21].  

3.3.6. Skala Umiejętności Fonologicznych  

Autorzy: Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski 

Przeznaczenie: pomiar zdolności fonologicznych i metafonologicznych 

na podstawie wyników uzyskanych w zadaniach mierzących analizę, 

syntezę, różnicowanie słuchowe u dzieci z trudnościami w czytaniu 

i pisaniu 

Normy wiekowe: od 6;9 r. ż. do 10;9 r. ż. 

Zgodnie z założeniami testu mierzone sprawności określają możliwości 

dziecka w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Są one sprawdzane 

na podstawie 68 prób sklasyfikowanych w 6 modułów: synteza słuchowa 

wyrazów (pss; 10 prób); analiza słuchowa wyrazów (pas; 10 prób); moduł 

dodania głoski (d; 12 prób); moduł zamiany głoski (z; 12 prób); moduł 

przestawiania głosek (p; 12 prób); moduł nazywania kategorii różnicy 

(DZP; 12 prób). Badanie trwa pół godziny i jest przeznaczone do diagnozy 

indywidualnej [22].   
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3.3.7. Test Świadomości Fonologicznej  

Autor: Barbara Kaja, Rami Nair 

Przeznaczenie: ocena świadomości fonologicznej; ocena deficytu 

fonologicznego u dzieci z podejrzeniem dysleksji rozwojowej; diagnoza 

dysleksji 

Normy wiekowe: od 7;0 r. ż. do 15;0 r. ż. 

Test bazuje na koncepcji wiążącej patomechanizm dysleksji z proble-

mami w przetwarzaniu fonologicznym. Został znormalizowany kilkanaście 

lat temu (na grupie uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego) 

jednak ograniczeniem są normy lokalne, przewidziane dla dzieci 

w przedziale 7-15 lat w rocznych przedziałach. Składa się z czterech zadań: 

dwa z nich badają zdolność kodowania sylab, kolejne – zdolność ich 

dekodowania [23]. 

Przedstawione narzędzia pomiaru funkcji językowych pozwalają na 

dokładną, ilościową diagnostykę. Podkreśla się jednak, że trafność wyniku 

zależy nie tylko od wyboru między narzędziem wystandaryzowanym, 

a jakościowym, ale przede wszystkim od oceny przydatności danego testu. 

W tym celu należy uwzględnić następujące czynniki: cel badania (diagnoza 

różnicowa versus diagnoza funkcjonalna); przedmiot pomiaru (zdefinio-

wanie obiektu i powodu badania); populację (cechy osobnicze osoby 

badanej). Dopiero zweryfikowanie tych zmiennych pozwala na właściwy 

dobór metody, trafną diagnozę i zaplanowanie efektywnych oddziaływań 

terapeutycznych [24]. 

4. Podsumowanie 

Diagnoza jest skomplikowanym procesem, zależnym przede wszystkim 

od wiedzy, doświadczenia i umiejętności diagnosty. Z perspektywy osoby 

kierującej, postępowanie diagnostyczne to złożona czynność poznawcza, 

która wymaga wykorzystania dotychczasowej wiedzy i doświadczenia 

w celu integrowania informacji, wnioskowania, rozwiązywania problemów, 

podejmowania decyzji, planowania oraz kontrolowania trafności oddziały-

wań terapeutycznych [3]. Bazowanie na wystandaryzowanych narzędziach, 

pozwala na ilościową ocenę interesujących badacza funkcji i porównania 

otrzymanego wyniku z grupą odniesienia osoby badanej. Należy zaznaczyć 

jednak, że faktyczny obraz badanego zjawiska daje zastosowanie narzędzia 

zgodnie z wyznaczoną procedurą. Natomiast, w przypadku występowania 

czynników zakłócających właściwe postępowanie, zasadne jest wykorzy-

stanie metod jakościowych opartych na empirycznym sposobie analizy 

i interpretacji zdarzeń, niedostępnych metodom ilościowym. 
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Logopedyczna ocena sprawności językowych u dzieci  

– przegląd wybranych narzędzi 

Streszczenie 

Ocena logopedyczna powinna opierać się na całościowej analizie zdolności dziecka w odnie-

sieniu do ogólnorozwojowych norm. Pozwalają na to wystandaryzowane narzędzia diagnoz-

tyczne, których zastosowanie, zgodne z narzuconą procedurą, pozwala zarówno na ocenę 

ilościową, jak i sporządzenie jakościowej charakterystyki możliwości i deficytów składających 

się na obraz funkcjonowania dziecka.  

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie narzędzi służących do ilościowej oceny funkcji 

językowych u dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa na podstawie dostępnych 

opracowań i podręczników.  

Ilościowa diagnostyka na tym etapie rozwoju jest niezwykle istotna, ponieważ w tym okresie 

doskonalą się złożone procesy kognitywne (myślenie, pamięć, funkcje wykonawcze), które 

pośrednio regulują sprawności językowe.  

Słowa kluczowe: diagnoza logopedyczna, narzędzia diagnostyczne, funkcje językowe 

Logopedic assessment of children’s language functions  

– overview of available methods 

Abstract 

This paper describes tools used to prepare quantitative analysis of children’s language functions. 

At that stage complex cognitive processes (thinking, memorising, active functions), which 

indirectly regulate language comprehension, are improved. Logopedic assessment should be 

based on holistic analysis of child’s abilities in regard to all-developmentals norms. It is possible 

due to standardised diagnostic tools which usage, in coherence with imposed procedure, enables 

to prepare both quantitative analysis and qualitative characteristic of abilities and deficiencies, 

which are components of children’s functioning.  

Keywords: diagnosis of speech-language disorders, diagnostic tools, language functions  
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Poziom umiejętności czytania uczniów 

w młodszym wieku szkolnym  

– doniesienia z badań 

1. Wprowadzenie 

Czytanie jest umiejętnością podstawową, niezbędną niemal w każdej 

sferze życia. Szeroki zakres umiejętności związanych z czytaniem jest 

konieczny do osiągnięcia osobistej i społecznej realizacji, odgrywania 

świadomej i aktywnej roli w społeczeństwie oraz korzystania z pełni praw 

obywatelskich. We współczesnym świecie osoby, które nie opanują 

w dostateczny sposób umiejętności czytania, mają ograniczone możliwości 

życiowe. Czytanie na dobrym poziomie to podstawowy warunek, aby 

sprostać społecznym i ekonomicznym wyzwaniom, jakie stawia XXI wiek. 

Tymczasem najnowsze wyniki badań umiejętności czytania przepro-

wadzone w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności 

Uczniów (PISA) pokazują, że w państwach europejskich średnio przynaj-

mniej jeden na pięciu 15-latków osiąga bardzo słabe wyniki w czytaniu [1; 

s. 3]. Dzieci, które kończą szkołę bez umiejętności rozumienia nawet 

najprostszych tekstów, są nie tylko zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, 

ale również pozbawione możliwości dalszego kształcenia się. 

Nabywanie umiejętności czytania nie ma charakteru spontanicznego, 

naturalnego. Wymaga celowo zorganizowanego procesu nauczania, co 

uzasadnia nieustanne zainteresowanie zagadnieniami związanymi z czyta-

niem wśród pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz metodyków edu-

kacji wczesnoszkolnej. Literatura zarówno pedagogiczna, jak i psycho-

logiczna dotycząca czytania jest bardzo bogata, jednakże wciąż prowa-

dzone są badania naukowe dające efekty w postaci nowych spojrzeń oraz 

konkretnych zaleceń metodycznych usprawniających pracę z dziećmi 

wchodzącymi dopiero w świat pisma. 

Analiza literatury przedmiotu pozwala zauważyć, że umiejętność 

czytania jest różnie definiowana. Możemy wyróżnić dwa typy podejść 

objaśniających pojęcie procesu czytania: podejście lingwistyczne oraz 

pedagogiczno-psychologiczne [2; s. 24]. 

                                                                
1 kuban@city.net.pl; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej 
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Istota czytania, według ujęcia lingwistów, polega na transportowaniu 

grafemów na fonemy oraz słów zapisanych na słowa mówione (ważne jest 

tutaj utworzenie prawidłowej formy dźwiękowej na podstawie zapisu 

danego symbolu graficznego). Prostą konsekwencją takiego stwierdzenia 

jest dobieranie do nauki czytania tekstów, które charakteryzują się 

odpowiednimi własnościami fonematycznymi zawartych w nich słów [3; 

s. 30-31].  

Lingwistyczny charakter ma przykładowo definicja D.B. Elkonina, 

który przyjmuje, iż czytanie jest tworzeniem dźwiękowej formy słowa na 

podstawie obrazu graficznego, niezależnie od tego, czy jest ono zrozumiałe 

dla osoby czytającej, czy też nie [4; s. 99]. Zdaniem tego autora, dźwię-

kowe odtwarzanie słów przedstawionych w formie graficznej jest charakte-

rystyczną cechą czytania oraz odróżnia je od innych sprawności 

językowych [5, s. 25]. Najważniejsza jest technika czytania, a nie poznanie 

treści. Zainteresowanie treścią czytanego tekstu rozprasza uwagę dziecka, 

co przyczynia się do tego, że nie może ono skupić się na właściwym 

rozpoznawaniu znaków graficznych, spowalniając tym samym proces 

czytania [6; s. 13]. 

Przedstawicielką podejścia lingwistycznego jest również T. Poznańska, 

która sądzi, że czytania można uczyć się w podobny sposób jak 

matematyki, czyli eksponując technikę czytania, nie wnikając w fabularne 

treści [7; s. 18]. Podobnie uważa H. Metera, według której czytanie 

wymaga umiejętności rozpoznawania, różnicowania niewielkich elemen-

tów pod względem kształtu, kierunku, eliminowania cech nieistotnych; 

poziomego kierunku czytania od lewej do prawej strony. W nauce czytania 

analiza oraz synteza dotyczą równocześnie strony graficznej wyrazu, przy 

czym obraz graficzny jest tylko materialną osnową do analizy i syntezy 

słuchowej [8; s. 17-23].  

Natomiast w podejściu psychologiczno-pedagogicznym w czytaniu 

eksponuje się jego semantyczną stronę, nie pomijając wzrokowo-słucho-

wych oraz dźwiękowych jej mechanizmów [7; s. 18]. Jest ono zauważalne 

w definicji opracowanej przez M. A. Tinkera i C. McCullougha, którzy 

uważają, że czytanie ,,polega na rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych 

symboli służących jako bodźce do przywoływania znaczeń nagromadzo-

nych dzięki wcześniejszym doświadczeniom życiowym i tworzeniu no-

wych znaczeń drogą manipulowania pojęciami, które czytelnikowi są już 

znane” [9; s. 15]. W trakcie czytania dziecko rozszyfrowuje znaczenie 

zapisanych słów poprzez przywołanie z pamięci desygnatu postrzeganego 

wyrazu. Rozumienie, które zdaniem M. Cackowskiej było w nauce 

czytania efektem końcowym, znacznie odroczonym w czasie, z chwilą 

osiągnięcia automatyzacji czynności czytania zaczyna pełnić rolę wiodącą 

[10; s. 11]. Natomiast J. Zborowski zauważa, iż wraz z gromadzeniem 
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doświadczeń związek czasowy między wyrazem a jego znaczeniem 

zacieśnia się coraz bardziej, odruchy warunkowe, dzięki niezmienności 

obrazów dźwiękowych automatyzują się i następuje utożsamienie wyobra-

żenia językowego z jego treścią pozajęzykową, a w rezultacie słowo 

zastępuje jego treść znaczeniową [11; s. 148].  

Z kolei R. Więckowski za istotę czytania przyjmuje zdolność człowieka 

do tłumaczenia albo rozszyfrowania znaków języka pisanego. Jako podsta-

wowe elementy czytania wymienia on technikę czytania, a także rozumie-

nie tekstu [12; s. 12]. H. Baczyńska twierdzi, że czytanie jest swoistą 

operacją myślową i wymaga dostrzeżenia, a także uświadomienia sobie 

powiązań logicznych między wyrazami oraz wyrażeniami albo zwrotami 

[12; s. 12-13]. Podobnie J. Bałachowicz za istotę czytania uważa 

rozumienie tekstu. W procesie tym wyróżnia między innymi rozumienie 

sensu wyrazów oraz zdań zawartych w treści, rozpoznawanie elementów 

treści, a także rozumienie komunikatu przekazanego w drugiej warstwie 

tekstu [12; s. 13]. 

W definicjach procesu czytania wyraźnie wyodrębnia się, w powiązaniu 

z uczuciowym zaangażowaniem oraz zaciekawieniem osoby czytającej, 

trzy aspekty: poznawczy, fizjologiczny i znaczeniowy. Proces ten można 

również rozpatrywać jako sensoryczno-motoryczny, emocjonalny, a także 

intelektualny. Zazwyczaj definicje nie biorą pod uwagę aspektu emocjo-

nalnego. Przykładem takiego ujęcia jest definicja T. Wróbla, który rozumie 

czytanie jako wieloetapowy proces psychiczny, a także fizjologiczny, 

powiązany z różnymi wzajemnie uwarunkowanymi procesami rozwojo-

wymi [13; s. 11]. 

Podczas nauki czytania uczeń poznając dany język, uczy się rozpo-

znawania poszczególnych jego jednostek, a następnie związanych z nimi 

symboli. Na początku intuicyjnie, a potem na podstawie zdobytej wiedzy, 

przekłada dźwiękową formę słowa na odpowiadające mu symbole 

graficzne. Zdaniem I. Styczek czytanie to ,,umiejętność rozszyfrowywania 

kodu graficznego. Dlatego też uczeń musi poznać najpierw litery, by móc 

przystąpić do rozszyfrowania tego kodu” [14; s. 519]. W podobny sposób 

proces czytania wyjaśnia H. Mystkowska. Według niej polega on na 

rozpoznawaniu, identyfikowaniu oraz odróżnianiu wzrokiem znaków, 

a także obrazów graficznych i wiązaniu ich z wyobrażeniem słuchowym 

oraz ze znaczeniem, co ma miejsce w momencie dekodowania znaku grafi-

cznego, który jest wskaźnikiem danego desygnatu [15; s. 9]. Trudno więc 

oddzielić czynności intelektualne od reakcji sensorycznych, które w trakcie 

czytania stanowią pierwszy bodziec. Dekodowanie zapisu poprzez rozpo-

znanie oraz pojmowanie elementów tekstu wiąże dłuższy fragment 

w całość, a dopiero później poszukuje się w nich związków przyczynowo-
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skutkowych. W ten sposób tekst staje się dla czytelnika jeszcze jednym 

doświadczeniem, które splata się z wcześniejszymi przeżyciami, wzbo-

gacając w ten sposób swój wewnętrzny obraz rzeczywistości [15; s. 11]. 

Zdolność człowieka do rozumienia drukowanego albo pisanego tekstu jest 

czymś nieco szerszym niż proste rozpoznawanie słów [13; s. 119]. 

Definicja czytania powinna zatem zawierać odniesienia nie tylko do 

dekodowania symboli graficznych, ale także i odczytywania ich formy 

dźwiękowej, jak również rozpoznawania znaczenia tych symboli. 

Literatura na temat kształtowania umiejętności czytania jest bardzo 

bogata, dlatego w niniejszej pracy zaprezentowano jedynie poglądy wybra-

nych autorów.  

Warto na sam koniec przytoczyć definicję czytania sformułowaną przez 

A. Brzezińską. Według niej czytanie to: 

 rozpoznawanie symboli graficznych oraz fonicznych, a także 

odtwarzanie ich formy (kojarzenie ze sobą dwóch typów znaków: 

fonicznych i graficznych); 

 rozpoznawanie znaczeń tych znaków albo inaczej kojarzenie ciągów 

znaków ze znaczeniem, rozumienie znaczenia rozpoznawanych 

ciągów znaków; 

 ocena wartości rozpoznawanych znaczeń, odniesienie ich do 

własnego doświadczenia i ocena w kontekście tego doświadczenia 

[3; s. 35]. 

Formułując definicję umiejętności czytania, A. Brzezińska wyodrębniła 

w niej trzy podstawowe aspekty, które są równie ważne i wzajemnie od 

siebie zależne. Są to: aspekt techniczny, semantyczny oraz krytyczno-

twórczy.  

Na wymiar techniczny, odpowiadający tzw. technice czytania oraz 

pisania, składają się umiejętności cząstkowe, które powinien opanować 

uczeń. Polegają one na różnicowaniu, rozpoznawaniu oraz kojarzeniu ze 

sobą grafemów i fonemów, a także na umiejętności ich reprodukowania 

werbalnego podczas głośnego czytania oraz manualnego w pisaniu we 

właściwym czasie. Istota tego aspektu polega głównie na odkrywaniu 

istnienia odpowiedniości między kodem fonicznym i graficznym [3; s. 36]. 

Możemy wyróżnić następujące rodzaje techniki czytania: 

głoskowanie bez syntezy (dziecko rozpoznaje litery i przyporząd-

kowuje im odpowiednie dźwięki, jednakże nie podejmuje próby ich sca-

lenia, co prowadzi do zacierania odrębności odczytywanych wyrazów) oraz 

z syntezą (uczeń wydziela poszczególne głoski, podejmując próbę ich 

scalenia w sylaby, tych zaś w wyrazy, co prowadzi do kilkakrotnego 

odczytywania każdego wyrazu), 
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sylabizowanie bez syntezy (dziecko wzrokowo wydziela oraz 

odczytuje kolejne sylaby, nie podejmując próby ich scalenia w wyraz) 

i z syntezą (po kolejnym wymówieniu sylab wchodzących w skład wyrazu 

uczeń odczytuje ponownie ten wyraz w całości i dopiero następnie 

przechodzi do odczytywania następnego wyrazu), 

czytanie wyrazami – osoba czytająca całościowo bez popełniania 

błędów wymawia wyrazy, często akcentując je, 

sposób mieszany – wyrazy krótsze odczytywane są całościowo, 

natomiast dłuższe sylabami, po czym następuje ich ponowne, prawidłowe 

wymówienie w całości. 

Kolejnym aspektem czytania wyodrębnionym przez Brzezińską jest 

wymiar semantyczny (czytanie ze zrozumieniem), którego umiejętności 

cząstkowe wiążą się z umiejscowieniem rozpoznawanych słów i ich 

sekwencji w postaci zdań w posiadanym doświadczeniu. Są więc to 

umiejętności pozwalające na dekodowanie oraz kodowanie znaków nie 

tylko graficznych, ale i fonicznych. Istotą tego aspektu jest rozumienie 

tekstu w sposób dosłowny [3; s. 37]. 

Czytanie ze zrozumieniem jest procesem fizjologiczno-psychologiczno-

intelektualnym, wieloetapowym, trwającym od najwcześniejszych lat 

dzieciństwa aż do wieku dorosłego. Składają się na niego elementy 

spostrzeżeniowe, pamięciowe, myślowe i wyobrażeniowe, a także 

emocjonalne [16; s. 22-23]. Rozumienie czytanego tekstu przebiega na 

różnych poziomach: percepcyjnym, semantycznym, receptywnym, krytycz-

nym oraz twórczym. Na poszczególnych etapach nauczania umiejętność 

odbioru tekstu ze zrozumieniem powinna być ciągle doskonalona, 

ulepszana. Ideałem byłoby, gdyby uczniowie opanowali umiejętność 

czytania ze zrozumieniem na poziomie receptywnym. Niestety wielu z nich 

nie dość dobrze opanowało tę tak ważną umiejętność na poziomie 

percepcyjnym, czego dowodzą liczne badania, a także opinie nauczycieli. 

Czytanie polega nie na kolejnym spostrzeganiu pojedynczych liter oraz 

łączeniu ich w całość, lecz na spostrzeganiu całych zespołów literowych 

wyrazów [16; s. 23].  

Stopień jakości rozumienia treści tekstu zależy od sytuacji, w której się 

czyta, od osobistych predyspozycji osoby czytającej, od znajomości 

struktur językowych oraz wiedzy gramatycznej, od stopnia koncentracji 

i zainteresowania treścią, jak również oczekiwań, jakie czytanie ma 

zaspokoić. Można więc ogólnie powiedzieć, iż efektywność czytania zależy 

od doświadczeń czytającego, a także od tego, w jaki sposób i w jakim celu 

zamierza on wykorzystać tę umiejętność [16; s. 23].  

Ostatni aspekt wyłoniony przez A. Brzezińską, czyli krytyczno- 

twórczy, polega na tym, iż umiejętności przyswojone przez jednostkę 
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podczas uczenia się oraz doskonalenia nabytych już sprawności dotyczą 

interpretacji tekstu, a więc odbioru na poziomie głębszym niż percepcyjny. 

Analiza tego wymiaru pozwala na wyłonienie trzech pięter rozumienia: 

czytanie krytyczne, interpretację tekstu, a także czytanie twórcze [3; s. 36].  

Przez krytyczne czytanie należy rozumieć pogłębione rozumienie 

odczytywanych tekstów, którego istotą jest ocena krytyczna. Podstawę 

krytycznej oceny stanowią umiejętności porządkowania, rozważania oraz 

wyboru prowadzącego do formułowania oceny [17; s. 125]. Wymaga od 

osoby czytającej ustosunkowania się między innymi do języka tekstu, 

stylu, jakim został napisany, jak również wykonania różnorakich działań na 

tekście z zastosowaniem posiadanej wiedzy. Dzięki krytycznemu czytaniu 

możemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, 

do tego, iż będzie on człowiekiem otwartym na innych, empatycznym, 

potrafiącym samodzielnie myśleć. 

Jednakże obserwacja rzeczywistości pedagogicznej skłania do wniosku, 

że uczniowie na każdym etapie kształcenia nie podejmują polemiki 

z tekstem, nie są odporni na chwyty propagandowe prezentowane między 

innymi w tekstach reklam. Czytając krytycznie, dziecko odkrywa inny sens 

tekstu, gdyż świadoma transformacja czytanych informacji prowadzi do 

wysuwania ocen, które bardzo często burzą jego koncepcję rzeczywistości, 

w której na co dzień funkcjonuje. Należy zatem przekonywać uczniów, iż 

nie zawsze to co wydrukowane w książce jest prawidłowe, rzeczywiste, 

gdyż zdania, opinie w niej zaprezentowane mogą być fałszywe. Kompe-

tencje krytycznego czytania wyzwalają polemiczną postawę wobec autora 

danego tekstu. Krytyczne wyrażenie opinii przyczynia się do właściwego 

rozumienia oraz korzystania z dóbr kultury [17; s.124]. 

2. Cel pracy i metodologia badań 

Autorka badała poziom umiejętności czytania uczniów kończących 

klasę III szkoły podstawowej, uwzględniając technikę czytania dzieci, ich 

umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz czytanie krytyczno-twórcze. 

Wyniki tych badań opisane zostaną w niniejszej publikacji. 

Główny problem badawczy niniejszej pracy zawarto w pytaniu: Jaki jest 

poziom umiejętności czytania uczniów w młodszym wieku szkolnym? 

Uszczegółowieniem tak postawionego pytania są następujące problemy 

badawcze: 

Jaką technikę stosują dzieci podczas czytania? 

Jaki jest poziom techniki czytania, umiejętności czytania ze zrozumie-

niem, czytania krytycznego i twórczego badanych uczniów klas trzecich 

szkoły podstawowej? 

Jakie rodzaje błędów popełniają uczniowie podczas czytania? 
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Czy umiejętność czytania ze zrozumieniem zależy od poziomu techniki 

czytania? 

Czy osiągnięcia w czytaniu uczniów klas trzecich zależą od środowiska 

społecznego ucznia i płci? 

W badaniach posłużono się testem i arkuszem obserwacji A. Brzezińskiej. 

Do ustalenia poziomu techniki czytania posłużyły dwa pomiary: czas 

głośnego czytania tekstu wyrażony liczbą przeczytanych wyrazów w ciągu 

minuty oraz liczba błędów w czytaniu. Za każdy popełniony błąd odliczano 

1 pkt. od 6 z możliwych do uzyskania. Maksymalnym wynikiem możliwym 

do osiągnięcia było czytanie 112 wyrazów na minutę, za co można było 

otrzymać 10 pkt. Łącznie za zadania związane z techniką czytania można 

było uzyskać 16 punktów. Stosowano następujące kryteria oceny: 13-16 pkt. 

– poziom dobry; 9-12 pkt. – poziom średni; 8-5 pkt. – poziom słaby i 4-1 pkt. 

– poziom niski. 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem badano trzema próbami: 

uzupełnianie tekstu z lukami, gdzie za każdy prawidłowo wpisany wyraz 

można było uzyskać 1 pkt., co w sumie dało 10 pkt., rozumienie intonacji 

zdania (od 0- 3 pkt)., a także rozumienie poleceń, gdzie za poprawne 

wykonanie zadania otrzymywało się po 1 pkt. Łącznie za zadania diagno-

zujące poziom czytania ze zrozumieniem dziecko mogło uzyskać 

23 punkty. W zależności od uzyskanej liczby punktów zostały wyodręb-

nione następujące poziomy: 20-23 pkt. – dobry; 16-19 pkt. – średni; 12-15 

pkt. – słaby; 8-11 pkt. – niski. 

Czytanie krytyczne oceniane było na podstawie jednego zadania, gdzie 

dzieci za każdą wykrytą w tekście niekonsekwencję mogły otrzymać 

1 punkt. Łącznie za to zadanie uczeń mógł uzyskać 7 punktów. W zależ-

ności od liczby posiadanych punktów wyodrębniono następujące kategorie 

oceny: 6-7 pkt. – poziom dobry; 4-5 pkt. – poziom średni; 2-3 pkt. 

 – poziom słaby; 0-1pkt. – niski. 

Poziom czytania twórczego badano za pomocą interpretowania tekstu 

oraz rozwiązywania zagadek, rebusów i krzyżówek. Łącznie za te zadania 

uczeń mógł uzyskać 58 punktów. W zależności od ich liczby wyodręb-

niono następujące kategorie poziomów: 48-58 pkt. – dobry; 36-47 pkt. – 

średni; 24-35 pkt. – słaby; 12-23 pkt. – niski. 

Łącznie za zadania diagnozujące poziom umiejętności czytania we 

wszystkich aspektach dziecko mogło uzyskać 104 punkty. W zależności od 

ich liczby wyodrębniono następujące poziomy: 85-104 pkt. – dobry poziom 

umiejętności czytania; 64-84 pkt. – średni; 43-63 pkt. – słaby; 21-42 pkt. – 

niski. 
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Tabela 1.Charakterystyka grupy badawczej 

 

Źródło: opracowanie własne 

Grupę badawczą stanowili uczniowie klas trzecich wybranych losowo 

szkół na Podkarpaciu (w Rzeszowie, Strykowie i Rudnej Małej). Łącznie 

przebadano 89 dzieci, z miasta (48,3%) i ze wsi (51,7%), w tym 47,2% 

chłopców i 52,8% dziewcząt.  

3. Analiza wyników badań 

Wyniki otrzymane przy zastosowaniu opisanych wcześniej metod 

badawczych poddano analizie statystycznej w ramach poszczególnych 

grup. Obliczano więc oddzielnie wskaźniki dla miasta i wsi, a także 

porównywano osiągnięcia dzieci zgodnie z płcią. Dzięki szczegółowej 

analizie zebranych danych możemy lepiej poznać i zrozumieć badane przez 

nas zjawiska. Za główny wskaźnik charakteryzujący wielkość mierzonej 

zmiennej uznano procent lub średnią arytmetyczną wyników uzyskanych 

przez badane dzieci. Obliczanie średniej poprzedzano najczęściej 

grupowaniem danych przedziały klasowe.W związku z tym średnia 

arytmetyczna obliczana była na podstawie następującego wzoru [18; s. 33]: 
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Dla zobrazowania stopnia zmienności wyników wykorzystano 
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gdzie: 
)(

2

xS - wariancja 

S x)(
- odchylenie standardowe 

3.1. Technika czytania badanych uczniów 

Jednym z podstawowych wskaźników poziomu opanowania przez 

dzieci umiejętności czytania są stosowane przez nie sposoby odczytywania 

wyrazów. Nawet pobieżne obserwacje ukazują, że przy słabo opanowanej 

technice czytania dziecko skupia się głównie na rozpoznawaniu liter oraz 

przyporządkowywaniu im dźwięków, w związku z czym czyta wyrazy 

głoskując je. Przy bardziej sprawnym czytaniu uczeń obejmuje swoim 

wzrokiem większe fragmenty tekstu i może już odczytywać go sylabami, 

wyrazami bądź innymi kombinacjami tych elementów. Charakterystyczne 

jest przy tym także posługiwanie się operacją syntezy wydzielonych na 

wstępie elementów. Przy słabo opanowanej technice uczeń ogranicza się do 

wyodrębniania elementów nie dokonując próby ich scalenia, dopiero przy 

technice bardziej doskonałej analizie towarzyszy następująca po niej 

synteza. Synteza dominuje nad analizą wówczas, gdy dziecko jest już 

wprawione w czytaniu, wyrazy bowiem odczytywane są całościowo 

i płynnie.  

Technika czytania oceniania była na podstawie głośnego odczytywania 

przez uczniów zadanego tekstu. W trakcie czytania badający oznaczał na 

arkuszu obserwacji sposoby odczytywania i rodzaj popełnianych błędów. 
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Tabela 1. Sposoby czytania uczniów klas trzecich szkoły podstawowej 

Źródło: opracowanie własne 

Z przytoczonego zestawienia wynika, że chłopcy ze szkoły miejskiej 
czytają podany tekst wyrazami, natomiast uczący się w szkole wiejskiej – 
wyrazami i sylabami z syntezą. Zarówno w mieście, jak i na wsi większość 
dziewcząt opanowała elementarną umiejętność czytania, czego dowodzą 
wyżej przytoczone dane. Interesujący jest fakt, iż taki sam procent 
dziewcząt z miasta i chłopców ze wsi (2,3%) czyta sylabami z syntezą. 
Niewielki odsetek chłopców mieszkających na wsi czyta tekst głoskami 
z syntezą oraz bez syntezy. Tylko jedna dziewczynka nie opanowała 
techniki czytania (szkoła wiejska). 

Analizując powyższą tabelę można zauważyć, że czytanie całościowe, 
wyrazami stosuje najwięcej dzieci uczących się w mieście (25,8%), 
w porównaniu z uczniami ze wsi, którzy głównie czytają podane teksty 
wyrazami i sylabami z syntezą (21,4%). Przyczyną takich różnic może być 
mniejsza efektywność pracy nauczycieli wiejskich, stosowane przez nich 
metody nauki czytania, nie zawsze właściwie dobierane do możliwości 
rozwojowych dzieci. 

Otrzymane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w większości 
uczniowie zarówno z miasta, jak i ze wsi czytają tekst wyrazami. 

Rezultaty badań dotyczące stosowania przez chłopców i dziewczęta 
poszczególnych sposobów czytania przedstawia poniższy wykres.  

 Miasto Wieś R

a

z

e

m 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Sposoby 

czytania 

n % n % n % n % n % n % n % 

wyrazami 10 11,2 13 14,6 23 25,8 5 5,6 13 14,6 18 20,2 41 46 

wyrazami 

i sylabami 

z syntezą 

8 8,9 5 5,7 13 14,6 10 11,3 9 10,1 19 21,4 32 36 

sylabami 

z syntezą 
3 3,3 2 2,3 5 5,5 2 2,3 4 4,4 6 6,7 11 12,3 

głoskami 

z syntezą 
2 2,3 0 - 2 2,3 1 1,1 0 - 1 1,1 3 3,4 

głoskami 

bez syntezy 
0 - 0 - 0 - 1 1,1 0 - 1 1,1 1 1,1 

nie czyta 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1,1 1 1,1 1 1,1 

Razem 23 25,8 20 22,5 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 
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Wykres 1. Płeć dziecka a sposób czytania, Źródło: opracowanie własne 

Techniką najczęściej stosowaną przez dziewczynki jest czytanie 

wyrazami, natomiast chłopcy preferują czytanie wyrazami i sylabami 

z syntezą. 

 

Wykres 2. Techniki czytania wszystkich badanych uczniów, Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie, 46% uczniów klas 

III czyta wyrazami, 36% wyrazami i sylabami z syntezą. Można więc 

powiedzieć, że 82% badanych ma dobrą technikę czytania. 

W dalszej kolejności analizie poddano błędy popełniane przez uczniów 

podczas czytania. Wyróżniono następujące ich rodzaje: inwersje i prze-
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kręcanie wyrazów; opuszczanie wyrazów w zdaniach; wstawianie innych 

wyrazów, liter; powtarzanie wyrazów; odwracanie kolejności wyrazów 

oraz pomijanie interpunkcji. 

Tabela 2. Błędy w czytaniu popełniane przez uczniów klas III szkoły podstawowej 

 

Dzieci 

popełniające 

błędy w 

czytaniu 

Dzieci 

niepopełniające 

danego błędów 

Razem 

Rodzaj błędów w czytaniu: n % n % n % 

inwersje i przekręcenia wyrazów 47 52,8 42 47,2 89 100 

opuszczanie wyrazów w zdaniach 12 13,4 77 86,6 89 100 

wstawianie innych wyrazów, liter 32 36 57 64 89 100 

powtórzenia wyrazów 27 30,3 62 69,7 89 100 

odwracanie kolejności wyrazów 6 6,7 83 93,3 89 100 

pomijanie interpunkcji 48 53,9 41 46,1 89 100 

Wyniki nie sumują się do 100, gdyż uczniowie mogli popełniać więcej 

niż jeden błąd 

Analiza zamieszczonych w powyższej tabeli danych wskazuje, iż ponad 

połowa przebadanych dzieci (53,9%) pomija znaki interpunkcyjne podczas 

odczytywania tekstu. Inwersja, czyli odwracanie kierunku czytania całego 

bądź części wyrazu, to kolejny błąd najczęściej występujący w czytaniu 

u badanych uczniów. Dzieci odwrotnie czytały poszczególne litery w syla-

bach, sylaby w wyrazach lub całe krótkie wyrazy, przestawiały kolejność 

liter. Zdarzało się, iż uczniowie dwukrotnie czytali tę samą literę. Ucznio-

wie często przekręcali wyrazy, błędnie zgadywali ich znaczenie, w konse-

kwencji odczytując inny wyraz niż był napisany. Błędem badanych było 

również wstawianie innych wyrazów i liter oraz powtarzanie wyrazów. 

Niewielka liczba dzieci (12-13,4%) opuszczała wyrazy w zdaniach, 

w wyniku czego zmieniała się ich treść. Zdecydowana większość podczas 

odczytywania tekstów nie odwracała kolejności wyrazów. Ten błąd 

popełniło zaledwie 6 na 89 badanych uczniów.  

Dotychczasowe badania nad rozwojem umiejętności czytania wskazują, 

że w miarę doskonalenia się techniki czytania wzrasta również jego po-

prawność, w związku z czym maleje liczba popełnianych przez czytających 

błędów. Wprawny czytelnik nie analizuje już pojedynczych składników 

tekstu, lecz rejestruje całościowo jego dłuższe fragmenty wraz z ich 
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znaczeniem. Występuje przy tym tendencja do wychodzenia poza słowo 

i orientacji na treść, w związku z czym zmniejsza się liczba zniekształceń 

wpływających na zaburzenie sensu tekstu. 

Warto przytoczyć na koniec wyniki badań dotyczące poziomu techniki 

czytania dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

Tabela 3. Wyniki uzyskane przez badaną grupę w diagnozowaniu poziomu techniki czytania 

 Miasto Wieś 
Razem 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Poziom n % n % n % n % n % n % n % 

dobry 6 6,7 11 12,4 17 19,1 12 13,5 18 20,2 30 33,7 47 52,8 

średni 13 14,6 7 7,9 20 22,5 7 7,9 6 6,7 13 14,6 33 37,1 

słaby 4 4,5 2 2,2 6 6,7 0 - 0 - 0 - 6 6,7 

niski 0 - 0 - 0 - 0 - 3 3,4 3 3,4 3 3,4 

Razem 23 25,8 20 22,5 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 

Wartości statystyczne 

 Miasto Wieś Razem 

Płeć x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

Chł. 10,85 2,61 13,03 1,93 18,83 2,57 

Dz. 12,3 2,68 12,28 3,82 12,29 3,38 

Razem 11,52 2,74 12,59 3,2 12,07 3,03 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4. można wnioskować, iż 

dobry poziom techniki czytania osiągnęło 52,8% badanych, w tym 

6 chłopców z miasta (6,7%) i 13,5% ze wsi oraz 12,4% dziewczynek 

uczących się w mieście i 20,2% na wsi. Średni poziom techniki czytania 

prezentuje 37,1% badanych – 14,6% chłopców z miasta, 7,9% ze wsi oraz 

7,9% dziewczynek z miasta i 6,7% uczących się w szkole wiejskiej. 

Interesujący jest fakt, iż na poziomie tym uplasowała się taka sama liczba 

dziewcząt z miasta i chłopców ze wsi. Tylko uczniowie z miasta osiągają 

w niewielkim stopniu słaby poziom techniki czytania. Niskie wyniki 

w technice czytania prezentują tylko dziewczynki ze wsi.  

Z przytoczonego zestawienia wynika, iż średnia arytmetyczna dla 

techniki czytania wypada bardziej niekorzystnie dla uczniów z miasta niż 

ze wsi ( 59,12
2
x ), którzy to opanowali technikę czytania na poziomie 

dobrym. Uczniowie z miasta osiągnęli średni poziom techniki czytania. 
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Dane dotyczące występowania określonego poziomu techniki czytania 

u chłopców i u dziewcząt z całej populacji przebadanych osób przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 1. Poziom techniki czytania a płeć badanych, Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Zestawienie wartości statystycznych dla obu płci w zakresie techniki czytania 

Wartości statystyczne 

Chłopcy Dziewczęta Razem 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  
S  

11,83 2,57 12,29 3,38 12,07 3,38 

Źródło: opracowanie własne 

Przegląd wyników przedstawionych na wykresie sugeruje, iż większość 

dziewcząt osiągnęła dobry poziom techniki czytania, w porównaniu 

z chłopcami, którzy w większości opanowali tę umiejętność na poziomie 

średnim. Słabe wyniki w zakresie techniki osiągnęło 4 chłopców, tj. 4,5% 

badanych, i tylko 2 dziewczynki. Porównując również średnie arytme-

tyczne wyników uzyskanych w zakresie techniki czytania, to właśnie 

dziewczynki wypadły lepiej. Przytoczone tutaj dane dowodzą, iż poziom 

techniki czytania zależy od płci. 

Odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom techniki czytania uczniów klas 

III szkoły podstawowej udzieli nam poniższy wykres. 
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Wykres 2. Technika czytania dzieci 9- letnich 

W prezentowanych tu badaniach dobry poziom w zakresie techniki 

czytania osiągnęło ogółem 52,8% badanych. W badaniach A. Brzezińskiej 

takie wyniki uzyskało 60,2% uczniów klas trzecich [3; s. 274]. Znaczna 

część czytających (37,1%) prezentowała średni poziom, słabą technikę 

czytania miało 6,7% badanych, a niską – 3,4% dzieci dziewięcioletnich. 

Warto tu przypomnieć, że dobry poziom techniki czytania odpowiada 

czytaniu wyrazami, natomiast średni – czytaniu wyrazami i sylabami 

z syntezą. 

Ważne jest, by uczniowie wypracowali jak najwyższy poziom techniki 

czytania, gdyż od tego w głównej mierze zależeć będzie umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

3.2. Poziom czytania ze zrozumieniem 

Głównym celem czytania jest zrozumienie czytanego materiału. Jest to 

umiejętność, którą uczeń zdobywa jednocześnie z opanowywaniem tech-

niki czytania. Dlatego też w początkowym okresie nauki czytania żaden 

wyraz nie powinien być dla dziecka pustym dźwiękiem, wyrazem pozba-

wionym znaczenia. Istotnymi przesłankami umiejętności rozumienia czyta-

nego materiału, obok techniki czytania, są zdolności rozpoznawania obra-

zów graficznych słów, kojarzonych z określonym znaczeniem. Należy pa-

miętać, że na proces rozumienia tekstu składają się elementy pamięciowe, 

spostrzeżeniowe, myślowo-rozumowe, emocjonalne i wyobrażeniowe, 

wynikające ze stosunku osoby czytającej do tekstu.  

Dzięki badaniu poziomu czytania ze zrozumieniem możemy sprawdzić, 

w jakim stopniu uczniowie przygotowani są do samodzielnego uczenia się. 

Jest to umiejętność bardzo ważna, ponieważ dziecko podczas edukacji 
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szkolnej musi korzystać z podręczników i innych źródeł informacji. Jego 

postępy szkolne w dużej mierze zależą od samodzielnej pracy z tekstem.  

Tabela 5. Wyniki uzyskane przez badaną grupę dotyczące poziomu czytania ze zrozumieniem 

 Miasto Wieś 
Razem 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Poziom n % n % n % n % n % n % n % 

dobry 9 10,1 11 12,4 20 22,5 13 14,6 18 20,2 31 34,8 51 57,3 

średni 5 5,6 7 7,9 12 13,5 4 4,5 5 5,6 9 10,1 21 23,6 

słaby 6 6,7 2 2,3 8 9 2 2,3 3 3,3 5 5,6 13 14,6 

niski 3 3,4 0 - 3 3,4 0 - 1 1,1 1 1,1 4 4,5 

Razem 23 25,8 20 20 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 

Wartości statystyczne 

 Miasto Wieś Razem 

Płeć x1
 S1

 x2
 S 2

 x  
S  

Chł. 16,98 4,3 19,82 2,7 18,26 3,93 

Dz. 19,3 7,16 19,43 3,33 19,37 3,07 

Razem 18,06 3,82 19,59 3,09 13,50 3,67 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując dane z tabeli można łatwo zauważyć, iż średni poziom 

czytania ze zrozumieniem prezentuje taka sama liczba chłopców z miasta, 

co dziewcząt ze wsi (5 osób - 5,6%). Podobna sytuacja jest przy poziomie 

średnim; osiąga go taka sama liczba dziewcząt z miasta i chłopców ze 

szkoły wiejskiej (2 osoby – 2,3%). Niski poziom czytania ze zrozumieniem 

prezentuje 3 (3,4%) chłopców z miasta i 1 dziewczynka ze wsi.  

Zadowalający jest fakt, że uczniowie zarówno z miasta, jak i ze wsi 

osiągają dobry poziom czytania ze zrozumieniem. Średnia arytmetyczna 

wyników uzyskanych dla miasta wynosi x1
=18,06, a dla wsi x2

=19,59.  

Interesujące jest porównanie wyników uzyskanych przez chłopców 

i dziewczęta. 
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Wykres 3. Poziom rozumienia tekstów przez chłopców i dziewczęta 

Tabela 6. Zestawienie wartości statystycznych dla obu płci w zakresie czytania ze zrozumieniem 

Wartości statystyczne 

Chłopcy Dziewczęta Razem 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

18,26 3,93 19,37 3,07 13,50 3,67 

Źródło: opracowanie własne 

Jak widać, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta osiągają dobry poziom 

umiejętności czytania ze zrozumieniem. Średni poziom prezentuje 12 

dziewcząt (13,5%) i 9 chłopców (10,1%). Na poziomie słabym znalazło się 

5 dziewczynek (5,6%) oraz 8 chłopców (9%). Tylko jedna dziewczynka 

czyta ze zrozumieniem na poziomie niskim (w przypadku chłopców są to 

dwie osoby). Odchylenie standardowe dla chłopców wynosi 93,3
1
S , 

a dla dziewcząt .07,3
2
S  Wskaźniki rozumienia różnią się nieznacznie 

na korzyść dziewcząt, ale jest to statystycznie mało istotna przewaga. 

Odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom umiejętności czytania ze 

zrozumieniem uczniów klas III szkoły podstawowej udzieli nam poniższy 

wykres. 
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Wykres 4. Rozumienie czytanego tekstu przez badanych trzecioklasistów 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie pełnego zestawienia danych dotyczących badanego 

zagadnienia można stwierdzić, że ponad połowa badanych dzieci (57,3%) 

prezentuje dobry poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem. Średni 

poziom osiągnęło 23,6% dzieci, słaby – 14,6%. Na poziomie niskim 

czytany tekst rozumie zaledwie 4,5% wszystkich badanych. Przytoczone 

wyniki informują nas o wzroście poziomu umiejętności czytania ze 

zrozumieniem.  

Przypuszcza się, że umiejętność czytania ze zrozumieniem zależy od 

poziomu techniki czytania, ale czy na pewno? Odpowiedzi na to pytanie 

udzieli nam analiza danych z poniższej tabeli. 

Tabela 7. Technika czytania a czytanie ze zrozumieniem 

 
Technika czytania Czytanie ze zrozumieniem 

Poziom n % n % 

dobry 47 52,8 51 57,8 

średni 33 37,1 21 23,6 

słaby 6 6,7 13 14,6 

niski 3 3,4 4 4,5 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza danych w tabeli upoważnia do sformułowania wniosku, że 

technika czytania wpływa na poziom czytania ze zrozumieniem. Im lepsza 

technika, tym wyższy poziom rozumienia czytanego tekstu. 
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3.3. Poziom czytania krytyczno-twórczego 

Umiejętność czytania krytyczno-twórczego jest bardzo ważna, tak samo 

jak technika czytania oraz czytanie ze zrozumieniem. Od uczniów wymaga 

się posiadania tych umiejętności, by potrafili krytycznie ustosunkować się 

do poznanych treści, wysuwać z nich wnioski, a także tworzyć własne 

interpretacje w związku z sensem poznanego utworu. 

Poziom umiejętności czytania krytyczno-twórczego określono na 

podstawie uzyskanych przez uczniów wyników w takich zadaniach, jak: 

wskazywanie niedorzeczności w tekście, układanie własnej interpretacji 

tekstu, a także pisanie krótkiego opowiadania. Dane uzyskane na ten temat 

przedstawi poniższa tabela. 

Tabela 8. Poziom czytania krytycznego badanych trzecioklasistów 

 Miasto Wieś 
Razem 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Poziom n % n % n % n % n % n % n % 

dobry 1 1,1 3 3,4 4 4,5 0 - 2 2,2 2 2,2 6 6,7 

średni 6 6,7 7 7,3 13 14,6 6 6,8 9 10,1 15 16,9 28 31,5 

słaby 14 15,7 9 10,1 23 25,8 5 5,6 12 13,5 17 19,1 40 44,9 

niski 2 2,2 1 1,1 3 3,3 8 9 4 4,5 12 13,5 15 16,8 

Razem 23 25,8 20 22,5 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 

Wartości statystyczne 

 Miasto Wieś Razem 

Płeć x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

Chł. 3,02 1,35 2,29 1,7 2,69 1,56 

Dz.  3,7 1,6 3,17 1,63 3,39 1,64 

Razem 3,34 1,51 2,8 1,72 3,06 1,64 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone badania pokazały, że dobry poziom czytania 

krytycznego prezentuje zaledwie 3,4% dziewczynek z miasta i 2,2% ze wsi. 

Jeszcze niższe wyniki osiągnęli chłopcy. Najwięcej badanych dzieci 

posiada umiejętność czytania krytycznego na poziomie słabym (25,8% 

w mieście i 44,9% na wsi). Poziom niski osiągnęło 16,8% uczniów ze szkół 

wiejskich i tylko 3,3% z miasta. Są to różnice dość znaczące. 

Jeszcze dokładniej obrazuje to poniższy wykres. 
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Wykres 5. Różnice w czytaniu krytycznym między chłopcami a dziewczętami  

Tabela 9. Zestawienie wartości statystycznych dla obu płci w zakresie czytania krytycznego 

Wartości statystyczne 

Chłopcy Dziewczęta Razem 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  
S  

2,69 1,56 3,39 1,64 3,06 1,64 

Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z powyższego zarówno chłopcy, jak i dziewczęta prezentują 

słaby poziom umiejętności czytania krytycznego. Interesujący jest fakt, iż 

taka sama liczba dziewcząt osiągnęła dobre oraz niskie wyniki 

w wyszukiwaniu niedorzeczności w tekście (5 uczennic – 5,6%). Średni 

poziom w czytaniu krytycznym prezentuje znacznie więcej dziewcząt niż 

chłopców. Średnia arytmetyczna wyników uzyskanych przez chłopców 

wynosi 69,2
1
x , natomiast przez dziewczęta .39,3

2
x  Warto więc 

przyjrzeć się, jaki poziom umiejętności czytania krytycznego prezentują 

wszystkie przebadane dzieci 9- letnie. Wyniki badań przedstawia wykres 8. 
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Wykres 6. Procentowy rozkład punktów uzyskanych przez badane dzieci w zadaniach 

diagnozujących poziom czytania krytycznego, Źródło: opracowanie własne 

Analiza zamieszczonych na wykresie danych wskazuje, że najwyższy 

poziom umiejętności czytania krytycznego osiągnęło zaledwie 6,7% bada-

nych. Znaczny procent dziewięciolatków (31,5%) czyta krytycznie na 

poziomie średnim. Z ogólnej liczby dzieci (89 osób), 44,9% słabo pora-

dziło sobie z wyszukiwaniem niedorzeczności w tekście, natomiast 16,8% 

w ogóle nie wykonało zadania.  

Uczniowie nie potrafią wyszukiwać odpowiednich informacji w tek-

stach, by udzielić odpowiedzi na postawione im pytania. Bardzo rzadko 

potrafią ocenić bohaterów opowiadań. 

Wyniki oceny samodzielnego tworzenia przez uczniów interpretacji 

tekstu, nadawania mu tytułu, a także pisania opowiadania wskazują na 

poziom ich twórczego myślenia. Przy czytaniu twórczym badano także 

umiejętność rozwiązywania przez dzieci zagadek, rebusów oraz krzy-

żówek. Dane dotyczące poziomów czytania twórczego chłopców i dziew-

cząt uczących się w mieście oraz na wsi przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Poziomy oponowania umiejętności czytania twórczego przez dzieci 9- letnie 

 Miasto Wieś 
Razem 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Poziom n % n % n % n % n % n % n % 

dobry 3 3,4 9 10,1 12 13,5 5 5,6 13 14,6 18 20,2 30 33,7 

średni 11 12,3 7 7,9 18 20,2 11 12,4 8 9 19 21,4 37 41,6 

słaby 8 8,9 4 4,5 12 13,5 2 2,3 5 5,6 7 7,9 19 21,3 

niski 1 1,1 0 - 1 1,1 1 1,1 1 1,1 2 2,2 3 3,3 

Razem 23 25,8 20 22,5 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 

Wartości statystyczne 

 Miasto Wieś Razem 

Płeć x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

Chł. 37,78 8,86 42 8,95 39,69 9,14 

Dz. 44,28 8,98 43,93 10,29 44,07 9,75 

Razem 40,8 9,49 43,13 9,8 42,00 9,72 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza statystyczna wyników badań przedstawionych w tabeli 11. 

wykazała, że zarówno dziewczęta ze szkół miejskich, jak i na wsi 

prezentują dobry poziom umiejętności czytania twórczego. Wyrównany 

poziom w tym zakresie prezentują również chłopcy (dotyczy to poziomu 

średniego). 

Jak wynika z danych, najwięcej badanych osiągnęło średni poziom 

czytania twórczego (41,6%); poziom dobry – 33,7%, słaby – 21,3%, niski – 

zaledwie 33% trzecioklasistów. Tabela również wskazuje zróżnicowanie 

między średnimi arytmetycznymi dla uczniów z poszczególnych 

środowisk. Dla miasta wynosi ona 8,40
1
x , zaś dla wsi 13,43

2
x .  

Należy przyjrzeć się zestawieniom wyników uzyskanych przez dwie 

wyróżnione grupy: chłopców i dziewcząt, które przedstawia wykres 9. 
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Wykres 7. Płeć a czytanie twórcze, Źródło: opracowanie własne 

Tabela 11. Zestawienie wartości statystycznych dla obu płci w zakresie czytania twórczego 

Wartości statystyczne 

Chłopcy Dziewczęta Razem 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

39,69 9,14 44,07 9,75 42,00 9,72 

Źródło: opracowanie własne 

Z przytoczonych powyżej danych wynika, że lepsze wyniki w zakresie 

czytania twórczego osiągnęły dziewczęta – 22 z nich osiągnęły poziom 

dobry, 15 – średni. Natomiast najwięcej chłopców uzyskało poziom średni 

– 22 osoby. 

Ogólne wyniki badań w zakresie czytania twórczego badanych uczniów 

ilustruje wykres 10. 
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Wykres 8. Wyniki uzyskane przez badaną grupę w czytaniu twórczym 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza zamieszczonych na wykresie danych wykazała, że 33,7% dzieci 

9-letnich prezentuje swoje umiejętności w zakresie czytania twórczego na 

poziomie dobrym. Wynik średni uzyskało 41,6% badanych uczniów. 

Niepokojący jest fakt, iż 21,3% ma problemy z czytaniem twórczym, 

a 3,4% w ogóle tego nie potrafi.  

Podsumowując wyniki badań dotyczących czytania krytycznego 

i twórczego stwierdza się, że uczniowie klas III szkoły podstawowej 

prezentują średni poziom umiejętności czytania krytyczno-twórczego. 

3.4.  Poziom umiejętności czytania uczniów w wieku 

wczesnoszkolnym 

Ogólny poziom umiejętności czytania wyznaczono na podstawie 

wyników, jakie badani uzyskali w zakresie rozumienia konkretnych treści, 

czytania krytyczno-twórczego, a także technicznych aspektów czytania, na 

które składają się sposób (technika) oraz poprawność czytania.  
Ilustrują to poniższe tabele i wykresy. 

Tabela 12. Poziom umiejętności czytania badanych trzecioklasistów 

 Miasto Wieś 
Razem 

Chł. Dz. Razem Chł. Dz. Razem 

Poziom n % n % n % n % n % n % n % 

dobry 2 2,2 8 9 10 11,2 6 6,8 13 14,6 19 21,4 29 32,6 

średni 14 15,7 9 10,1 23 25,8 11 12,4 10 11,2 21 23,6 44 49,4 

słaby 6 6,7 3 3,4 9 10,1 1 1,1 2 2,2 3 3,3 12 13,4 

niski 1 1,1 0 - 1 1,1 1 1,1 2 2,2 3 3,3 4 4,4 

Razem 23 25,8 20 22,5 43 48,3 19 21,4 27 30,3 46 51,7 89 100 
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Wartości statystyczne 

 Miasto Wieś Razem 

Płeć 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  S  

Chł. 68,46 14,12 77,13 15,53 72,38 15,39 

Dz. 79,05 14,45 79,17 18,5 76,86 17,04 

Razem 73,38 15,22 78,33 17,36 75,94 16,46 

Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzone badania pokazują, iż dobry poziom umiejętności 

czytania prezentuje najwięcej dziewczynek uczących się na wsi (14,6%). 

Pozostali rówieśnicy w większości uzyskali poziom średni. Słabe wyniki 

w czytaniu prezentuje najwięcej chłopców z miasta (6,7%).  

Poziom umiejętności czytania ze względu na miejsce uczenia się nie jest 

zróżnicowany, ponieważ uczniowie z miasta i wsi osiągnęli zbliżone wyni-

ki (podobny odsetek badanych osiągnął poziom średni i niski). Różnice 

widoczne są przy poziomie dobrym i słabym(na korzyść uczniów ze wsi). 

Wyniki te dowodzą, iż poziom umiejętności czytania nie zależy od 

miejsca, w którym dziecko uczy się. 

Dotychczasowe badania dowodziły, że dziewczęta osiągają wyższe 

wyniki w czytaniu niż chłopcy. Opisywane tu badania potwierdzają to 

zjawisko.  

 

Wykres 9. Umiejętności czytania badanych dziewcząt i chłopców 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 13. Zestawienie wartości statystycznych dla obu płci w zakresie umiejętności czytania 

Wartości statystyczne 

Chłopcy Dziewczęta Razem 

x1
 S1

 x2
 S 2

 x  
S  

72,38 15,39 76,86 17,04 75,94 16,46 

Źródło: opracowanie własne  

Poziom czytania dla płci jest zróżnicowany. Dziewczynki osiągnęły 

wyższe wyniki w porównaniu z chłopcami, czego dowodem jest uzyskana 

przez nich średnia arytmetyczna .86,76
2
x  Jedynie w zakresie poziomu 

niskiego zarówno chłopcy, jak i dziewczęta osiągnęli takie same wyniki. 

Przewaga dziewcząt nad chłopcami była również istotna przy technice 

czytania oraz czytaniu twórczym.  

Odpowiedzi na pytanie, jaki jest ogólny poziom umiejętności czytania 

uczniów klas III udzieli analiza danych z wykresu 12. 

 

Wykres 10. Rozwój umiejętności czytania uczniów klas III szkoły podstawowej 

Źródło: opracowanie własne 

Z przedstawionego diagramu wynika, że 32,6% przebadanych dzieci 

osiąga dobry poziom umiejętności czytania, co dowodzi, iż są przygo-

towani do kontynuowania nauki na dalszym etapie kształcenia. Prawie 

połowa uczniów (49,4%), charakteryzuje się średnim poziomem umie-

jętności czytania. spośród 89 badanych dzieci – 13,4% nie opanowało 

w stopniu wystarczającym elementarnej nauki czytania. Poziom słaby 

u tych osób może wynikać między innymi z trudności w rozumieniu tekstu. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko 4,4% uczniów zostało zaklasyfikowanych 

do poziomu niskiego, co może prognozować niepowodzenia szkolne 

w kolejnych latach nauki.  
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4. Podsumowanie i wnioski z badań 

Podczas badań dało się zaobserwować duże zróżnicowanie poziomu 

umiejętności czytania trzecioklasistów. Nie jest to zjawisko pozytywne, 

gdyż na tym etapie nauki dzieci powinny prezentować w miarę wyrównany 

poziom różnych sprawności językowych, w tym także umiejętności 

czytania. Warunkuje to lepsze efekty uczenia się na wyższych szczeblach 

kształcenia.  

Porównując wyniki uzyskane przez badanych w zakresie różnych 

aspektów umiejętności czytania (tabela 14.) widzimy, że dobre wyniki 

w zakresie czytania ze zrozumieniem osiągnęło 57,3% uczniów. Jednakże 

są one niższe od tych prezentowanych przez W. Puśleckiego, gdzie 75,5% 

badanych dzieci czyta ze zrozumieniem na poziomie dobrym [7; s. 56-57]. 

Tabela 14. Poziom umiejętności czytania w poszczególnych zakresach 

 Technika 

czytania 

Czytanie ze 

zrozumieniem 

Czytanie 

krytyczne 

Czytanie 

twórcze 

Poziom % % % % 

dobry 52,8 57,3 6,7 33,7 

średni 37,1 23,6 31,5 41,6 

słaby 6,7 14,6 44,9 21,3 

niski 3,4 4,5 16,8 3,3 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zebrane dane można zauważyć, że 41,6% badanych uczniów 

czyta twórczo na poziomie średnim. Wyniki te różnią się jednak od tych 

przedstawionych przez A. Brzezińską – 72% badanych przez nią uczniów 

klas trzecich opanowała umiejętność czytania twórczego na poziomie 

dobrym [3; s. 274]. Z tabeli wynika, że dość duży procent dzieci (44,9%) 

czyta krytycznie na słabym poziomie. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, technika czytania wpływa nie 

tylko na poziom czytania ze zrozumieniem, ale także na czytanie krytycz-

no-twórcze. Obniżony poziom techniki utrudnia rozumienie treści, a co za 

tym idzie, jakąkolwiek na ich temat refleksję. 

Poziom umiejętności czytania uczniów klas III szkoły podstawowej 

obniża się. Tylko 32,6% uczniów osiągnęło dobre wyniki w zakresie 

czytania. W badaniach J. Szempruch co ósme dziecko charakteryzuje się 

bardzo wysokim poziomem umiejętności czytania [2; s. 155].  

Z powyższych faktów empirycznych wynikają następujące wnioski dla 

praktyki szkolnej: 
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 ponieważ poziom umiejętności czytania uczniów ulega obniżeniu, 

należy w szkole poświęcić więcej pracy nad jej doskonaleniem 

(ćwiczyć tę umiejętność przy różnych okazjach edukacyjnych), 

 należy dobierać metody nauki czytania odpowiednio do możliwości 

dzieci, pamiętając o tym, że z roku na rok przybywa nam uczniów 

z różnego rodzaju dysfunkcjami (nie ma jednej metody nauki 

czytania, która będzie właściwa dla wszystkich dzieci), 

 musimy sprawić, by czytanie było dla uczniów czynnością atrak-

cyjną (niech czytają teksty dla nich ciekawe, zaskakujące, śmieszne, 

zagadkowe – szczególnie wtedy, gdy uczymy tej umiejętności), 

 nauka czytania powinna być kontynuowana również w klasach 

starszych (często o tym zapominamy). 
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Poziom umiejętności czytania uczniów w młodszym wieku szkolnym  

– doniesienia z badań 

Streszczenie 

Czytanie, obok mówienia, słuchania i pisania, jest podstawową umiejętnością intelektualną 

współczesnego człowieka. Mimo rozwoju technicznego środków masowego przekazu, wydaje 

się być niezastąpionym sposobem zdobywania informacji. Zastanawia więc fakt, dlaczego 

poziom umiejętności czytania uczniów, i nie tylko, ulega z roku na rok obniżeniu. Przyczyny tego 

są bardzo różnorodne, od zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych począwszy, a skoń-

czywszy na specyfice rozwoju współczesnych dzieci. Dowodzą tego badania autorki, przepro-

wadzone na grupie dzieci dziesięcioletnich. Nauka czytania jest procesem długotrwałym. Wyma-

ga wytężonej pracy zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Proces ten nie kończy się na 

szczeblu propedeutycznym; wymaga kontynuacji również na wyższych poziomach kształcenia. 

Opisane w artykule badania poziomu umiejętności czytania dotyczą wszystkich jego aspektów: 

technicznego, czytania ze zrozumieniem oraz czytania krytyczno-twórczego. 

Słowa klucze: umiejętność czytania, technika czytania, czytanie ze zrozumieniem, czytanie 

krytyczne i czytanie twórcze 

The level of reading skills of pupils in younger school age  

– reports from the research 

Abstract 

Reading, as well as speaking, listening and writing, is the basic intellectual skill of modern human 

being. It seems to be an indispensable way of getting information despite the technical 

development of the mass media. It is given some thought to the fact why the level of literacy not 

only of pupils is decreasing every year. The reasons of this situation are varied, to start with the 

teaching and environmental neglect and finish with the specifics of the development of 

contemporary children. It is demonstrated by the author’s studies conducted among the group of 

ten-year-old children. Learning to read is a long-lasting process. It requires hard work from both 

the students and the teachers. This process does not finish at introductory level; it needs to be 

continued also at higher levels of education. Researches of the level of reading skills described in 

the article cover all its aspects: technical, comprehensive reading and critical-creative reading. 

Keywords: literacy, reading technique, reading comprehension, critical reading and creative 

reading 
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Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci 

z trudnościami w nauce. Doniesienie wstępne 

1. Wstęp 

W każdej szkole istnieje pewna grupa uczniów, którzy określani są jako 

dzieci z trudnościami w nauce. Ich problemy przejawiają się trudnościami 

w zrozumieniu i zapamiętaniu poleceń nauczyciela, słabą koncentracją 

uwagi, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Grupa dzieci z trudnościami edu-

kacyjnymi często myli podobnie brzmiące głoski, ma problemy z rozu-

mieniem mowy w hałasie. Wiele tych problemów ma swoje źródło w zabu-

rzeniach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym (Central Auditory 

Processing Disorder – CAPD). W populacji szkolnej problemy te dotyczą 

około 2-7% dzieci [1].  

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Katza [2], ośrodkowe zabu-

rzenia przetwarzania słuchowego to niemożność pełnego wykorzystania 

słyszanego sygnału akustycznego, przy prawidłowym jego odbiorze 

w strukturach obwodowych. 

Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce często opiera się jedynie na 

określeniu progu słyszenia. Natomiast słyszenie nie jest jednoznaczne ze 

słuchaniem. Można mieć dobry słuch, a funkcjonować jak osoba z niedo-

słuchem. Przy prawidłowym słuchu należy przeprowadzić diagnozę 

w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Ośrodkowe 

zaburzenia przetwarzania słuchowego stanowią częstą przyczynę niepo-

wodzeń szkolnych. Najczęściej problemy w przetwarzaniu słuchowym 

ujawniają się w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Badania prze-

prowadzone przez naukowców z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego UMCS w Lublinie potwierdziły zależność występowania 

problemów w nauce z centralnymi zaburzeniami słuchu u uczniów II klasy 

Szkoły Podstawowej. Głównym celem pracy było poznanie zależności 

jakie występują między centralnymi zaburzeniami przetwarzania słucho-

wego u dzieci, a ich problemami w nauce. W badaniu uczestniczyło 20 
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uczniów klasy II Szkoły Podstawowej. W niniejszej pracy wykorzystano 

testy centralnych funkcji słuchowych oceniające progi dyskryminacji zmian 

wysokości, głośności i różnicowania sekwencji częstotliwości. Ponadto 

wykorzystano Test Rozdzielnousznego Słyszenia, Test odtwarzania struk-

tur rytmicznych M. Stambak, Logopedyczny Test Przesiewowy, Skalę 

Zachowań Słuchowych (SAB) oraz Test SPN i aSPN. Wychowawca miał 

za zadanie wypełnić ankietę dotyczącą trudności w nauce u uczniów. 

Uzyskane wyniki potwierdziły wysoki odsetek występowania zaburzeń 

centralnych funkcji słuchowych u dzieci oraz towarzyszącym im 

trudnościom w nauce [3].  

Podstawą do zdiagnozowania zaburzeń procesów centralnego przetwa-

rzania słuchowego u dzieci jest występowanie zaburzenia w co najmniej 

jednej z wyższych funkcji słuchowych, takich jak: lokalizacja źródła 

dźwięku, różnicowanie dźwięku, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, 

analiza czasowa sygnału dźwiękowego czy też umiejętność rozumienia 

mowy zniekształconej lub w obecności sygnału zagłuszającego [4]. Jednak 

trudno postawić diagnozę na podstawie tylko jednego czynnika, dlatego 

obecnie do oceny przetwarzania słuchowego wykorzystuje się zarówno 

testy psychoakustyczne jak i metody elektrofizjologiczne. Za pomocą tes-

tów psychoakustycznych można zbadać funkcje i umiejętności słuchowe, 

natomiast mechanizmy i procesy nerwowe można ocenić na podstawie 

badań elektrofizjologicznych, (np. potencjały endogenne P300). W diagno-

styce CAPD stosuje się najczęściej następujące testy:  

Testy mierzące czasowe aspekty opracowywania informacji słuchowej: 

FPT, DPT, GDT 

 Testy oceniające integrację i separację międzyuszną: DDT, TRS; 

 Testy rozumienia mowy zniekształconej: SPN, FWT,CWT; 

 Testy lokalizacji i lateralizacji : IID, ITD; 

 Testy dyskryminacji słuchowej: DLF, DLI, DLD. 
W celu dokładnego określenia przetwarzania słuchowego na poziomie 

centralnym stosuje się metody elektrofizjologiczne. W praktyce klinicznej 
najczęściej wykorzystuje się endogenny potencjał słuchowy, określany jako 
fala P300 [5]. Nazwa potencjału pochodzi od czasu po jakim pojawia się 
zapis fali. Pierwszy opisał ją Sutton w 1965 roku [6]. Podstawowym 
parametrem fali P300 są czas utajenia, czyli latencja bioelektrycznej 
odpowiedzi mózgowej oraz jej amplituda, które zależą od sprawności 
procesów poznawczych, przebiegających na poziomie kory mózgowej [7]. 
Przetwarzanie dźwięków mowy, rozumienie mowy oraz czytanie i pisanie 
są złożonymi wyższymi czynnościami nerwowymi, przebiegającymi na 
różnych poziomach OUN. Słuchowe potencjały wywołane umożliwiają 
pomiar procesów poznawczych, zachodzących podczas czytania i pisania. 
Umożliwiają tym samym poznanie związków pomiędzy fizjologicznym 
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podłożem, a klinicznymi wykładnikami procesów percepcyjnych i poznaw-
czych. Zyskują szerokie zastosowanie w badaniach zaburzeń uczenia się 
o podłożu słuchowo-językowym. Fala P300 pojawia się po około 250-600 
ms od momentu stymulacji. Rejestracja potencjału poznawczego P300 poz-
wala na ocenę procesów uczestniczących w opracowywaniu przez dziecko 
informacji dźwiękowej w zakresie odkodowania, rozpoznawania i kwali-
fikacji bodźców słuchowych. Wydłużony czas latencji może świadczyć 
o zaburzeniach procesów słuchowo-językowych. Problemy z przetwarza-
niem słuchowym mogą zaburzać prawidłowy proces uczenia się i dlatego 
tak ważne jest wczesne wykrycie zaburzeń przetwarzania słuchowego 
u dzieci rozpoczynających edukację.  

2. Cel pracy  

Celem przeprowadzonych badań była ocena przetwarzania słuchowego  
u dzieci z trudnościami w nauce w porównaniu do grupy dzieci, które 
osiągają oczekiwane wyniki w nauce. 

3. Materiał i metody  

Badaniami objęto grupę 20 uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie. Badani uczniowie to dzieci w nor-
mie intelektualnej. Grupa 10 uczniów z trudnościami w nauce czytania 
i pisania stanowiła grupę badaną. Grupę kontrolną stanowiło 10 uczniów 
z dobrymi wynikami w nauce. Podział na uczniów z dobrymi wynikami 
w nauce oraz na uczniów z trudnościami w nauce został przeprowadzony 
na podstawie oceny opisowej ucznia, w której nauczyciel określał poziom 
jego osiągnięć. Jeżeli nauczyciel odnotował trudności ucznia w ponad poło-
wie ocenianych umiejętności, uczeń był kwalifikowany do grupy badanej. 
Oceniane były wiadomości i umiejętności ucznia tylko z zakresu edukacji 
polonistycznej tj. mówienie, słuchanie, komunikacja, czytanie i pisanie.  

Badania zostały wykonane w dwóch etapach w jednakowej kolejności 
dla każdego ucznia. Pierwszy etap badań obejmował wykonanie audio-
metrii tonalnej oraz rejestrację słuchowych potencjałów poznawczych - fali 
P300. Badanie audiometryczne wykonano u każdego ucznia, celem było 
wykluczenie niedosłuchu o charakterze obwodowym. Do dalszych badań 
zostały zakwalifikowane dzieci z prawidłowym wynikiem audiometrii 
tonalnej.  

Rejestrację słuchowych potencjałów poznawczych prowadzono na 
urządzeniu Nicolet Spirit 2000, stosując stymulację obuuszną. Potencjał 
P300 pojawia się w zależności od czynników związanych z badaniem po 
250-600 ms od momentu stymulacji. W grupie badanej i kontrolnej 
zarejestrowano falę P300 stosując procedurę, która nosi angielską nazwę 
„odball”, rys. 1 – dla bodźców standardowych 500 Hz i bodźców 
wyróżnionych 2000 Hz .  
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Rysunek 1. Schemat standardowej procedury oddball. Źródło:[8]  

Idea symulacji polega na rozpoznawaniu przez badanego bodźców, 

które pojawiają się rzadko, wśród tła często występujących bodźców 

stymulacji i nosi określenie dyskryminacji dwóch bodźców. Prawdopodo-

bieństwo wystąpienia bodźca standardowego wynosiło 80%, natomiast 

bodźca wyróżnionego 20%. Badanie było wykonywane w pozycji siedzą-

cej. Zadaniem ucznia podczas badania było liczenie w pamięci odróżnia-

jące się od tła bodźce, rys. 2. Wynik zliczania stanowi jednocześnie świa-

dectwo skupienia uwagi pacjenta. W momencie, gdy osoba badana zidenty-

fikowała bodziec odmienny w zapisie odpowiedzi korowych pojawiał się 

potencjał P300. 

 
Rysunek 2. Idea i wynik badania potencjałów o długiej latencji związanych ze słuchowym 

wydarzeniem uzyskanych podczas stymulacji bodźcami odróżniającymi się od tła. Źródło:[9] 

Do rejestracji potencjałów poznawczych elektrody mocowano zgodnie 

z systemem 10-20, zalecanym przez Międzynarodową Federację Neurofi-

zjologii Klinicznej (International Federation of Clinical Neurophysiology, 

IFCN) [10]. Badania wykonano w słuchawkach węwnątrzusznych, rys.3. 
W badaniu oceniano czas latencji, który określa ilość czasu potrzebną do 

odkodowania, rozpoznania i klasyfikowania bodźca od momentu 

pojawienia się. 
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Rysunek 3. Uczeń podczas rejestracji fali P300. Źródło: Materiały własne 

Drugi etap badań obejmował wykonanie testów psychoakustycznych za 

pomocą oprogramowania komputerowego „Auditory Processing Disorder” 

opracowanego przez McPhersona, Skarżyńskiego, Senderskiego i Kocha-

nka (2012). W ramach oceny centralnych funkcji słuchowych wykonano 

testy DPT – Duration Patern Test oraz DDT – Dichotic Digits Test. 

Test wyższych funkcji słuchowych DPT umożliwia ocenę percepcji 

kolejności dźwięków różniących się długością. Rozpoznawanie procesów 

czasowych ma wpływ na rytm, akcentowanie, intonację, percepcję mowy 

i muzyki. Do prawidłowego wykonania testu niezbędne są prawidłowo 

funkcjonujące procesy dyskryminacji czasu trwania bodźca, krótkotrwałej 

pamięci słuchowej oraz percepcji kolejności zdarzeń akustycznych. Test 

został wykonany wykorzystując bodźce o częstotliwości 1kHz i długości 

250 ms (dźwięk krótki) i 500 ms (dźwięk długi). Uczniom podawano 

sekwencję złożoną z trzech dźwięków, z czego dwa różniły się długością 

od trzeciego. Zadaniem ucznia było określenie kolejności usłyszanych 

bodźców. Test wykonano, prezentując bodźce obuusznie, bez ukierunko-

wania uwagi badanego. Ze względu na długość badania podawano 

20 sekwencji trzech bodźców. Dla dzieci dziesięcioletnich za normę w tym 

badaniu uważa się wynik 70%.  

Cyfrowy test słyszenia rozdzielnousznego – DDT używany jest do oceny 

funkcji wykonawczych i kontroli poznawczej, a także asymetrii słuchowej, 

która może być wskaźnikiem lateralizacji funkcjonalnej półkul mózgo-
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wych. Test ten ocenia integrację informacji płynących z obu uszu, sepa-

rację międzyuszną, podzielność uwagi oraz krótkotrwałą pamięć słuchową. 

W badaniu dychotycznym słuchaczowi prezentowano 20 sekwencji 

składających się z dwóch różnych bodźców podawanych równocześnie do 

obu uszu. Podczas badania do lewego i prawego ucha prezentowane były 

pary liczb (od 1 do 10), łącznie 4 liczby podczas jednej sekwencji. 

Zadaniem badanego było powtórzenie wszystkich usłyszanych cyfr. 

Wynikiem testu był odsetek prawidłowo powtórzonych liczb. Badanie 

zostało wykonane bez ukierunkowania uwagi badanego. 

W następnej kolejności wykonano badanie słuchu fonematycznego za 

pomocą „Testu do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych” 

autorstwa Elżbiety Szeląg i Anety Szymaszek [11]. Do badania wykorzy-

stano listę nr 1, zawierającą 54 zilustrowane zdania, zawierające pary słów 

różniących się tylko jednym fonemem. W niniejszym teście różnicowanie 

dotyczy dwóch cech dystynktywnych: dźwięczności i miejsca artykulacji. 

Zdania zawierały wyrazy kluczowe różniące się spółgłoskami zwartymi, 

szczelinowymi i półotwartymi. Badanie polegało na wysłuchaniu przez 

badanego zdania nagranego na CD, a następnie na pokazaniu przez niego 

odpowiedniego obrazka przedstawiającego treść usłyszanego zdania. 

Każdorazowo badany miał do wyboru jeden z dwu obrazków. Znajdowały 

się one na jednej karcie odpowiedzi, a każdy z nich ilustrował treść tylko 

jednego zdania zawierającego właściwe słowo kluczowe. W toku badania 

właściwego każde ze zdań prezentowane było jeden raz, bez powtórzeń.  

Wszystkie pomiary przeprowadzane były w budynku szkoły w spe-

cjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. U każdego dziecka stoso-

wano te same procedury oraz zachowano tę samą kolejność wykonywania 

testów. Podczas badań kontrolowano poziom hałasu przy użyciu 

decybelomierza. W przypadku zbyt dużego hałasu (>40 dB) badania były 

przerwane i powtarzane. 

4. Analiza wyników badań 

Na podstawie analizy wyników testu psychoakustycznego DPT 

(Duration Patern Test) wykazano statystycznie istotną różnicę pomiędzy 

grupą dzieci z trudnościami w nauce i grupą kontrolną. Średnie wartości 

w ramach wykonanego testu DPT w całej grupie badanej były znacznie 

obniżone i wynosiły 52% prawidłowo zidentyfikowanych sekwencji, 

natomiast w grupie kontrolnej wynosiły 84,5% (tab. 1).  
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Tabela 1.  Średnia wartość DPT w grupie badanej i kontrolnej  

Test Średnia wartość dla grupy 

badanej [%] 

Średnia wartość dla grupy 

kontrolnej [%] 

 

DPT 

 

52,0 

 

84,5 

Źródło: Opracowanie własne 

W grupie dzieci z trudnościami w nauce zaledwie 20% (2 dzieci) 

osiągnęło wyniki prawidłowe zgodne z normą wiekową tj. 70%. W grupie 

kontrolnej prawidłowy wynik testu DPT osiągnęło 90% (9 dzieci) 

badanych uczniów (wykres 1). 

 

Wykres 1. Graficzne przedstawienie wyników testu DPT uzyskanych dla grupy badanej  

i kontrolnej. Źródło: Opracowanie własne 

W obu grupach wykazano występowanie przewagi ucha prawego, 

jednak odsetek prawidłowych odpowiedzi był wyższy dla grupy kontrolnej 

niż u grupy badanej. Odsetek prawidłowych odpowiedzi w uchu lewym 

u grupy badanej wynosił 43,7%, natomiast w prawym uchu 58,57%. 

W grupie kontrolnej zanotowano wyższy odsetek odpowiedzi mianowicie 

w uchu lewym 51% i w uchu prawym 66,5% (wykres 2). W badaniu 

stwierdzono, że u dzieci z trudnościami w nauce występują istotne 

odchylenia w testach dychotycznych, wskazujące na brak koordynacji obu-

usznej. Badania potwierdziły zaburzenie przepływu informacji pomiędzy 

obu półkulami i brak synchronizacji w odbiorze sygnału akustycznego, 

podawanego obuusznie w testach dychotycznych.  
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Wykres 2. Odsetek prawidłowych odpowiedzi w teście DDT w grupie badanej i kontrolnej 

w zależności badanego ucha. Źródło: Opracowanie własne 

U wszystkich dzieci przeprowadzono badania elektrofizjologiczne 

w zakresie rejestracji potencjałów korowych, które również wykazały 

zróżnicowanie pomiędzy grupami. Analiza różnicowa wykazała, że średnie 

wartości latencji fali P300 były wydłużone w grupie badanej i zostały 

przedstawione w tabeli 2. W grupie badanej średnia wartość latencji wyno-

siła 351,20 ms Najwcześniej zarejestrowany załamek fali P300 zano-

towano w 308.10 ms, natomiast maksymalną latencję odnotowano 

w 446.10 ms. W grupie kontrolnej średnia wartość latencji fali P300 to 

286.7 ms. Minimalna wartość latencji jaką zarejestrowano u grupy kontrol-

nej to 255.60 ms, natomiast maksymalny czas latencji wynosił 303.60 ms. 

Tabela 2. Wartości latencji fali P300 w grupie badanej i kontrolnej 

 Zakres latencji 

P300[min.-max.] 

N Wartość 

średnia [ms.] 

Odchylenie 

standardowe 

Grupa badana 
(z trudnościami w nauce) 

 

308.10-446.10 

 

10 

 

351,20 

 

43,0 

Grupa kontrolna  
( z dobrymi wynikami  

w nauce) 

 

255.60- 303.60 

 

10 

 

286,7 

 

14,6 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Wnioski 

Ocena wpływu przetwarzania słuchowego na wyniki w nauce dzieci jest 

bardzo trudna. Jednak przy użyciu testów psychoakustycznych oraz badań 

elektrofizjologicznych uzyskano wyniki, które wykazują, iż dzieci z lep-

szymi wynikami w nauce osiągają wyższe odsetki poprawnych odpowiedzi 

niż dzieci z gorszymi osiągnięciami w edukacji. Wyniki badań testu DPT 

potwierdzają iż, dzieci z trudnościami w nauce mają problemy w dyskrymi-

nacji czasu trwania bodźca, krótkotrwałej pamięci słuchowej oraz percepcji 

kolejności zdarzeń akustycznych, co może się przyczyniać do problemów 

w dyskryminacji i identyfikacji głosek i wyrazów. Test DDT przeprowa-

dzony w obu grupach wykazał, iż dzieci z trudnościami w nauce gorzej 

wypadają w tym badaniu i mają większe trudności z integracją i separacją 

informacji płynących z obu uszu oraz z podzielnością uwagi. Przejawiają 

utrudnione rozumienie mowy w hałasie lub w sytuacjach gdy mamy kilku 

rozmówców (dyskusje, praca w grupie). Nieprawidłowe wyniki testów 

dychotycznych mogą świadczyć o nieprawidłowym przewodzeniu sygnału 

między półkulami mózgu. Ocena czasu latencji fali P300 wykazała, że 

u dzieci z gorszymi osiągnięciami w nauce czas utajenia fali jest dłuższy. 

Wydłużony czas latencji świadczy o zaburzeniach w centralnym przetwa-

rzaniu słuchowym nie wynikającym z zaburzeń funkcji poznawczych 

i językowych. Problemy związane z nieprawidłowym przetwarzaniem słu-

chowym stanowią barierę dla prawidłowego rozwoju dziecka. Mogą zabu-

rzać prawidłowy proces uczenia oraz skutkować obniżonymi wynikami 

w nauce.  
Badanie słuchu fonematycznego wypadło pozytywnie w obu grupach, 

co świadczy, że badani nie mają problemów w różnicowaniu podobnie 

brzmiących głosek i nie ma to wpływu na ich osiągnięcia w nauce. 

Przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy i stanowią jedynie 

doniesienie wstępne. W celu oceny przetwarzania słuchowego u dzieci 

z trudnościami w nauce należy przeprowadzić powyższe badania na licznej 

grupie dzieci z trudnościami edukacyjnymi. 
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Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci z trudnościami w nauce. 

Doniesienie wstępne 

Wstęp: Diagnoza dzieci z trudnościami w nauce często opiera się jedynie na określeniu progu 

słyszenia. Przy prawidłowym słuchu należy przeprowadzić diagnozę w kierunku centralnych 

zaburzeń przetwarzania słuchowego, gdyż problemy w nauce mogą mieć swoje źródło  

w trudnościach w przetwarzaniu dźwięku na poziomie centralnym. 

Cel: Celem przeprowadzonych badań była ocena przetwarzania słuchowego u dzieci  

z trudnościami w nauce w porównaniu do grupy dzieci, które osiągają dobre wyniki w nauce.  

Materiał: Badaniami została objęta grupa 20 uczniów z klasy III szkoły podstawowej. Grupa 10 

uczniów z trudnościami w nauce oraz grupa 10 dzieci z dobrymi wynikami w nauce, która 

stanowiła grupę kontrolną.  

Metoda: I etap badań obejmował wykonanie audiometrii tonalnej oraz rejestrację słuchowych 

potencjałów poznawczych- fali P300. II etap badań obejmował wykonanie testów 

behawioralnych takich jak: „Duration Patern Test” i „Dichotic Digits Test” oraz badanie słuchu 

fonematycznego. 

Wyniki: Najczęściej zaburzone procesy u badanych uczniów to rozróżnianie długości tonów  

i porządkowanie czasowe dźwięków. Średnie wartości latencji fali P300 były wydłużone  

w grupie dzieci z trudnościami w nauce.  

Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły zależność występowania problemów  

w nauce, z centralnymi zaburzeniami słuchu. 

Zastosowanie wyników w praktyce: Wyniki badań pozwolą na dobór odpowiedniej terapii dla 

dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.  

Słowa kluczowe: zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, trudności w nauce, DPT, 

DDT,P300. 
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Assessment of auditory processing in children with learning 

difficulties. Preliminary report 

Introduction: Diagnosis of children with learning difficulties are often based only on the 

determination of the hearing threshold. With a right hearing should performe diagnosis in a 

direction of the central auditory processing disorders because problems in learning may have their 

source in difficulties in processing sound on the central level.  

Objective: The aim of this study was to evaluate auditory processing in a group of children with 

learning difficulties compared to a group of children who achieve good results in learning.  

Material: The study was based on a group of 20 students from the third grade of primary school. 

A group of ten-with difficulties in learning and the second group-with good results in learning 

which constituted the control group.  

Method: The first stage of the research included the pure tone audiometry and recording auditory 

evoked potentials -wave P300. The second part of the research was carried out on the next day 

and included the behavioral tests such as „Duration Patern Test”, „Dichotic Digits Test” and 

fonematic hearing test. 

Results: Most often estimating the length of tones and ability to organize them is incorrect. Value 

of P300 wave latency were prolonged in children with learning difficulties. 

Conclusions: The results confirm the high prevalence of disorders of the central auditory 

functions in children with learning difficulties. 

The use of results in practice: results of the study will allow to choose the most effective kind of 

therapy for children with central auditory processing disorders. 

Key words: central auditory processing disorders, learning difficulties, DPT, DDT, P300.  
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Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia 

jąkania u dzieci mówiących niepłynnie 

1. Wstęp teoretyczny 

1.1. Definicja jąkania 

Jąkanie posiada bardzo wiele definicji, które ujmują je jako zjawisko 

czysto logopedyczne, z komponentą biologiczną lub psychologiczną. Ja 

definiuję jąkanie jako zaburzenie mowy przejawiające się w powtarzaniu 

słów, sylab lub zdań, któremu towarzyszą często współruchy twarzy i ciała, 

trudności fonacyjne i oddechowe, a przede wszystkim psychologiczne, 

takie jak logofobia, nieśmiałość, nadwrażliwość, wysoki poziom lęku, czy 

niska samoocena. Definicją zawierającą holistyczne spojrzenie na jąkanie 

stworzył M. Chęciek [1]. Według niego jąkanie to „komunikatywne 

zaburzenie płynności mówienia o podłożu wieloczynnikowym, któremu 

towarzyszą zakłócenia fizjologiczne, psychologiczne, językowe i socjolo-

giczne, a przejawia się skurczami mięśni oddechowych, fonacyjnych 

i artykulacyjnych, wywołujących kloniczne i toniczne blokowanie jednos-

tek mowy oraz dysfunkcjami objawów pozajęzykowych pod postacią m.in. 

stanów logofobicznych i współruchów mięśniowych”. Inną definicją 

zwracającą uwagę również na psychologiczny aspekt jąkania jest definicja 

World Health Organization [2] mówiąca, że jąkanie to „zaburzenie rytmu 

i płynności mówienia, które powoduje niezdolność wyartykułowania 

zamierzonej wypowiedzi w skutek mimowolnego, powtarzającego się 

przedłużania lub przerywania brzmienia wymawianych dźwięków. Wada ta 

jest przyczyną przykrych przeżyć. W związku z tym jąkanie związane jest 

też z występowaniem zjawisk emocjonalnych towarzyszących zaburzeniom 

płynności mowy”. Mówiąc o jąkaniu logopedzi powinni zwracać uwagę nie 

tylko na aspekty językowe, samą płynność wypowiedzi, ale także na 

czynniki psychologiczne, które są równie ważne w terapii tego zaburzenia. 

  

                                                                
1 aleksandra.jastrzebowska@gmail.com, Koło Naukowe Logopedii Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej przy Pracowni Logopedii, Wydział Nauk Pedagogicznych, 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. 
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1.2. Etiologia jąkania 

Dotychczasowe badania nie wskazały jednoznacznie jaka jest przyczyna 

jąkania. Uważa się, że na wystąpienie jąkania wpływa wiele czynników, 

które pojawiają się i nakładają na siebie w jednym czasie u danej jednostki. 

Czynniki, które predysponują dziecko do wystąpienia u niego jąkania mogą 

mieć charakter: lingwistyczny, środowiskowy, fizjologiczny lub psycholo-

giczny. Czynniki te decydują też o tym jak pozytywne lub negatywne będą 

rokowania co do pozostania lub przeminięcia jąkania u dziecka. Czynniki 

fizjologiczne sprzyjające wystąpieniu jąkania to: pojawienie się wcześniej 

jąkania w rodzinie dziecka, czynniki neurologiczne mające związek z fun-

kcjonalnymi różnicami w mózgu osób jąkających się, różnice w sprawności 

motorycznej narządów mowy i płeć
2
. Czynniki językowe jakie wpływają 

na większe ryzyko wystąpienia jąkania to: opóźnienie rozwoju mowy lub 

ponadprzeciętny rozwój funkcji językowych, mniejsza sprawność artykule-

cyjna i występowanie wad wymowy czy bilingwizm. Aspekty środowis-

kowe i psychologiczne dotyczące rozwoju jąkania dotyczą zawyżonych 

wymagań rodziców wobec dziecka, szybkiego i zmiennego trybu życia 

rodziny, negatywnych reakcji rodziców na objawy jąkania u dziecka, typu 

interakcji między rodzicami, a dzieckiem, poziomu niepokoju związanego 

z jąkaniem dziecka u rodziców, temperamentu dziecka oraz jego 

świadomości problemu [3].  

1.3. Pojęcie temperamentu 

Pojęcie temperamentu, podobnie jak jąkania, nie jest jednoznaczne. 

Badacze zorientowani biologicznie utożsamiają temperament z osobo-

wością lub traktują go jako podstawę do kształtującej się w toku życia 

osobowości. Większość badaczy podziela opinię o możliwości wyodręb-

nienia wspólnych dla temperamentu charakterystyk. Ten konstrukt psycho-

logiczny powinno się rozumieć jako zespół cech widocznych w zacho-

waniu jednostki, która stanowi składnik osobowości. Charakteryzuje się on 

względną stałością w toku życia jednostki, a ewentualne zmiany, które 

w nim następują są bardzo powolne. Powinien mieć podstawy biologiczne 

związane z mechanizmami biochemicznymi i fizjologicznymi. Tempera-

ment jest częściowo zdeterminowany genetycznie. Określony profil 

temperamentu, zachowania dziecka, jest widoczny już w pierwszych latach 

zycia [4].  

                                                                
2 W okresie dzieciństwa liczba dziewczynek i chłopców jąkających się jest podobna, natomiast 

częściej u dziewczynek zaburzenie to mija w dzieciństwie. Stosunek płci w grupie jąkających się 

osób w wieku 10 lat wynosi już 5:1, z przewagą chłopców. 
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Strelau proponuje następującą teorię temperamentu: „to względnie stałe 

cechy osobowości występujące u człowieka od wczesnego dzieciństwa 

i mający swoje odpowiedniki w świecie zwierząt [5]”. Ponieważ jest zde-

terminowany neurobiochemicznie podlega powolnym zmianom spowo-

dowanym dojrzewaniem i oddziaływaniom środowiska na jednostkę.  

Istnieje wiele teorii temperamentu koncentrujących się na dzieciach. Są 

to min. interakcyjna teoria temperamentu A. Thomasa i S. Chess, którzy 

rozumieją temperament jako typ zachowania; rozwojowy model tempe-

ramentu M. Rothbart i D. Derryberry, którzy podkreślają zdeterminowane 

rozwojowo zmiany zachodzące w strukturze temperamentu; koncepcja 

temperamentu zahamowanego i niezahamowanego J. Kagan, który opisuje 

temperament jako dziedzicznie uwarunkowany styl funkcjonowania 

i zachowania biologicznego, który widoczny jest już u małych dzieci 

i behawioralno-genetyczna teoria temperamentu A. Bussa i R. Plomina, 

którą opiszę szerzej w tej pracy, ponieważ właśnie na tej teorii opieram 

prezentowane badanie [4].  

1.4. Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu A. Bussa  

i R. Plomina 

A.Buss i R Plomin definiują temperament jako „zespół dziedziczonych 

cech osobowości, które ujawniają się już we wczesnym okresie życia 

jednostki. Cechy te są zdeterminowane genetycznie i ujawniają się już w 1 

roku życia dziecka [6]”. Tak definiowany temperament jest podstawą 

kształtowania się i rozwoju osobowości. Pełni również funkcję regulacyjną 

i ułatwia przystosowanie do różnych okoliczności życiowych. 

Badania Bussa i Plomina na temat temperamentu należą do najlepiej 

uporządkowanych i posiadających najlepszą podstawę metodologiczną. Jest 

to teoria wielowymiarowa, wyjaśniająca całokształt zachowania. Obejmuje 

nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe [5]. 

Cechy temperamentalne w tej teorii muszą spełniać dwa kryteria 

łącznie: występować 

już we wczesnym dzieciństwie, a także w dużym stopniu być uwarunko-

wane genetycznie. Buss i Plomin właśnie dziedziczność uznają za podsta-

wowy czynnik, który pozwala na zaliczenie danej cechy do temperamentu.  

Według autorów istnieją trzy temperamenty: aktywność, emocjonalność 

i towarzyskość [5]. U dzieci badacze badają jeszcze jeden temperament, 

jakim jest nieśmiałość. Emocjonalność definiowana jest jako tendencja do 

łatwego reagowania silnym pobudzeniem. Jej przejawem jest nieza-

dowolenie, szybkie i łatwe rozstrajanie się. Tą cechę można zauważyć już 

w pierwszych miesiącach życia dziecka (jej wyrazem jest płacz). W wieku 

niemowlęcym zaczyna się ona różnicować. W 2-3 roku życia pojawia się 
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strach, a około 6 miesiąca życia złość [5]. Składają się na nią trzy wymiary: 

niezadowolenie, czyli skłonność do łatwego i silnego reagowania niepo-

kojem; strach, rozumiany jako tendencja do unikania wrogiej stymulacji 

oraz próby uciekania przed zagrożeniem, któremu towarzyszą często 

objawy charakterystyczne dla dystresu (płacz, krzyk) oraz złość, którą 

wywołują bodźce drażniące lub frustrujące. U dzieci przejawami złości są: 

odsuwanie się, skarżenie się na niewygodny bodziec, atakowanie lub 

odpychanie danego przedmiotu [7]. Emocjonalność wskazuje na poziom 

stymulacji występujący pod wpływem stymulacji, którego zewnętrznym 

odzwierciedleniem jest okazywane zaniepokojenie, gniew lub lęk. Dzieci 

silnie emocjonalne przejawiają nasilone, trudne do opanowania, niekontro-

lowane reakcje, takie jak trudność w zachowaniu spokoju czy duża wraż-

liwość na bodźce wywołujące niezadowolenie, a dzieci mało emocjonalne 

nie przejawiają takich silnych odczuć, mają one u nich normalny, prze-

ciętny przebieg[7]. 

Aktywność dotyczy szybkości ruchów i poziomu posiadanej energii 

życiowej widocznej w funkcjonowaniu ruchowym. Związana jest z wyko-

rzystaniem energii fizycznej. Nie obejmuje wysiłku psychicznego, tylko 

czynności motoryczne związane z głową, rękami, nogami i tułowiem. 

Składnikami aktywności są wigor (siła i intensywność reakcji) i tempo 

(szybkość działania), a także wytrzymałość (chęć kontynuowania aktyw-

ności, pomimo przerwania jej przez towarzyszy) i motywacja (przymus 

wykorzystywania energii w działaniu). Dzieci o wysokim tempie charak-

teryzują się szybką mową i poruszaniem się, są skoczne, często wykonują 

gwałtowne ruchy. Dzieci o niskim tempie odwrotnie – wolno mówią 

i chodzą, a także powolnie działają. Jednostki posiadające wysoki poziom 

wigoru głośno mówią, często krzyczą i wrzeszczą, silnie reagują ruchowo 

i głośno się śmieją. W przypadku małego wigoru porozumiewają się cicho, 

a także cicho się śmieją. Poruszają się lekko, a ich reakcje ruchowe są 

łagodne. Aktywność jest jedynym wymiarem w opisywanej charakte-

rystyce temperamentu, która dotyczy stylu zachowania. Opisuje sposób 

zachowania człowieka, nie biorąc pod uwagę treści samego zachowania[7]. 

Towarzyskość jest wymiarem pokazującym czy jednostka woli 

przebywać z innymi ludźmi czy w samotności. U dzieci analizujemy w tym 

zakresie czy inicjuje kontakt z innymi, czy poszukuje uwagi [8]. Jest to 

wymiar opisujący skłonność do poszukiwania kontaktu z innymi ludźmi 

i przebywania z nimi oraz unikania spędzania czasu w samotności. Osoby 

o wysokiej towarzyskości potrzebują zawierać nowe znajomości, wchodzić 

w różne interakcje społeczne. Muszą przebywać z innymi ludźmi żeby czuć 

się dobrze. Tendencja ta motywowana jest przez nagrody społeczne, które 

można uzyskać pozostając w kontakcie społecznym. Nagrody te to: uwaga 

otrzymywana od innych, wspólna aktywność czy obecność innych, co 
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zapobiega poczuciu izolacji. Towarzyskość oceniamy analizując: ilość 

czasu spędzaną z innymi ludźmi, częstotliwość zawierania znajomości, 

liczbę związków, emocje jakie wywołuje izolacja oraz stopień społecznej 

wrażliwości. Osoby o wysokim poziomie towarzyskości bardzo silnie 

poszukują towarzystwa innych osób, gdy nie mogą tego robić towarzyszy 

im frustracja i złe samopoczucie. Osoby o niskim poziomie tego wymiaru 

lubią przebywać z innymi ludźmi, ale przejawiają słabszą motywację do 

poszukiwania towarzystwa i lepiej tolerują samotność [7].  

Nieśmiałość według Bussa i Plomina jest częścią ogólniejszego wy-

miaru, jakim jest towarzyskość. Dotyczy zachowań występujących w obec-

ności osób obcych lub przypadkowych. Przejawiane jest w postaci krępo-

wania i unikania oraz poczucia dyskomfortu i napięcia, a także dystan-

sowania się od ludzi i unikania interakcji z innymi. Nieśmiałość objawia się 

szczególnie w sytuacjach, w których obecnych jest dużo obcych osób. 

Dzieci nieśmiałe sprawiają wrażenie ostrożnych, bojących się osób 

nieznanych [7].  

Teoria i oparty na niej kwestionariusz pozwalają na ustalenie profilu 

temperamentu dotyczącego funkcjonowania społecznego, motorycznego 

i emocjonalnego. 

1.5. Profil temperamentalny dzieci jąkających się  

w świetle dotychczasowych badań 

Rodzice dzieci jąkających się przychodzący do gabinetu logopedy 

opisują swoje dzieci jako nadwrażliwe, lękliwe, bardzo emocjonalne. 

Często wskazują, że ich dzieci są perfekcyjne, ambitne i poukładane. Wielu 

badaczy próbowało sprawdzać czy określony typ temperamentu łączy 

dzieci jąkające się, a tym samym prawdopodobnie może predysponować do 

wystąpienia u nich objawów jąkania. Część badań wskazuje, że jąkające się 

dzieci są bardziej aktywne i trudniej im koncentrować się na zadaniu 

i przenosić uwagę [9,10]. Inne stwierdzają odwrotną tezę, udowadniając, że 

jąkające się dzieci są czujniejsze i nie łatwo rozproszyć ich uwagę [11]. 

Embrechts i współpracownicy [9] wskazują także na większą impulsyw-

ność dzieci jąkających się. Badacze stwierdzają, że dzieci z tym problemem 

mają mniejszą otwartość na nowe doświadczenia i sytuacje, są mało 

elastyczne [9,11]. Silniej reagują także na bodźce związane ze stresem czy 

dużymi emocjami [10]. Wydają się być bardziej chwiejne emocjonalnie, 

mieć mniejszą kontrolę nad swoimi emocjami oraz trudność w powrocie do 

równowagi emocjonalnej po chwili silnego wzburzenia [10]. Charakte-

ryzują się również cechami takimi jak wycofanie, nadwrażliwość, 

nieśmiałość, preferowanie samotności, niepokój, lęk czy niepewność [12, 

13]. Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza Cattella poka-
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zują, że dzieci jąkające się są bardziej niestałe emocjonalnie i wykazują 

brak tolerancji na frustrację oraz mają trudności z przystosowaniem się. Są 

także bardziej pobudliwe i niecierpliwe oraz ujawniają liczne symptomy 

nerwowości. Wykazują takze brak panowania nad sferą emocjonalną, są 

mniej towarzyskie i pełne rezerwy. Charakteryzuje je niepokój. [14]. J. 

Kałużyński [15] na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań 

wyróżnił następujące cechy osobowości dzieci jąkających się: brak 

umiejętności narzucania swojego zdania innym, brak wiary we własne siły, 

bojaźliwość, wybuchowość, unikanie towarzystwa i szukanie samotności, 

skrytość, przygnębienie oraz ciągłe rozdrażnienie. J. Kopczyk po przepro-

wadzeniu badań na jąkających się dziewczętach za pomocą Testu Przy-

miotników stwierdziła, że są to osoby aktywne, o dużym życiowym 

napędzie, ale maja tendencję do izolowania się w niektórych sytuacjach. Są 

niecierpliwe, mało wytrwałe, mają niestabilne nastroje i są mało zmoty-

wowane w swoich działaniach [16]. 

Według A. Schulze jąkanie nie jest wyłącznie zaburzeniem mowy, ale 

także osobowości, ponieważ objawia się nie tylko niepłynnością mówienia, 

ale także wieloma charakterystycznymi zachowaniami i cechami, takimi 

jak: nieśmiałość, brak wytrwałości w działaniu, mała koncentracja uwagi 

czy mała pewność siebie [17]. 

Badania wskazują, że dziecko jąkające się to najczęściej dziecko nie-

śmiałe, niedojrzałe emocjonalnie, zamknięte w sobie, nadpobudliwe psycho-

ruchowo, posłuszne, ale jednocześnie wewnątrz nastawione wrogo do świa-

ta i posiadające liczne lęki. Jąkające się osoby są często niechętnie nasta-

wione do nawiązywania kontaktów społecznych i nowych znajomości [17].  

W ujęciu Wielkiej Piątki R. R. McCrea i P. T. Costy osoby jąkające się 

mają wyższe wyniki w skali neurotyczności, co wskazuje, że są osobami 

podatnymi na doświadczanie negatywnych emocji takich jak strach, nieza-

dowolenie, poczucie winy, zmieszanie, gniew, a także mało odpornymi na 

stres. Osoby jąkające się uzyskują ponadto niższe od przeciętnych wyniki 

w skalach sumienności i ugodowości, co oznacza, że są raczej negatywnie 

nastawione do innych ludzi i ich intencji, ciężko zdobyć ich zaufanie, 

a także są mało wytrwałe i trudno im utrzymać długo motywację do 

działania oraz być skrupulatnym i systematycznym w tym, co robią [18]. 

Zębala [19] badała jąkające się dziewczęta, które uzyskały wysokie wyniki 

w skalach: potrzeby bezpieczeństwa, unikania urazy ze strony innych, 

odrzuceniu i potrzebie izolacji. Takie wyniki świadczą o tym, że jąkające 

się osoby są wrażliwe na oceny innych, są ciekawe świata, bardzo ostrożne 

i mocno przeżywają relacje z innymi osobami, a także poczucie winy. 

Z. Tarkowski [17] pisze, że dzieci jąkające się są nieśmiałe, zamknięte 

w sobie, nadpobudliwe ruchowo, niedojrzałe emocjonalnie i wrogo nasta-

wione do świata, a także niechętnie nastawione do nawiązywania kontak-
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tów społecznych i unikające komunikacji słownej. Młodzież jąkająca się 

jest bardziej powściągliwa, trzymająca się na uboczu, izolująca się, 

ostrożna i niepewna. Charakterystyczne dla młodzieży jakającej się są 

trudności w przystosowaniu społecznym. Wyrażają się przede wszystkim 

w nerwowości, rozdrażnieniu, szukaniu samotności i przygnębieniu [20]. 

Z przytoczonych badań wyłania się obraz temperamentalny jąkającego 

się dziecka – nieśmiałego, nadwrażliwego emocjonalnie, introwertycznego, 

poukładanego, ostrożnego, lękowego i mało elastycznego. Opisywane 

w artykule badanie miało na celu kontynuowanie badań nad tempera-

mentem. 

2. Cel badania oraz hipotezy 

Celem pracy była analiza profilu temperamentalnego dzieci mówiących 

niepłynnie w porównaniu do dzieci mówiących płynnie. Badanie miało 

odpowiedzieć na pytanie czy odmienny typ temperamentu u dzieci mó-

wiących niepłynnie może być czynnikiem predysponującym do wystą-

pienia u nich jąkania. 

W badaniu zostały założone dwie hipotezy. Pierwsza z nich zakładała, 

że jednym z czynników mogących predysponować do wystąpienia jąkania 

jest określony profil temperamentu, różniący się istotnie u dzieci płynnie 

i niepłynnie mówiących. Natomiast druga stwierdzała, że dzieci jąkające 

się w porównaniu do dzieci mówiących płynnie będą uzyskiwać w prze-

prowadzanym kwestionariuszu istotnie wyższe wyniki na wymiarze 

nieśmiałości i emocjonalności, a niższe na wymiarze towarzyskości. 

3. Procedura badania  

3.1.  Charakterystyka grupy badawczej  

Zbadana została grupa 88 dzieci w wieku 3-11 lat z różnych miast 

w Polsce. Badani należeli do jednej z dwóch równolicznych grup: dzieci 

u których zdiagnozowano jąkanie wczesnodziecięce o różnym nasileniu (od 

lekkiego po znaczne), którego objawy trwają od roku do 8 lat oraz dzieci 

mówiących płynnie w normie rozwojowej (grupa porównawcza). 

3.2. Metoda badania  

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza tempera-

mentu EAS-C wypełnianego przez rodziców na temat swoich dzieci. 

Trwało od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. Przeprowadzone zostało za 

pomocą kwestionariuszy w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
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3.3. Narzędzie badawcze  

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza typu 

papier-ołówek stworzonego przez A. Bussa i R. Plomina w adaptacji 

W. Oniszczenko – Kwestionariusza temperamentu EAS-C. Jest to narzę-

dzie, wypełniane prze rodziców na temat własnych dzieci na podstawie 

obserwacji. Rodzic ocenia na 4-stopniowej skali (od zdecydowanie nie do 

zdecydowanie tak) 20 twierdzeń dotyczących funkcjonowania dziecka. 

Kwestionariusz w wersji dla dzieci bada temperament w 4 wymiarach: 

emocjonalności, aktywności, towarzyskości i nieśmiałości. Przeznaczony 

jest dla dzieci w wieku 3-11 lat, dla obu płci łącznie, oddzielnie dla ocen 

dokonywanych przez matki i przez ojców. 

4. Wyniki 

Na 88 osobowej grupie badanych podzielonej na dwie podgrupy: dzieci 

jąkających się i mówiących płynnie została przeprowadzona analiza 

statystyczna testem t-studenta, która wykazała istotne różnice między 

grupami na wszystkich badanych wymiarach temperamentu.  

Analiza testem t-studenta wykazała, że poziom emocjonalności, t (86) = 

2; p < 0,05; nieśmiałości t (86) = 2,8; p < 0,05 ; aktywności t (86) = -2,1; p 

< 0,05 i towarzyskości t (86) = -2,4; p < 0,05 różni się istotnie w obu 

badanych grupach. 

Poziom emocjonalności u dzieci jąkających się (M = 17; SD= 3,2) jest 

istotnie statystycznie wyższy, niż u dzieci mówiących płynnie (M = 15; SD 

= 4,5). Wyniki surowe na wymiarze emocjonalności były średnio o dwa 

punkty wyższe w grupie dzieci jąkających się. Po przeliczeniu na steny 

różnica między grupami wynosiła 1 sten. Również poziom nieśmiałości 

u dzieci jąkających się (M = 13; SD = 4,1) jest istotnie statystycznie 

wyższy, niż u dzieci mówiących płynnie (M = 10,5; SD = 3,9). Wyniki 

surowe na wymiarze nieśmiałości były średnio o dwa i pół punktu wyższe 

w grupie dzieci jąkających się. Po przeliczeniu na steny różnica między 

grupami wynosi 1,5 stena. Poziom towarzyskości u dzieci mówiących 

płynnie (M = 19; SD = 3,5) jest istotnie statystycznie wyższy, niż u dzieci 

jąkających się (M = 17,6; SD = 3,1). Wyniki surowe na wymiarze 

towarzyskości były średnio o 1,4 punktu niższe w grupie dzieci jąkających 

się. Po przeliczeniu na steny różnica między grupami wynosi 1 sten. Także 

poziom aktywności u dzieci mówiących płynnie (M = 21; SD= 4,2) jest 

istotnie statystycznie wyższy, niż u dzieci jąkających się (M = 19 ; SD = 3). 

Wyniki surowe na wymiarze aktywności były średnio o dwa punkty wyż-

sze w grupie dzieci mówiących płynnie. Po przeliczeniu na steny różnica 

między grupami wynosi 1, 5 stena. 
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Tabela 1. Średnie wyniki i odchylenia standardowe na wszystkich wymiarach temperamentu  

dla grupy dzieci jąkających się i mówiących płynnie 

Żródło: opracowanie własne 

 

Podsumowując, analiza wyników badania pokazała, że temperament 

dzieci jąkających się i mówiących płynnie różni się istotnie. Dzieci jąkające 

się są istotnie bardziej nieśmiałe i emocjonalne oraz mniej towarzyskie 

i aktywne niż dzieci mówiące płynnie. 
  

Wyniki na poszczególnych 

wymiarach temperamentu Grupy N Średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Wynik surowy Emocjonalność dzieci jąkające się 44 17,0 3,2  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 15,0 4,5 

Sten Emocjonalność dzieci jąkające się 44 5,0  2,3  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 4,0  2,6  

Wynik surowy Aktywnosć dzieci jąkające się 44 19,0  3,0  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 21,0  4,2  

Sten Aktywność dzieci jąkające się 44 5,5  2,0  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 7,0  2,7  

Wynik surowy Towarzyskość dzieci jąkające się 44 17,6  3,1  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 19,0  3,5  

Sten Towarzyskość dzieci jąkające się 44 4,0  1,9  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 5,0  2,5  

Wynik surowy Nieśmiałość dzieci jąkające się 44 13,0  4,1  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 10,5  3,9  

Sten Nieśmiałosć dzieci jąkające się 44 6,5  2,1  

dzieci mówiące 

płynnie 
44 5,0  2,4  
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Tabela 2. Porównanie wyników surowych i stenów na wszystkich wymiarach temperamentu 

w grupie dzieci jąkających się i mówiących płynnie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W grupie dzieci jąkających się wystąpiły trzy korelacje między 
zmiennymi: 

 im wyższa była emocjonalność, tym wyższy był poziom 
towarzyskości; 

 im wyższa była aktywność, tym wyższy był poziom towarzyskości 
i niższy nieśmiałości; 

 im wyższa była towarzyskość, tym niższy był poziom niesmiałości. 
U dzieci mówiących płynnie również pojawiła się zależność polegająca 

na wyższym poziomie nieśmiałości w przypadku niższego poziomu 
aktywności i towarzyskości, a ponad to jedna odmienna od grupy dzieci 
jąkających się korelacja – im wyższy poziom aktywności, tym mniejsza 
była nieśmiałość u tych dzieci. 

5. Podsumowanie 

Dotychczasowe badania, jak i opisana przeze mnie analiza pokazuje, że 
temperament może być czynnikiem różnicującym dzieci mówiące płynnie 
i jąkające się. Wewnątrz grupy dzieci jąkających się występuje podobny 
typ temperamentu związany z większą niż w grupie kontrolnej nieśmia-
łością i emocjonalnością, a mniejszą aktywnością i towarzyskością, co 
potwierdziło wszystkie założone w badaniu hipotezy. Potwierdza to wcześ-
niejsze wyniki badań wskazujące na typ temperamentu charakteryzujący 
się cechami takimi jak: introwertyzm, lękowość, dystans wobec otoczenia, 
impulsywność i wrażliwość, u osób jąkających się.  

Zagadnienie dotyczące temperamentu osób jąkających się jest wciąż 
tematem mało zbadanym, szczególnie w polskojęzycznych źródłach. Dla-
tego warto go kontynuować, używając również innych teorii temperamentu 
posiadających inny lub większy wachlarz wymiarów temperamentu. 
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Predyspozycje temperamentalne do wystąpienia jąkania  

u dzieci mówiących niepłynnie 

Streszczenie 

Wiele dotychczasowych badań wskazuje na fakt, że jednym z najważniejszych czynników 

mających wpływ na wystąpienie jąkania u dzieci jest predyspozycja temperamentalna. Donie-

sienia naukowe wskazują, że dzieci jąkające się charakteryzują się większą wrażliwością, 

emocjonalnością czy nieśmiałością. Autorka przedstawi wyniki swoich badań dotyczących 

temperamentu u dzieci mówiących niepłynnie. Badania temperamentu zostały przeprowadzone 

za pomocą kwestionariusza temperamentu EAS-C A. H. Bussa i R. Plomina na grupie 88 dzieci 

w wieku od 3 do 11 lat. Badani zostali podzieleni na dwie równoliczne grupy: dzieci jąkających 

się oraz mówiących płynnie. Wyniki pozwoliły na stworzenie profilu temperamentalnego dziecka 

jąkającego się złożonego z czterech badanych wymiarów: aktywności, nieśmiałości, towarzys-

kości i emocjonalności. W prezentacji skonfrontowane zostaną dotychczasowe doniesienia 

naukowe dotyczące predyspozycji temperamentalnych do jąkania u dzieci z wynikami własnych 

badań. 

Słowa kluczowe: temperament, jąkanie, Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu A. Bussa 

i R. Plomina 

Temperamental predispositions for stuttering  

of children speaking disfluently 

Abstract 

Many previous studies point to the fact that one of the most important factors affecting the 

occurrence of stuttering on children is temperamental predisposition. Scientific reports indicate 

that stuttering children have a higher sensitivity, emotionality and shyness . The author will 

present the results of research on temperament of children speaking disfluently, basing on her 

work on the pilot study. The research among children was conducted by the temperamental 

questionnaire EAS-C (A. H. Buss and R. Plomin) on a group of 88 children aged from 3 to 11 

years. The children was separated into two equinumerous groups: stuttering and fluent. The 

results allowed to create a temperamental profile of stuttering children, composed of four test 

dimensions : activity , shyness , sociability and emotionality. In the presentation there will be 

confronted existing scientific reports on the temperamental predisposition of stuttering among 

children with the results of own research. 

Keywords: temperament, stuttering, behavioral – genetics temperamental theory by A. Buss and 

R. Plomin 
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Zasady higieny głosu jako podstawa terapii 

logopedycznej u pacjentów  

z dysfonią czynnościową 

1. Wstęp 

Dysfonia to zaburzenie czynności narządu głosu o charakterze wielowy-

miarowym. Powoduje ono zmiany w obrębie parametrów akustycznych 

głosu: częstotliwości, natężenia, barwy oraz czasu fonacji, co w następ-

stwie prowadzi do nieprawidłowego sposobu emisji głosu [1]. Zaburzenie 

to spowodowane może być zarówno czynnikami organicznymi, jak 

i czynnościowymi. W przypadku opisywanej dysfonii czynnościowej (in. 

funkcjonalnej), jest to nieprawidłowy sposób tworzenia i posługiwania się 

głosem. Głównym czynnikiem związanym z dysfonią są nieprawidłowe 

napięcia mięśni znajdujących się w obrębie krtani i szyi. Zbyt duże 

napięcie mięśniowe powoduje dysfonię hiperfunkcjonalną, natomiast zbyt 

małe dysfonię o charakterze hipofunkcjonalnym [2]. 

Podaje się, że aż 1/4 wszystkich chorób zawodowych stanowią dysfonie 

[3]. Większość pacjentów zgłaszających problemy z głosem stanowią 

nauczyciele [3]. Niestety zaburzenia głosu bardzo często występują już na 

wczesnym etapie kariery nauczycielskiej, o czym świadczą badania 

przeprowadzone u uczniów studium pedagogicznego [3]. Dysfonia 

czynnościowa jest zazwyczaj wywołana wieloma różnymi czynnikami, 

niestety najczęściej związanymi z nieznajo-mością i nie stosowaniem się do 

zasad higieny głosu. Higiena głosu ma na celu zapobieganie powstawaniu 

zaburzeń głosu. Są to wszelkie czynności mające na celu ochronę narządu 

głosu oraz wszechstronną profilaktykę służącą zapobieganiu wszelkim 

problemom głosowym. Zasady higieny powinny stać się nieodłącznym 

elementem funkcjonowania w życiu każdego człowieka.  

Celem pracy „Zasady higieny głosu jako podstawa terapii logo-

pedycznej u pacjentów z dysfonią czynnościową” jest przedstawienie 

głównych czynników wpływających na powstawanie dysfonii czyn-

nościowej oraz zaprezentowanie podstawowych zasad higieny głosu. 

                                                                
1 an.cielecka@gmail.com, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie  
2 p.kucinska1@wp.pl, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
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2. Narzędzia i metody stosowane w ocenie głosu 

Przedstawienie zasad higieny głosu powinno nastąpić na jednym 

z pierwszych spotkań z terapeutą, np. tuż po przeprowadzeniu wywiadu 

z pacjentem. Jeżeli istnieje podejrzenie dysfonii czynnościowej zaleca się 

wypełnienie przez pacjenta kwestionariuszy, które pomogą logopedzie 

określić główny problem, z którym boryka się pacjent, ale również, jeśli 

porówna się wyniki uzyskane przed i po terapii, to umożliwią one ocenę 

efektywności terapii. Jednym z polecanych kwestionariuszy jest VHI 

(Voice Handicap Index), czyli Wskaźnik Niepełnosprawności Głosu. Jest 

to narzędzie, które w sposób subiektywny przez pacjenta ocenia jego głos 

[4]. Kwestionariusz ten zawiera treści dotyczące: 

 samooceny stanu funkcjonalnego – jak zaburzenia głosu w ocenie 

pacjenta wpływają na jego codzienne życie; 

 samooceny stanu emocjonalnego – jakie odczucia prezentuje pacjent 

w stosunku do własnego głosu; 

 samooceny stanu fizycznego – jakie dolegliwości odczuwa pacjent 

podczas posługiwania się głosem.  

Kolejnym narzędziem wykorzystywanych przez lekarzy foniatrów jest 

VTD (Vocal Tract Discomfort), czyli Skala Dyskomfortu Traktu 

Głosowego, w którym pacjent określa rodzaj dolegliwości, ich stopień 

nasilenia i częstotliwość występowania [5]. W kwestionariuszu określa się 

między innymi ból, podrażnienie, suchość i napięcie, które odczuwane są 

przez pacjenta. Pacjent ocenia każdy z objawów na 7-stopniowej skali (od 

0 do 6).  

Kolejnym krokiem, w przypadku podejrzenia dysfonii czynnościowej 

powinna być ocena palpacyjna traktu głosowego. Ma ona na celu 

określenie obszarów, w których występują napięcia mięśniowe oraz 

stopienia ich nasilenia. Pacjent podczas oceny palpacyjnej, wykonywanej 

przez terapeutę, odczuwać może bolesność oraz dyskomfort, co jest 

dodatkowym sygnałem dla logopedy. 

Ocenie głosu powinna podlegać również ocena areodynamiczna 

wskazująca na koordynacje między układem oddechowym a fonacyjnym 

oraz badanie akustyczne uwzględniające fizyczne parametry głosu. Badania 

te może przeprowadzić lekarz, logopeda czy pedagog śpiewu. 

Po wykonaniu powyższych czynności (przeprowadzeniu wywiadu, 

wypełnieniu kwestionariuszy, ocenie palpacyjnej, ocenie areodynamicznej 

oraz akustycznej), należy przedstawić pacjentowi zasady głosu, które 

opisane zostały poniżej.  
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3. Emisja głosu 

Podstawą prawidłowego i efektywnego posługiwania się głosem jest 

znajomość i stosowanie się do zasad prawidłowej emisji głosu. Jest to niez-

będne do tworzenia głosu w sposób fizjologiczny i swobodny, a ponadto 

najbardziej wydajny. Jest to bardzo ważne nie tylko dla osób posługujących 

się głosem zawodowo, ale także dla każdego człowieka. Prawidłowa emisja 

głosu polega na koordynacji: oddechu, fonacji i artykulacji z wykorzys-

taniem zjawiska rezonacji. Pierwszym etapem nauki prawidłowej emisji 

głosu jest opanowanie prawidłowego toru oddechowego. Prawidłowym 

torem oddechowym jest tor mieszany (tor przeponowo-żebrowy). Umo-

żliwia on dostarczenie większej ilości powietrza, co w efekcie pozwala 

wydłużyć fazę wydechową, która jest najistotniejszą składową fonacji. 

W torze przeponowo-żebrowym faza wdechu jest fazą aktywną, zaś faza 

wydechu bierną. Oddychanie angażuje wiele partii mięśni, dzięki którym 

dochodzi do fazy wdechowej i wydechowej. Mięśnie odpowiedzialne za 

fazę wdechu i wydechu wymienione zostały poniżej (Tabela 1) [6].  

Tabela 1. Mięśnie wdechowe i wydechowe 

Mięśnie wdechowe: Mięśnie wydechowe: 

przepona międzyżebrowe wewnętrzne 

międzyżebrowe zewnętrzne poprzeczne klatki piersiowej 

pochyłe przednie najszerszy grzbietu 

mostkowo-obojczykowo-sutkowy skośne brzucha 

piersiowy większy poprzeczny brzucha 

piersiowy mniejszy prosty brzucha 

najszerszy grzbietu  

zębaty przedni  

zębaty tylny  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie “Anatomia człowieka” J.Sokołowska-Pituchowa 

Prawidłowy mechanizm oddychania przeponowo-żebrowy polega na: 

 wdechu, podczas którego następuje wzrost obwodu dolnej części 

klatki piersiowej oraz powiększenie się obwodu brzucha (pacjent 

odczuwa ten proces jako rozszerzanie się powłok brzusznych przy 

nieruchomej górnej części klatki piersiowej);  
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 wydechu, podczas którego następuje relaksacja mięśni powłok 

brzusznych. Jest to odczuwalne po przez cofanie się powłok 

brzusznych.  

Ważne, aby przy nauce oddychania torem przeponowo-żebrowym 

kontrolować te ruchy po przez trzymanie dłoni na wysokości przepony [7]. 

W czasie mowy oraz śpiewu istotnym elementem jest wydech. Dla 

uzyskania możliwie długiej fazy wydechowej konieczne jest wypracowanie 

umiejętności kontroli wydychanego powietrza. Spowolnienie fazy wyde-

chowej polega na utrzymaniu w napięciu mięśni wdechowych, które po 

przez swoje działanie stawiają opór mięśniom im antagonistycznym, czyli 

mięśniom wydechowy. Proces ten nazywany jest podparciem oddecho-

wym. Prowadzi on do utrzymania klatki piersiowej w rozszerzeniu, 

a powietrze z płuc wydostaje się wolno i pod odpowiednim ciśnieniem. 

W efekcie powoduje to dłuższą fazę wydechową oraz wyższe ciśnienie 

podgłośniowe, co jest warunkiem tworzenia prawidłowego i dźwięcznego 

głosu. 

4. Warunki pracy głosem 

Kolejnym bardzo istotnym aspektem prawidłowej higieny głosu są 

warunki otoczenia, w którym człowiek posługuje się głosem. Wpływają 

one na jakość i wydajność głosu. Częstymi przyczynami dysfonii czynnoś-

ciowej są nieprawidłowe warunki pracy, których składowymi są: 

niewłaściwa temperatura powietrza, występowanie zapyleń, hałas czy 

niewłaściwa wilgotność powietrza. 

Pierwszym z nich jest temperatura powietrza, która optymalnie zamyka 

się w przedziale 18-21◦C. W czasie wysiłku głosowego wysoka tempe-

ratura powoduje, że powietrza staje się suche, a tym samym prowadzi to do 

wysuszania błon śluzowych jamy ustnej, gardła i krtani. Temperatura 

niższa niż 18◦C może prowadzić do częstszych infekcji dróg oddechowych, 

głównie ze względu na wysuszanie błon śluzowych oraz niewystarczające 

ogrzanie powietrza zasysanego do płuc [8].  

Drugim ważnym czynnikiem podczas posługiwania się głosem jest 

wilgotność powietrza. Szacuje się, że powinna wynosić około 60-70%. 

Warto zwrócić na ten parametr szczególną uwagę zimą, czyli w okresie 

grzewczym. Zaleca się stosowanie w tym czasie nawilżaczy powietrza, 

które tworzą optymalne środowisko do pracy głosem. Latem należy 

szczególnie uważać podczas przebywania w pomieszczeniach klimaty-

zowanych, gdzie dochodzi do nadmiernego wysuszenia powietrza, a także 

namnażania się licznych drobnoustrojów [8].  

Czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę podczas posługiwania się 

głosem jest także hałas o natężeniu powyżej 80 dB. Jest to sytuacja 
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niebezpieczna nie tylko dla naszego słuchu, ale i głosu. Posługiwanie się 

głosem w takich warunkach, wymaga dużo większego wysiłku głosowego, 

co prowadzi do powstawania wzmożonych napięć mięśniowych w obrębie 

głowy, szyi i całego ciała. W sytuacjach takich niezbędne jest stosowanie 

urządzeń wzmacniających głos tj. mikrofonów, głośników itp., co stanowi 

niezbędny element profilaktyki zaburzeń głosu. 

Ostatnim parametrem dla optymalnych warunków środowiska podczas 

tworzenia głosu jest poziom zapylenia powietrza. Zapyleniem są nie tylko 

pył drzewny, kredowy i kurz, ale również dym papierosowy, opary farb, 

lakierów, a także opiłki metali i tworzyw sztucznych [8]. Należy wyeli-

minować wszelkie zapylenia w pomieszczeniach, gdzie wysiłki głosowe są 

prowadzone regularnie. 

5. Styl życia 

Nieprawidłowy styl życia a w szczególności niewłaściwy sposób 

odżywania się jest jedną z przyczyn powstawania zaburzeń głosu [9]. 

Najczęstszą przyczyną zaburzeń głosu związanych z nieprawidłowym 

sposobem odżywania się jest obecnie refluks krtaniowo-gardłowy (LPR) 

i żołądkowo-przełykowy (GERD). Obecne badania wykazują, że 40% 

dorosłych miewa typowe objawy GERD [9] co najmniej raz w miesiącu. 

Refluks najczęściej spowodowany jest nieprawidłową dietą. Głównymi 

czynnikami wywołującymi refluks są: 

 spożywanie w nadmiarze pokarmów słodkich i ostrych; 

 picie napojów gazowanych; 

 jedzenie mniej, niż 2 h przed snem; 

 zbyt obfite posiłki; 

 nieprzestrzeganie zasady 5 posiłków dziennie; 

 picie zbyt małej ilości wody (mniej niż 1,5 litra); 

 palenie tytoniu; 

 stres; 

 współistniejące choroby takie jak cukrzyca, otyłość [9]. 

Należy pamiętać również o uprawianiu sportów, w szczególności tych, 

które zwiększają wydolność płuc. Badania dowodzą, że tego typu sportem 

jest pływanie. Nie tylko zwiększa ono wydolność płuc, ale również 

wzmacnia mięśnie grzbietu i brzucha, a tym samym pozytywnie wpływa na 

prawidłową postawę ciała [10]. Styl życia, na który składa się dieta oraz 

uprawianie sportu, istotnie wpływa nie tylko na samopoczucie, ale 

również zapobiega powstawaniu zaburzeń głosu. 
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6. Postawa ciała 

Dla utrzymania zdrowia fizycznego ważnym elementem są nie tylko 

prawidłowe nawyki oddechowe oraz właściwa dieta, ale i prawidłowa 

postawa ciała. Utrzymanie fizjologicznej, stabilnej postawy ciała i ograni-

czenie zbędnego napięcia mięśni jest możliwe, dzięki prawidłowo 

rozłożonemu środkowi ciężkości głowy, barków i bioder, które powinny 

znajdować się możliwie w jednej linii. Ważnym elementem jest równo-

mierne rozłożenie ciężaru ciała poprzez stabilne ustawienie miednicy oraz 

stabilne podparcie dla kręgosłupa. Prawidłowe rozłożenie ciężaru ciała na 

obu nogach może mieć wpływ na pracę narządu głosu, ponieważ prawi-

dłowa postawa ciała pozwala na swobodne ruchy żeber oraz mięśni 

wdechowych i wydechowych, nie krępując ruchów klatki piersiowej. 

Zaburzenia postawy o typie lordozy lędźwiowej krępują swobodne ruchy 

powłok brzusznych i zaburzają wzorce prawidłowego oddychania [11]. 

Istotnym elementem prawidłowej postawy jest pozycja głowy. Głowa 

powinna być przedłużeniem kręgosłupa. Jest to ważne, ponieważ 

nieprawidłowe ustawienie głowy tworzy napięcia mięśni mostkowo-

obojczykowo-sutkowych, tarczowo-gnykowych, mostkowo-gnykowych 

oraz innych mięśni znajdujących się w obrębie szyi, a tym samym 

w obrębie krtani Obecnie w populacji dominuje siedzący tryb życia, który 

powoduje nieprawidłowe wzorce postawy ciała. Obserwuje się m.in. 

spłycenie lordozy szyjnej a także wysunięcie głowy do przodu z niefizjo-

logicznym uniesieniem brody, co skutkuje zmianami głosu w postaci 

zubożenia barwy i zmniejszenia wolumenu głosu. Mięśnie barków, ramion 

oraz rąk również mogą być napięte, dlatego przed ćwiczeniami odde-

chowymi logopedzi prowadzą krótką rozgrzewkę, która rozluźnia całe ciało 

pacjenta [12]. 

7. Używki 

Najbardziej szkodliwymi używkami dla głosu są wyroby tytoniowe oraz 

alkohol wysokoprocentowy. Używki te są czynnikami drażniącymi drogi 

oddechowe a ich nadużywanie powoduje częste występowanie stanów 

zapalnych górnych dróg oddechowych w tym krtani. 

Mimo, iż liczba palących papierosy osób w Polsce, co roku zmniejsza 

się, to i tak jest bardzo wysoka, wg danych Głównego Urzędu Statys-

tycznego, w 2012 roku liczba papierosów przypadająca na jednego miesz-

kańca wynosiła aż 1728 sztuk. Jednym z nowszych badań jest badanie 

przeprowadzone w Korei, które dowodzi, że istnieje związek miedzy 

paleniem papierosów a częstszym występowaniem u tych osób dysfonii. 

W grupie badanej, którą stanowiły osoby palące, ryzyko zaburzeń 

w obrębie krtani było 1,5 raza częstsze, niż w grupie kontrolnej, którą 
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stanowiły osoby niepalące. Również ryzyko występowania problemów 

z głosem u osób palących było 1,02 razy częstsze, niż w grupie kontrolnej 

[13]. Palenie papierosów powoduje w dużej mierze przesuszanie oraz 

nieustanne podrażnienie błon śluzowych: fałdów głosowych, tylnej ściany 

gardła, jamy nosowej, jamy ustnej oraz innych struktur w obrębie głowy 

i szyi. Należy pamiętać, że związki rakotwórcze mają nie tylko papierosy 

konwencjonalne, ale również obecnie często stosowane e-papierosy. Mimo 

znacznie niższej ilości związków rakotwórczych są one nadal niebem-

pieczne dla zdrowia. [14].  

Alkohol wysokoprocentowy osłabia ogólną odporność człowieka. 

Wpływa drażniąco na błonę śluzową gardła oraz sprzyja rozwojowi bakterii 

i wirusów, następstwem czego są przewlekłe zapalenia dróg oddechowych. 

Ponadto zanika mechanizm samooczyszczania dróg oddechowych. 

Drażniące i zakaźne czynniki nie usuwane na zewnątrz powodują większą 

podatność na zapalenie dróg oddechowych – oskrzeli i płuc [15]. Na całym 

świecie prowadzone są badania w celu ukazania wpływu alkoholu na 

narząd głosu. Jedne z nich zostały przeprowadzone w Grecji i Korei [16], 

[17]. Badania te wskazują, że spożywanie alkoholu wysokoprocentowego 

ma wpływ na występowanie zaburzeń głosu. Mimo wykazanego wpływu 

alkoholu oraz wyrobów tytoniowych na zaburzenia głosu, a także stan 

zdrowia są to wciąż częste i trudne do wyeliminowania czynniki ryzyka.  

Wśród używek mających negatywny wpływ na prawidłowy stan 

narządu głosu znajdują się również kawa i herbata. Zawarte w nich kofeina 

i teina przyczyniają się do wysuszenia błon śluzowych całego traktu 

głosowego. Objawami nadużywania tych substancji jest chrząkanie oraz 

uczucie suchości w gardle i jamie ustnej. 

8. Leki  

Należy wspomnieć również o wpływie niektórych leków na kondycje 

narządu głosu. Dotyczy to przede wszystkim leków przeciwalergicznych, 

psychotropowych oraz rozkurczowych. Powodują one zwiększenie lepkości 

śluzu, co w efekcie wysusza błony śluzowe oraz prowadzi do wzrostu 

wartości ciśnienia podgłośniowego. Warunkuje to zmiany jakościowe oraz 

wydolnościowe głosu [7].  

9. Stres 

Kolejnym istotnie wpływającym na głos czynnikiem jest stres. Różne 

czynniki fizyczne (m.in. wzrost napięcia mięśniowego, wzrost ciśnienia 

tętniczego) i psychiczne zaburzają homeostazę organizmu i prowadzą do 

powstawania reakcji stresowych. Stres może objawiać się na wiele 

sposobów, ale w przypadku głosu najniebezpieczniejsze są powstające 
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w jego wyniku napięcia mięśniowe, które są podstawową przyczyną 

powstawania dysfonii czynnościowej [18]. Zmiany napięcia mięśniowego, 

które powstają w wyniku stresu powodują zmiany w naprężeniu tkanki 

fałdów głosowych (wzrost lub zmniejszenie naprężenia), co z kolei Powo-

duje zmiany w ich drganiu [19]. Objawia się to zmianami akustycznymi 

głosu (m.in. F0- wartość tonu podstawowego staje się zmienna), które 

zbadać można np. za pomocą oceny akustycznej głosu. Ponadto obecnie 

bada się także wpływ hormonów stresu na zaburzenia głosu. Na stres jako 

czynnik powodujący zaburzenia głosu w dzisiejszych czasach narażeni są 

wszyscy. Jednak jest on najbardziej istotny wśród zawodowych śpie-

waków, aktorów oraz nauczycieli. Podczas prowadzenia terapii zaburzeń 

głosu trzeba więc pamiętać o ćwiczeniach relaksacyjnych, które należy 

prowadzić jeszcze przed ćwiczeniami oddechowymi. Popularną na świecie 

metodą relaksacyjną jest mindfulness, czyli tzw. trening uważności [20]. 

Uczy on radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w życiu codziennym oraz 

wprowadza techniki relaksacyjne, które umożliwiają rozluźnienie mięśni 

całego ciała. Do terapii zmniejszającej napięcia w obrębie traktu głosowego 

rekomenduje się także wprowadzanie masaży oraz technikę manualnej 

terapii krtani wg Mathiesona [7].  

10. Wysiłek głosowy 

Obserwacje foniatrów wskazują, że u osób zawodowo posługujących się 
głosem pod wpływem długotrwałego wysiłku głosowego zmianom ulega 
sposób tworzenia głosu. Badacze wskazują, że sprzyja to występowaniu 
zaburzeń czynnościowych głosu o charakterze dysfonii hyperfunkcjonalnej, 
co w konsekwencji może prowadzić do zmian organicznych w postaci: 
guzków głosowych, niedowładów mięśni zwierających głośnie, czy zmian 
przerostowych fałdów głosowych [21]. Do nadmiernych wysiłków 
głosowych dochodzi w sytuacjach obciążenia narządu głosu przez 
długotrwałe i nieprawidłowe korzystanie z narządu głosu. Do nadużyć 
głosowych należą: wrzaski i wycia, mówienie w hałasie, zbyt głośne 
śpiewanie lub mówienie podczas infekcji górnych dróg oddechowych, 
dłuższe mówienie z niewłaściwą wysokością głosu, zbyt intensywne 
śpiewanie w górnym lub dolnym zakresie skali głosu oraz śpiewanie lub 
mówienie przez nierozsądnie długi czas. Do wysiłków głosowych zalicza 
się również długie rozmowy przez telefon. Rozmowa przez telefon 
charakteryzuje się często zwiększonym natężeniem głosu spowodowanym 
obniżoną kontrolą słuchowa, a także tworzeniem dodatkowych napięć 
w obrębie krtani spowodowanych nieprawidłową postawą ciała rozmówcy. 
Ponadto, wysiłkowymi czynnościami powodującymi nadmierny wysiłek 
głosowy są: chrząkanie i kaszel, chrząkanie w celu podkreślenia ważności 
wypowiedzi oraz twarde nastawienie głosowe (silne zwarcie fałdów 
głosowych na początku wypowiedzi – tzw. twarde ataki) [8]. 
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11. Podsumowanie 

Na początku XX w. głos stanowił narzędzie pracy ok. 10% zawodów, 
zaś dziś jest on wykorzystywany już w większości zawodów na całym 
świecie. To właśnie dlatego tak istotne i potrzebne wydaje się szerzenie 
wiedzy na temat prawidłowego posługiwania się głosem. Główną rolę 
w edukacji społeczeństwa w tej kwestii powinni odegrać: lekarze foniatrzy, 
laryngolodzy, pedagodzy śpiewu oraz logopedzi. Ważna jest współpraca 
między nimi, ponieważ wymienione w artykule elementy pokazują jak 
wiele czynników wpływa na powstawanie opisanej w powyższym artykule 
dysfonii czynnościowej. Dbałość o prawidłową higienę oraz emisję głosu 
powinna być nieodłącznym elementem profilaktyki dysfonii u osób 
pracujących głosem. Przestrzeganie wyżej opisanych zasad pozwoli 
posługiwać się głosem w sposób efektywny oraz przede wszystkim 
zdrowy.  
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Zasady higieny głosu jako podstawa terapii logopedycznej u pacjentów 
z dysfonią czynnościową 

Streszczenie 
W niniejszej pracy opisane zostały podstawowe zasady higieny oraz emisji głosu. Wymieniono 
oraz opisano, na podstawie najnowszych doniesień, czynniki oraz ich wpływ na powstawanie 
zaburzeń głosu o typie dysfonii czynnościowej. Przedstawiono również kwestionariusze 
wykorzystywane podczas wprowadzania zasad higieny głosu.  
Słowa kluczowe: dysfonia czynnościowa, zaburzenia głosu, higiena głosu,  

Hygiene rules of voice as a basis for speech therapy in patientswith 
functional dysphonia 
Abstract 
The following article describes the basic principles of voice hygiene. According to the latest 
reports, factors that are mentioned and described below are the ones that cause voice disorders on 
the type of functional dysphonia. The article also presents questionnaires used during the 
introduction of the principles of voice hygiene. 
Keys words: functional dysphonia, voice disorders, voice hygiene 
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Wielokierunkowe działanie interleukiny-6 

1. Wstęp 

Przewlekły stan zapalny jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 

komórek nowotworowych. Kluczową rolę w tym procesie pełnią cytokiny 

i chemokiny wytwarzane przez komórki nowotworowe i pobudzone 

komórki układu odpornościowego. Interleukina-6 (IL-6) jest cytokiną 

o plejotropowym działaniu, wykazującą różnorodną aktywność biolo-

giczną. W różnych typach nowotworów stwierdzono zwiększenie ekspresji 

IL-6, a jej wysoki poziom w surowicy krwi koreluje z powstawaniem 

przerzutów i jest niekorzystnym czynnikiem rokującym dla chorego. 

Przypuszcza się, że szlak sygnałowy IL-6 przyczynia się do oporności na 

chemo- i radioterapię [1]. 

Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma – MM) jest nowotworem 

układu krwiotwórczego, w którym stwierdza się nadmierną proliferację 

komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. MM stanowi ok. 10% 

nowotworów hematologicznych [2]. W patogenezie MM ważną rolę pełni 

IL-6, która stymuluje proliferację neoplastycznych plazmocytów i chroni je 

przed apoptozą. IL-6 indukuje też w komórkach szpiczaka ekspresję 

naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular endothelial 

growth factor – VEGF), przyczyniając się do zwiększenia angiogenezy [3]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przegląd aktualnej literatury na temat fizjologicznej 

roli IL-6 oraz jej znaczenia w nowotworach na przykładzie szpiczaka 

plazmocytowego. 
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3. Interleukina-6 

3.1. Warunki fizjologiczne 

IL-6 jest cytokiną o wielokierunkowym działaniu, której poziom 

wzrasta w odpowiedzi na zranienie, stan zapalny czy infekcję. Jest wyt-

warzana m.in. przez mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego 

(bone marrow mesenchymal cells – BMMCs), limfocyty T i B, monocyty, 

makrofagi, osteoblasty, fibroblasty, komórki śródbłonka, keratynocyty oraz 

komórki nowotworowe. W warunkach fizjologicznych poziom IL-6 

w surowicy krwi jest niski lub nawet niewykrywalny. Na jej wytwarzanie 

wpływają różnorodne czynniki, m.in.: dieta, aktywność fizyczna czy stres. 

Podczas ćwiczeń fizycznych wytwarzanie IL-6 przez mięśnie szkieletowe 

wzrasta ok. 100-krotnie. Innym źródłem tej cytokiny jest tkanka tłusz-

czowa. W mięśniach IL-6 zwiększa wrażliwość miotubul na insulinę, a tym 

samym wychwyt glukozy i syntezę glikogenu, podczas gdy w tkance 

tłuszczowej zmniejsza syntezę glikogenu, hamuje wychwyt glukozy oraz 

zwiększa uwalnianie trójglicerydów. Hamuje również aktywność lipazy 

lipoproteinowej, co sprzyja rozwojowi otyłości i insulinoniezależnej 

cukrzycy typu 2. W badaniach naukowych wykazano, że równoczesne 

zwiększenie poziomu IL-6 i białka C-reaktywnego (C reactive protein  

– CRP) w surowicy krwi jest związane z depresją, przewlekłym stanem 

zapalnym oraz chorobami serca [4, 5]. 

IL-6 jest cytokiną prozapalną i podstawowym składnikiem odpowiedzi 

ostrej fazy, podczas której jest odpowiedzialna za przyciąganie granulo-

cytów obojętnochłonnych w miejsce zranienia. Wykazano, że wzrost 

poziomu IL-6 koreluje ze spadkiem stężenia hemoglobiny u pacjentów 

z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), toczniem rumieniowatym, 

MM, rakiem jajnika oraz zespołem słabości. Związek między poziomem 

IL-6 i występowaniem niedokrwistości chorób przewlekłych sugeruje, że 

głównym mechanizmem rozwoju tej choroby jest supresja szpiku kostnego 

wywołana przez IL-6. Ponadto u pacjentów z RZS IL-6 stymuluje powsta-

wanie autoprzeciwciał, przyczynia się też do powstawania lokalnego stanu 

zapalnego, powodującego destrukcję stawów. IL-6 stymuluje wytwarzanie 

hepcydyny – hormonu peptydowego, hamującego wchłanianie żelaza, przez 

co może sprzyjać rozwojowi niedokrwistości spowodowanej niedoborem tego 

pierwiastka. Poza zwiększaniem produkcji hepcydyny i rozrzedzaniem 

krwi, IL-6 wpływa w sposób bezpośredni na erytropoezę poprzez hamo-

wanie syntezy łańcuchów globiny . Zostało to wykazane w badaniach in 

vitro na komórkach linii K562 [6-8]. 
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IL-6 jest ważnym czynnikiem zaangażowanym w prawidłową pracę 

mózgu. W centralnym układzie nerwowym jest ona produkowana przez 

jądra podwzgórza, które regulują m.in. ilość spożywanego pokarmu oraz 

metabolizm tłuszczów i węglowodanów. IL-6 uczestniczy w kontrolowaniu 

wagi ciała, ilości spożywanego pokarmu i wydatkowaniu energii. W doś-

wiadczeniach na myszach zaobserwowano, że u osobników pozbawionych 

genu dla IL-6 rozwinęła się otyłość, która częściowo ustąpiła po podaniu 

IL-6. Ponadto cytokina ta stymuluje oś przysadka – nadnercza, wywołuje 

gorączkę, jest też bardzo ważna w kontrolowaniu temperatury ciała 

podczas rekonwalescencji po udarze. Wyniki doświadczeń na myszach 

sugerują iż IL-6 jest zaangażowana w czucie bólu, wpływa na rytm snu 

i czuwania, poziom intensywności reakcji na bodźce, zachowanie podczas 

choroby oraz na proces uczenia się i zapamiętywania [9, 10]. 

3.1.1. Przekazywanie sygnałów 

IL-6 jest białkiem składającym się ze 184 aminokwasów, w którego 

strukturze wyróżnia się cztery fragmenty o budowie α-helisy. IL-6 należy 

do rodziny cytokin, wykorzystujących do przekazania sygnału przez 

receptor glikoproteinę 130 (gp130). Stąd też grupa ta jest określana jako 

rodzina cytokin gp130. Oprócz IL-6 należą do niej m.in.: IL-11, IL-27, IL-

31, czynnik hamujący białaczkę (leukemia inhibitory factor – LIF), 

onkostatyna M, kardiotrofina-1, neuropoetyna, cytokina podobna do 

kardiotrofiny (cardiotrophin-like cytokine – CLC) oraz dwa wirusowe 

analogi IL-6. Cytokiny typu IL-6 wiążą się do receptorów cytokin klasy I  

– białek transbłonowych o budowie podjednostkowej, które samodzielnie 

nie posiadają aktywności enzymatycznej. Do przekazania sygnału potrze-

bują zazwyczaj przyłączenia dodatkowych białek receptorowych, 

wspólnych dla różnych cytokin, na przykład gp130. Białko to posiada 

segmentową budowę, a niektóre jego elementy mają strukturę typową dla 

receptorów cytokin, np. dwie domeny typu III fibronektyny zawierające 

konserwatywne reszty cysteiny oraz motyw WSXWS. Swoiście dla IL-6, 

formy heksameryczne (2 cząsteczki IL-6, 2 podjednostki IL-6R i 2 białka 

gp130) mogą aktywować wewnątrzkomórkowe kinazy tyrozynowe: kinazy 

Janus (Janus kinase – JAK) i w mniejszym stopniu kinazę SHP2, które 

z kolei aktywują liczne białka, m.in.: czynniki transkrypcyjne z rodziny 

białek STAT (signal transducer and activator of transcription), białka 

szlaku RAS-RAF-MAPK, kinazę PI3 (phosphatidyl inositol-3-kinase) czy 

białko IRS (insulin receptor substrate) (Rys. 1.) [9, 11]. 
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Rysunek 1. Szlak sygnałowy IL-6. sgp130 (soluble glycoprotein 130) – rozpuszczalna forma 

glikoproteiny 130; IL6 (interleukin 6) – interleukina 6; sIL6R (soluble interleukin 6 receptor) – 

rozpuszczalna forma receptora dla interleukiny 6; gp130 (glycoprotein 130) – glikoproteina 130; 

mIL6R (membrane-bound interleukin 6 receptor) – receptor dla interleukiny 6 związany z błoną; 

SHP2 (protein tyrosine phosphatase 2) – fosfataza tyrozynowa 2; MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) – kinaza aktywowana miogenami; JAK (Janus kinase) – kinaza Janus; STAT3 

(signal transducer and activator of transcription 3) – białko uczestniczące w przekazywaniu 

sygnału i aktywacji transkrypcji 3 [9, opracowanie własne] 

Ekspresja IL-6R jest ograniczona do niektórych tkanek, natomiast 

gp130 jest wszechobecne w błonie komórek, a IL-6 dodatkowo może 

zwiększać jego ekspresję. Samodzielne białko gp130 nie wykazuje 

powinowactwa do IL-6 ani do IL-6R. Dlatego też IL-6 może wiązać się 

i pobudzać jedynie komórki wytwarzające IL-6R. Komórki, które 

produkują jedynie gp130, są całkowicie niewrażliwe na IL-6. Jednak 

w moczu i krwi ludzkiej wykryto obecność rozpuszczalnej formy IL-6R (sIL-

6R). Pozakomórkowy sIL-6R w obecności IL-6 może aktywować komórki 

wytwarzające jedynie gp130. sIL-6R i IL-6R obecny w błonie komórkowej 

wiążą IL-6 z porównywalnym powinowactwem. sIL-6R powstaje w sposób 

fizjologiczny jako produkt ograniczonej proteolizy części zewnątrzkomór-

kowej błonowego IL-6R (mIL-6R) na skutek działania metaloproteinaz, 

takich jak ADAM10 i ADAM17 lub w wyniku alternatywnego splicingu 
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mRNA IL-6R. Powstały sIL-6R może wiązać zarówno IL-6, jak i gp130, 

i przekazywać sygnał w komórkach wykazujących lub też nie wyka-

zujących endogennej ekspresji IL-6R. Mechanizm ten jest określany jako 

trans-signaling i najprawdopodobniej pośredniczy w przejściu ostrego 

stanu zapalnego w przewlekły. W wyniku alternatywnego splicingu mRNA 

gp130 może powstawać również rozpuszczalna forma białka gp130. Może 

ona hamować trans-signaling ale nie wpływa na klasyczne przewodzenie 

sygnału przez mIL-6R [6, 9, 11, 12]. 

3.2. Rola IL-6 w nowotworach 

IL-6 jest cytokiną o plejotropowym działaniu, która nie tylko pełni 

wiele ważnych funkcji fizjologicznych, ale również wpływa na różnego 

rodzaju nowotwory lite i hematologiczne. Wśród nowotworów układu 

krwiotwórczego, IL-6 odgrywa znaczącą rolę w rozwoju m.in.: chłoniaków 

ziarniczych (Hodgkinowskich) i nieziarniczych (nie-Hodgkinowskich), 

chorobie Castlemana oraz szpiczaku plazmocytowym i plasmocytomie. IL-6 

jest ważnym czynnikiem wzrostu i przeżycia komórek szpiczaka, stymuluje 

też osteoklastogenezę [13, 14]. 

IL-6 jest główną cytokiną sprzyjającą rozwojowi nowotworów. Jest 

wydzielana zarówno przez komórki nowotworowe, jak i przez prawidłowe 

komórki obecne w jego mikrośrodowisku. Do nadprodukcji IL-6 

doprowadzają m.in. mutacje onkogenów, takich jak Ras oraz mutacje 

w genach białek supresorowych, np. TP53. Cytokina ta wykazuje lokalne 

oraz ogólnoustrojowe działanie pro-nowotworowe. Lokalnie IL-6 stymu-

luje wzrost i przeżycie komórek nowotworowych, sprzyja powstawaniu 

przerzutów, pobudza działanie wybranych limfocytów T ułatwiających 

rozwój nieprawidłowych komórek oraz reguluje ilość białych krwinek 

naciekających nowotwór. Do ogólnoustrojowych skutków nadprodukcji IL-

6 należą zwiększone wytwarzanie białek ostrej fazy płytek krwi. Trom-

bocyty są bardzo aktywnymi składnikami hemostazy i układu odporno-

ściowego, uczestniczą też w powstawaniu stanu zapalnego. Płytki krwi 

wspierają rozwój nowotworu poprzez ochronę komórek nowotworowych, 

które wymknęły się spod kontroli układu immunologicznego, ułatwiają 

zatrzymanie komórek nowotworowych w mikrokrążeniu i stymulują 

angiogenezę. Również IL-6 stymuluje angiogenezę w miejscu rozwoju 

komórek nowotworowych, bezpośrednio zwiększając proliferację 

i migrację komórek śródbłonka. Wykazano, że IL-6 indukuje powstawanie 

naczyń krwionośnych o nieprawidłowej strukturze perycytów, co ułatwia 

rozsiew komórek nowotworowych w organizmie [15, 16]. 
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3.2.1. Źródła IL-6 w szpiczaku plazmocytowym 

Komórki MM w mikrośrodowisku szpiku kostnego mogą wykorzys-

tywać IL-6 pochodzącą z dwóch różnych źródeł: pochodzenia autokryn-

nego, produkowaną przez same komórki oraz IL-6 wydzielaną parakrynnie 

w mikrośrodowisku nowotworu przez prawidłowe komórki podścieliska 

szpiku kostnego. Główną rolę w patogenezie MM przypisuje się autokryn-

nej IL-6. W badaniach wykazano, że komórki szpiczaka wytwarzające IL-6 

są oporne na apoptozę, zarówno spontaniczną, jak i indukowaną dek same-

tazonem (glikokortykosteroid stosowany w terapii MM), podczas gdy 

patologiczne plazmocyty nie wydzielające IL-6 są podatne na apoptozę. 

Z kolei badania in vitro wykazały, że zahamowanie szlaku sygnałowego 

IL-6 w komórkach MM zwiększało ich wrażliwość na bortezomib – lek 

z grupy inhibitorów proteasomu. IL-6 zapobiega również uruchomieniu 

zewnętrznego (receptorowego) szlaku apoptozy w nowotworowych 

plazmocytach poprzez pobudzanie szlaku JAK/STAT3, co prowadzi do 

zwiększenia produkcji antyapoptotycznego białka Bcl-xL. Potwierdzono to 

w badaniach na myszach transgenicznych, u których zwiększona ekspresja 

Bcl-xL w komórkach plazmatycznych ułatwiała rozwój nowotworów 

wywodzących się z plazmocytów, podobnych do MM. 

W przypadku IL-6 wytwarzanej przez komórki podścieliska szpiku 

kostnego (bone marrow stroma cells – BMSCs) dochodzi do stymulacji 

neoplastycznych plazmocytów w wyniku zwiększenia sekrecji czynników 

wzrostu przez oba typy komórek. Komórki szpiczaka wytwarzają m.in. 

czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth 

factor – VEGF) i czynnik wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor  

– FGF), które z kolei stymulują produkcję IL-6 przez BMSCs. Zwiększone 

wytwarzanie IL-6 przez BMSCs pobudza komórki MM do wydzielania 

większych ilości VEGF i FGF, działając tym samym na zasadzie dodat-

niego sprzężenia zwrotnego. W badaniach stwierdzono, że BMSCs wyizo-

lowane od nowo zdiagnozowanych, nieleczonych pacjentów z MM wyka-

zują dużo wyższą ekspresję IL-6 niż BMSCs osób zdrowych. Ponadto 

poziom IL-6 w próbkach szpiku kostnego pobranych od osób z MM 

korelował ze stadium klinicznym choroby [13, 17, 18]. 

3.2.2. IL-6 a immunosupresyjne mikrośrodowisko MM 

IL-6 może uczestniczyć w interakcjach między komórkami szpiczaka 

a otaczającym je podścieliskiem. Na skutek działania IL-6 mikrośro-

dowisko szpiku kostnego zaczyna wpływać na pobudzenie rozwoju 

nowotworu, nasilenie osteolizy i osłabienie aktywności układu odporno-

ściowego, m.in. w rozpoznawaniu i niszczeniu nieprawidłowych komórek. 
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Oprócz aktywowanych przez IL-6 limfocytów T, takich jak limfocyty T 

regulatorowe (Treg) CD4
+
, odpowiedź układu odpornościowego przeciwko 

komórkom MM może być hamowana również przez komórki supresyjne 

pochodzące z linii mieloidalnej (myeloid-derived suppressor cells  

– MDSCs). Należą do nich makrofagi, komórki dendrytyczne, komórki 

tuczne i granulocyty kwasochłonne, które również są znaczącym źródłem 

IL-6 w mikrośrodowisku szpiku kostnego. W badaniach wykazano, 

że eozynofile stymulują proliferację komórek szpiczaka, a w wyniku 

produkowania m.in. IL-6 i IL-4, pełnią również kluczową rolę 

w utrzymywaniu ośrodków przeżycia w szpiku kostnym dla prawidłowych, 

długożyjących komórek plazmatycznych. 

IL-6 jest również głównym czynnikiem regulującym równowagę 

pomiędzy limfocytami Treg a Th17 CD4+, które wytwarzają IL-17 

i działają prozapalnie. Współdziałając z transformującym czynnikiem 

wzrostu β (transforming growth factor β – TGF-β), IL-6 stymuluje 

powstawanie limfocytów Th17, a hamuje rozwój limfocytów Treg. Skutkuje 

to tworzeniem się prozapalnego mikrośrodowiska zależnego od IL-6, 

w którym aktywność Treg hamujących rozwój nieprawidłowych komórek 

jest zmniejszona, co w efekcie może ułatwiać wzrost komórek nowotwo-

rowych. Wykazano bowiem, że limfocyty Th17 mogą stymulować rozwój 

raka jelita grubego, zarówno u mysz, jak i u ludzi. Jednak z drugiej strony, 

limfocyty Th17 są również komórkami regulującymi kontrolę układu 

immunologicznego, mogą więc działać przeciwnowotworowo. Obecnie 

dużo uwagi w terapii MM poświęca się specyficznemu blokowaniu 

wytwarzania IL-6 przez BMSCs, co może przyczynić się do przełamania 

immunosupresyjnego wpływu mikrośrodowiska w walce z MM [13, 19, 20]. 

4. Podsumowanie 

IL-6 może działać regeneracyjnie i ochronnie, jak ma to miejsce 

podczas infekcji czy stanu zapalnego, ponadto cytokina ta uczestniczy 

w aktywacji układu odpornościowego. Blokowanie receptora IL-6 przez 

przeciwciała anty-IL-6R daje korzystne efekty w przypadku chorób 

autoimmunologicznych, m.in. RZS, chorobie Castlemana czy młodzień-

czym idiopatycznym zapaleniu stawów i metoda ta została zatwierdzona do 

leczenia tych chorób [11]. IL-6 jest również ważnym składnikiem 

mikrośrodowiska nowotworów i stanu zapalnego, sprzyjającym rozwojowi 

nowotworu. Pośredniczy ona w różnorodnych interakcjach międzyko-

mórkowych oraz jest składnikiem szlaków sygnałowych, które w efekcie 

stymulują podziały i przeżycie komórek nowotworowych, powstawanie 

nowych naczyń krwionośnych w obrębie nowotworu oraz ucieczkę 

nieprawidłowych komórek spod nadzoru układu immunologicznego [4]. 
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IL-6 jest główną cytokiną w mikrośrodowisku MM, gdzie na drodze 

autokrynnej stymuluje rozwój komórek szpiczaka. Przyczynia się również 

do powstania tolerancji immunologicznej wobec patologicznych plazmo-

cytów, dodatkowo ułatwiając rozwój nowotworu. Obecnie trwają badania 

kliniczne, sprawdzające bezpieczeństwo i skuteczność hamowania IL-6 

w nowotworach. 
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Wielokierunkowe działanie interleukiny-6 

Streszczenie 

IL-6 jest cytokiną prozapalną o wielokierunkowym działaniu. W warunkach fizjologicznych jej 

poziom w surowicy krwi jest bardzo niski, wzrasta w czasie infekcji, stanu zapalnego czy 

po zranieniu. IL-6 należy do rodziny cytokin gp130, może przekazywać sygnał na drodze 

klasycznej lub określanej jako trans-signaling. IL-6 pozytywnie wpływa na rozwój komórek 

nowotworowych, m.in. stymuluje ich podziały i przeżycie. IL-6 jest cytokiną pełniącą główną 

rolę w mikrośrodowisku MM, gdzie na drodze autokrynnej stymuluje rozwój patologicznych 

plazmocytów. Przyczynia się również do powstania tolerancji immunologicznej wobec komórek 

MM, dodatkowo ułatwiając rozwój nowotworu. Obecnie prowadzone są badania kliniczne, 

sprawdzające skuteczność i bezpieczeństwo hamowania IL-6 w nowotworach.  

Słowa kluczowe: IL-6, immunologia, nowotwory, szpiczak plazmocytowy 

Multidirectional effects of interleukin-6 

Abstact 

IL-6 is a pro-inflammatory cytokine with multidirectional action. Under physiological conditions 

its level in the serum is very low and increases at the time of infection, inflammation or after 

wounding. IL-6 belongs to the gp130 family of cytokines, may transmit the signal by the classical 

or trans-signaling pathway. IL-6 has a positive effect on the growth of cancer cells, including 

stimulation their division and survival. IL-6 is a cytokine acting a major role in the MM 

microenvironment, where by autocrine signalling stimulates the growth of pathological 

plasmacytes. It also contributes to the formation of immune tolerance to the myeloma cells, 

further facilitating the development of cancer. There are ongoing clinical trials to verify the 

efficacy and safety inhibit IL-6 expression in cancers. 

Keywords: IL-6, immunology, cancer, multiple myeloma 
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Wpływ mikrośrodowiska nowotworowego  

na aktywację i polaryzację makrofagów  

1. Wprowadzenie i cel pracy 

Celem tego rozdziału jest krótka charakterystyka mikrośrodowiska 

nowotworu, które jest bardzo heterogenną mieszaniną wielu rodzajów 

komórek (zarówno prawidłowych, jak i nowotworowych). Ponadto zostaną 

wymienione wytwarzane przez guz czynniki mające znaczny wpływ na 

modulację odpowiedzi układu odpornościowego. Czytelnik będzie mógł 

zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat aktywacji 

monocytów do makrofagów, a także ich różnicowania do subpopulacji M1 

i M2 oraz TAM, czyli makrofagów związanych z nowotworem. 

2. Czym jest nowotwór? 

Nowotworem nazywamy nieprawidłowy i nadmierny rozrost tkanki 

ustroju, nieskoordynowany z pozostałymi tkankami i niereagujący na 

naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu. Rozwój nowotworu jest 

procesem wieloetapowym, w trakcie którego zmienia się ilość oraz jakość 

antygenów obecnych na transformowanych nowotworowo komórkach. 

Rozwój nowotworu charakteryzuje się wzrostem przy braku sygnałów 

inicjujących proliferację, brakiem reakcji na sygnały wysyłane przez 

receptory i z punktów kontrolnych cyklu komórkowego, wyłączeniem 

mechanizmów samozniszczenia, nieskończoną ilością podziałów (nieśmier-

telnością), stymulowaniem rozwoju naczyń krwionośnych (angiogeneza) 

poprzez stan niedotlenienia w nekrotycznym rdzeniu sferoidu (co pobudza 

sąsiednie naczynia do wnikania do wnętrza guza i w konsekwencji zwiększa 

jego objętość). Komórki nowotworowe mają ponadto zdolność do 

atakowania kolejnych oraz sąsiednich tkanek. Następuje to poprzez proces 

naciekania bądź też przerzuty odległe (metastazę). Umieralność na 

nowotwory wiąże się głównie z wycieńczeniem organizmu chorego oraz 

przerzutami wielonarządowymi [1]. 
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2.1. Podział nowotworów 

Najogólniej nowotwory można podzielić na złośliwe, łagodne oraz 

miejscowo-złośliwe. Nowotwory złośliwe charakteryzują się niezróżni-

cowaną (anaplastyczną), jednorodną budową, niszczą tkankę, w której się 

rozwijają, wywołują lokalny stan zapalny i mają zdolność do tworzenia 

przerzutów. W zależności z komórek jakiej tkanki się wywodzą, możemy 

je podzielić na raki (carcinoma; z endodermy i ektodermy) oraz mięsaki 

(sarkoma; z mezodermy) i chłoniaki (lymphoma; z mezodermy). Nowo-

twory łagodne są zróżnicowane i otoczone błoną łącznotkankową. Lokal-

nie nie niszczą tkanki (są morfologicznie podobne do tkanki prawidłowej), 

a także nie mają zdolności do tworzenia przerzutów. Wyróżniamy wśród 

nich gruczolaki, mięśniaki, naczyniaki, włókniaki, oponiaki, chrzęstniaki, 

kostniaki oraz nerwiaki. Przykładem nowotworów miejscowo złośliwych 

jest glejak. Ma on zdolność naciekania sąsiednich komórek i lokalnego 

niszczenia tkanki, ale nie daje przerzutów [1, 2]. 

2.2.  Czynniki wpływające na rozwój nowotworu 

Na powstanie i rozwój nowotworu wpływa wiele czynników, które 

mogą wywoływać punktowe lub chromosomowe mutacje w DNA, co 

z kolei może prowadzić do transformacji nowotworowej danej komórki. Do 

takich kancerogenów (czynników rakotwórczych) należą m.in. substancje 

chemiczne (aminy aromatyczne, benzopiren, nitrozoaminy), nieprawidłowa 

dieta, wirusy (HCV, HPV 16 i 18, Epsteina-Barr), promieniowanie ultrafio-

letowe i rentgenowskie, alkohol, używki, czynniki środowiskowe, wro-

dzone i biologiczne, substancje nieorganiczne (arsen, chrom, nikiel), 

związki aromatyczne (antraceny), azbest, surowce naturalne (aflatoksyna), 

a nawet niektóre leki przeciwnowotworowe. Natomiast do czynników 

pośrednich należą wolne rodniki, głównie tlenowe, ale też utlenione przez 

nie związki. 

Na szczęście na każdym z etapów rozwoju guza (inicjacja, promocja, 

progresja) działają czynniki, które chronią organizm przed działaniem 

kancerogenów. Są to witaminy (C i E), glutation, syntetyzowane w orga-

nizmie enzymy, jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza 

glutationowa. DNA może być również naprawione dzięki aktywności 

mechanizmów naprawczych. 

Osoby chore na nowotwory mają znacznie osłabiony układ immuno-

logiczny, zwłaszcza odpowiedź komórkową. Pewne procesy immuno-

logiczne mogą wręcz działać na korzyść nowotworu, wspierać jego rozwój 

i stymulować wzrost, zamiast powodować likwidację nieprawidłowych 

komórek [1, 2]. 
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2.3. Czynniki wydzielane przez komórki guza i mechanizmy 

ucieczki spod nadzoru immunologicznego 

Komórki nowotworowe mogą wydzielać czynniki o działaniu 

supresyjnym, np. TGF-β, IL-10, prostaglandynę E2, VEGF (stymulujący 

formowanie się naczyń w obrębie guza oraz hamujący różnicowanie się 

komórek dendrytycznych). Ponadto na powierzchni komórek nowotwo-

rowych mogą pojawić się cząsteczki indukujące apoptozę w limfocytach T 

(FasL, PD-L1). Komórki nowotworowe mogą również powodować 

zmniejszenie ekspresji łańcuchów CD3, związanych z receptorem TCR, 

a co za tym idzie, zaburzenia funkcji limfocytów T [1, 3]. 

Komórki nowotworowe są w stanie efektywnie maskować swoją 

obecność poprzez wpływ na układ immunologiczny organizmu. Jednym 

z podstawowych mechanizmów ich działania jest zmniejszenie poziomu 

lub też nieobecność antygenów zgodności tkankowej (MHC) klasy I oraz II 

na powierzchni komórek. W ten sposób niemożliwe staje się rozpoznanie 

komórek guza przez limfocyty cytotoksyczne [1, 3].  

Innymi mechanizmami, które skutecznie utrudniają walkę z nowo-

tworem są: zmniejszenie ekspresji antygenów lub cząsteczek kostymu-

lujących na powierzchni komórek nowotworowych, nieprawidłowa 

ekspresja cząsteczek adhezyjnych, produkcja przez guza czynników 

o działaniu immunosupresyjnym (np. TGF-β, IL-10, PGE2), niepra-

widłowo funkcjonujące proteasomy lub białka transportujące, a co za tym 

idzie nieprawidłowe cięcie antygenu w komórce, jego przetwarzanie 

i prezentowanie w skutek defektów komórek nowotworowych, zapo-

bieganie rozpoznawaniu komórek nowotworowych przez inne komórki 

poprzez blokowanie receptorów na limfocytach T dzięki specyficznym 

kompleksom obecnym na komórkach guzów, klonalne wyczerpanie bądź 

śmierć limfocytów T poprzez przewlekłą stymulację, indukowanie 

specyficznej tolerancji immunologicznej przez część antygenów nowo-

tworowych (ekspresja TRAIL), obecność swoistych substancji na 

powierzchni guza (np. mukopolisacharydy zawierające reszty kwasu 

sjalowego), które maskują antygeny i inne [1,3]. 

3. Mikrośrodowisko nowotworu 

Guz rozwija się w niszy nowotworowej złożonej z prawidłowych 

komórek. W początkowych stadiach nisza reguluje funkcje guza i ogra-

nicza jego przestrzeń i objętość. Nowotwór wysyła do niszy sygnały 

w postaci cytokin i czynników wzrostu, wymuszając na komórkach niszy 

apoptozę lub rozluźnienie, albo też sam naciska na nie, powodując 

powiększenie lub zanik niszy. Zatem nisza prawidłowych komórek 

znacznie różni się od niszy komórek nowotworu (utraciła ona kontrolę nad 
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proliferacją guza, pozwala na tworzenie przerzutów poprzez umożliwienie 

przemieszczania się komórek nowotworu oraz ich wnikanie do naczyń 

krwionośnych i limfatycznych) [1, 3]. 

Komórki mikrośrodowiska to głównie komórki reakcji zapalnej, 

tworzące funkcjonalne więzi z komórkami nowotworu. Pozwalają one na 

dalszy rozwój nowotworu dzięki tworzeniu jak najbardziej sprzyjających 

warunków dla najlepiej przystosowanych komórek. Właściwości proan-

giogenne komórek mikrośrodowiska sprzyjają tworzeniu niezbędnych do 

progresji nowotworu naczyń limfatycznych i krwionośnych, osłabiają także 

działanie układu immunologicznego (immunosupresja) i sprzyjają ucieczce 

spod jego nadzoru. Natomiast nowotwór „edukuje” komórki, powodując 

u nich wykształcenie wyżej wymienionych funkcji. Te zależności charak-

teryzuje rys. 1. [1, 3]. 

 
Rysunek 1. Zależność komórek nowotworu i mikrośrodowiska od siebie [3] 

3.1. Struktura mikrośrodowiska nowotworowego 

Struktura guza nowotworowego jest mocno heterogenna. Jest to 

mieszanka różnych rodzajów komórek, z czego około 10-15% to komórki 

nowotworu. Pozostałe należą do tzw. stromy (niszy) nowotworowej 

(mikrośrodowiska nowotworu), w której skład wchodzą fibroblasty, 

komórki immunologicznie kompetentne (limfocyty, komórki dendry-

tyczne), komórki stanu zapalnego (monocyty, granulocyty), komórki 

mięśniowe i miofibloblasty, komórki śródbłonka naczyń limfatycznych 

i krwionośnych (pericyty), składniki macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM; 

błony podstawne, włókna: fibronektyna, laminina, kolagen, elastyna; 

składniki rozpuszczalne), płytki krwi (α-ziarnistości, gęste ziarnistości), 

mieloidalne komórki supresorowe (MDSC) [1, 3, 4]. 

4. Makrofagi 

Makrofagi zaliczane są do jednojądrzastych komórek żernych, które 

stanowią pierwszą linię obrony organizmu podczas inwazji drobno-

ustrojów. Prekursory makrofagów wywodzą się z komórek macierzystych 

szpiku kostnego. Ich rozwój rozpoczyna się od stadium monoblastów, 
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poprzez promonocyty, następnie monocyty, które mogą już wędrować do 

krwi, by po kilku dniach opuścić łożysko naczyniowe i w tkankach 

różnicować się w makrofagi. Ostatecznym wynikiem tych przekształceń 

mogą być tzw. wielojądrzaste komórki olbrzymie posiadające zdolność 

fagocytozy i wykazujące cytotoksyczność. W błonie komórkowej mono-

cytów występują cząsteczki stanowiące swoiste markery powierzchniowe: 

CD45 (jest charakterystyczny dla wszystkich leukocytów), CD11c, CD16, 

CD31, CD34, CD64, CD14, który jest markerem specyficznym zarówno 

dla monocytów, jak i makrofagów, CD226, a także receptory dla chemokin 

CCR2 i CX3CR1 [5, 6]. 

4.1. Aktywacja makrofagów 

Żeby makrofagi były w stanie przeciwstawić się rozwojowi większości 

patogenów wewnątrzkomórkowych, musi zajść ich aktywacja. Można 

wyróżnić dwie podstawowe grupy czynników aktywujących makrofagi – są 

to pojawiające się w pierwszej kolejności czynniki pochodzenia bakte-

ryjnego, które aktywują PRR (receptory rozpoznające wzorce, receptory 

dla cząsteczek PAMP), a także pojawiające się później czynniki uwalniane 

przez pobudzone limfocyty T i komórki tuczne (cytokiny). 

Makrofagi najsilniej aktywowane są przez INF-γ, który współdziała 

również z takimi cytokinami jak TNF, M-CSF, MIF (czynnik zahamowania 

migracji makrofagów), IL-2, IL-4, GM-CSF oraz chemokinami CCL2 

i CCL3. INF-γ działa głównie poprzez wzmocnienie ekspresji receptorów 

dla wyżej wymienionych czynników [7, 8]. 

4.1.1. Efekty aktywacji makrofagów 

Działanie czynników aktywujących makrofagi polega przede wszystkim 

na zwiększeniu w nich ekspresji enzymów i innych białek, które są 

pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w ich funkcje cytotoksyczne. 

W aktywowanych makrofagach pobudzeniu ulegają takie mechanizmy 

i procesy jak: fagocytoza, prezentacja antygenów limfocytom T, właś-

ciwości bakteriobójcze, przemiany metaboliczne, odpowiedź na czynniki 

chemotaktyczne, wydzielanie wielu czynników i cytokin. 

Aktywowane makrofagi mają zdolność do zabijania uszkodzonych 

komórek, np. komórek nowotworowych u ssaków. Ich efekt cytotoksyczny 

wiąże się z działaniem m.in. TRAIL, TNF, IL-1, reaktywnych form tlenu 

i azotu oraz proteaz (związanych z błoną komórkową i lizosomalnych). 

Wspomniana cytotoksyczność niekoniecznie połączona jest z procesem 

fagocytozy, może też zachodzić pozakomórkowo. 

Pobudzone makrofagi wydzielają zwiększoną ilość wielu różnych 

czynników, np. IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, CCL-3, CCL-4, 
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CCL-5, CXCL1, CXCL8, CXCL10, INF-α I INF-β, TNF, czynniki wzrostu 

(FGF, PDGF, G-CSF, M-CSF, GM-CSF, IGF), TRAIL, erytropoetyna, 

TGF-α i TGF-β, składniki dopełniacza (C1, C2, C3, C4, C5, czynnik B i D, 

properdyna), enzymy (arginaza, kolagenaza, lipazy, fosfatazy, nukleazy, 

aktywator plazminogenu, glikozydazy) oraz inhibitory enzymów (β2-

makroglobulina, inhibitor plazminy), reaktywne formy tlenu, trans 

kobalamina, transferryna, fibronektyna, PGE2, leukotrieny, czynnik 

aktywujący płytki [1, 7, 8]. 

Cytotoksyczność pobudzonych makrofagów należy do najważniejszych 

mechanizmów immunologicznych uczestniczących w obronie przeciwno-

wotworowej. Mogą one hamować proliferację komórek nowotworowych 

lub też zabijać je poprzez wydzielanie cytokin (TNF, IL-1) albo w drodze 

kontaktu bezpośredniego. Cytokiny IL-12, IL-15, IL-18, IL27 wydzielane 

przez aktywowane makrofagi pobudzają z kolei limfocyty Tc oraz komórki 

NK. Natomiast chemokiny mają działanie chemotaktyczne i przyciągają 

komórki (limfocyty, monocyty, neutrofile) w pobliże nowotworu. 

CXCL10, CXCL9 oraz CXCL4 hamują powstawanie naczyń w obrębie 

guza. Niestety, makrofagi naciekające nowotwór nie zawsze działają 

antagonistycznie w stosunku do niego. Komórki nowotworowe mogą 

wydzielać czynniki chemotaktyczne dla monocytów i makrofagów (np. 

CCL2) i przyspieszające ich aktywację (np. M-CSF) albo wręcz przeciwnie 

czynniki hamujące ich chemotaksję. Z kolei makrofagi oprócz zdolności do 

zabijania komórek guza dzięki cytotoksyczności, mogą też wydzielać 

czynniki wspomagające ich wzrost i rozwój (np. PDGF, FGF), czynniki 

przyspieszające wzrost naczyń wokół guza (np. VEGF) oraz metalo-

proteinazy macierzowe, które ułatwiają naciekanie i inwazję sąsiednich 

tkanek, a zatem i przerzutowanie nowotworu [7-9]. 

4.1.2. Fenotyp makrofagów w zależności od mikrośrodowiska guza 

W zależności od czynników wydzielanych przez komórki mikro-

środowiska makrofagi mogą być aktywowane drogą klasyczną (Subdo-

pulacja M1) oraz aktywowane drogą alternatywną (M2). Populacja M1 

powstaje po stymulacji receptorów TLR takimi czynnikami jak INF-γ, 

lipopolisacharyd (pochodzenia bakteryjnego), cytokiny (np. TNF-α). 

Populacja M2 natomiast polaryzowana jest przez wiele różnych czynników 

i może następnie przekształcać się w subtypy M2a, M2b i M2c. Fenotyp 

M2a pojawia się po stymulacji IL-4 lub IL-13, M2b są indukowane przez 

kompleksy immunologiczne, LPS, receptory TLR lub też antagonistów 

receptora IL-1. M2c makrofagi powstają po aktywacji IL-10, TGF-β oraz 

glukokortykoidami[1, 6, 7, 8, 10, 11, 19]. 
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W zależności od ujawnionego fenotypu makrofagi są w stanie wydzie-

lać różne substancje i tak populacja M1 produkuje duże ilości cytokin 

prozapalnych (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12 i IL-23) oraz chemokin (CCL5, 

CCL8, CXCL2 i CXCL4). Obserwuje się również wzrost stężenia wolnych 

rodników tlenowych i azotowych oraz wydzielanej indukowanej syntazy 

tlenku azotu (iNOS). M1 wykazują także wysoki poziom ekspresji MHC 

klasy I i II na swojej powierzchni, a co za tym idzie zwiększoną zdolność 

do prezentacji antygenów. Cechy te odpowiadają za ich właściwości 

zabójcze względem komórek drobnoustrojów lub nowotworów. 

Z kolei w makrofagach M2 zawsze zachodzi ekspresja receptora 

zmiatającego, receptora mannozowego i IL-10, co powoduje, że M2 

uczestniczą głównie w odpowiedzi przeciwko zakażeniom pasożytniczym, 

remodelacji tkanek, modulacji odporności i progresji nowotworu [7, 8, 11]. 

Makrofagi M1 wykazują na swojej powierzchni ekspresję cząsteczek 

markerowych CCR7, CD25, CD80, CD86, CD127, CD215. Subpopulacje 

makrofagów M2 mają na powierzchni odpowiednio cząsteczki markerowe 

CD206, CD209 (M2a), CD86 (M2b) oraz CD163 (M2c). 

Makrofagi mogą ujawniać różne właściwości w zależności od czynnika, 

który wywołał ich polaryzację. Przykładowo podczas stymulacji IFN-γ, 

TNF i GM-CSF makrofagi o fenotypie M1 wydzielają więcej IL-12 i IL-

23, ale mniej IL-10. Natomiast w przypadku heterogennej populacji 

makrofagów M2 jest odwrotnie: poziom wydzielanej IL-1 i IL-10 wzrasta, 

a IL-12 i IL-23 maleje. W związku z tym odmiennym profilem produkcji 

cytokin, spolaryzowane makrofagi wykazują różne funkcje. I tak 

produkowana przez makrofagi M1 IL-12 promuje różnicowanie się 

komórek Th1, co wspomaga proces fagocytozy. Populacja makrofagów M1 

może zabijać komórki nowotworowe, natomiast makrofagi M2 często 

dominują w obrębie komórek naciekających guza, co może sprzyjać jego 

rozwojowi [1, 6, 8, 10, 11, 19]. 

4.1.3. Makrofagi związane z nowotworem 

W mikrośrodowisku nowotworu, oprócz samych komórek guza, 

komórek endotelialnych, komórek stanu zapalnego, fibroblastów, znajdują 

się również makrofagi związane z nowotworem (TAMs). Jest to populacja 

komórek heterogennych, pochodzących z krążących monocytów lub 

osiadłych makrofagów, których właściwości, charakterystyczne markery 

oraz produkowane cytokiny i chemokiny zależą od otaczającego środo-

wiska i które mogą się różnić nawet w obrębie jednego typu nowotworu. 

Wiele badań wykazało ich niejednoznaczną rolę w procesie nowo-

tworzenia. Z jednej strony TAMs wykazują fenotyp makrofagów M2 ze 

względu na ekspresję markerów charakterystycznych dla tej podgrupy 
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(CD163, fragment Fc immunoglobulin, lektynowe domeny typu C, białka 

szoku cieplnego), a samo mikrośrodowisko zawiera wiele chemoatrak-

tantów (takich jak IL-4, Il-13, TGF-β, IL-10), które prowadzą do 

polaryzacji makrofagów właśnie w kierunku populacji M2. Przyjmuje się 

zatem, że promują progresję i metastazę nowotworu poprzez stymulację 

angiogenezy, immunosupresję oraz wpływają na wzrost inwazyjności 

komórek guza [18]. Z drugiej strony TAMs wydzielają cytokiny prozapalne 

(INF-γ, IL-1, IL-6), które aktywują komórki związane z odpowiedzią 

przeciwnowotworową. Relacje TAMs z komórkami nowotworowymi, 

komórkami śródbłonka i układu odpornościowego są bardzo złożone. 

Wydzielają one wiele czynników proangiogennych (np. VEGF, IL1β, 

PDGFβ, TNFα, CXCL8), czynników wzrostowych dla komórek nowotwo-

rowych (EGF, IL-6), czynników immunosupresyjnych (IL-10, VEGF, 

TGFβ, PGE2), a także metaloproteinazy (MMP 7, 9, 12), za pomocą 

których przekształcają macierz pozakomórkową. Dodatkowo bardzo słabo 

prezentują antygeny, jednocześnie wpływają immunosupresyjnie na 

proliferację limfocytów T. Jednakże, jak donosi literatura, w większości 

przypadków nowotworów (piersi, prostaty, jajników, przełyku, płuc, 

czerniaka) makrofagom TAM przypisuje się działanie przeciwzapalne i ich 

obecność wskazuje na złe prognozy dla pacjenta [1, 3, 11, 13-18]. 

5. Podsumowanie 

Podsumowując, należy stwierdzić, jak bardzo zależne od siebie jest 

działanie układu odpornościowego i rozwijającego się guza. Czynniki 

wydzielane zarówno przez prawidłowe, jak i transformowane komórki 

wzajemnie na siebie oddziałują. Zidentyfikowanie, w jaki sposób akty-

wowane są makrofagi pod wpływem mikrośrodowiska nowotworowego 

(powstanie subpopulacji M1 czy M2), a także jak powstaje populacja 

makrofagów związanych z nowotworem, przybliża nas do zrozumienia 

biologii nowotworów, pozwalając na poszukiwanie nowych rozwiązań 

w ich leczeniu. 

Najważniejsze jest teraz, by wyniki uzyskane in vitro przenieść do 

praktyki klinicznej, gdyż mogą się one okazać kluczowe w terapii celo-

wanej skierowanej przeciw nowotworom. Jednak wymaga to dokład-

niejszych badań, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż odpowiedź 

immunologiczna może być różna u różnych pacjentów. 
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Wpływ mikrośrodowiska nowotworowego na aktywację  
i polaryzację makrofagów 

Streszczenie 
Makrofagi pełnią istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej i zachowaniu homeostazy tkanek. 
Badania dowodzą, iż wiele typów nowotworów rekrutuje monocyty z krwiobiegu i wpływa na 
ich różnicowanie się do makrofagów. Wytwarzane przez nowotwór rozpuszczalne czynniki 
powodują aktywację monocytów drogą klasyczną lub alternatywną, prowadząc do wytworzenia 
subpopulacji makrofagów odpowiednio M1 lub M2. One z kolei wytwarzają swoiste czynniki 
wzrostowe i cytokiny, odpowiedzialne za pobudzenie lub wyciszenie odpowiedzi immuno-
logicznej. Przyjmuje się, iż makrofagi M1 mają działanie immunostymulujące, natomiast M2 
immunosupresyjne. Makrofagi związane z nowotworem (TAM) zwykle przejawiają fenotyp M2, 
jednakże jest to populacja komórek heterogennych, które mogą się różnić nawet w obrębie 
jednego typu nowotworu. Ponieważ dane literaturowe oraz wyniki badań nie są jednoznaczne co 
do rokowań dla pacjenta, ważne jest, by określić wpływ nowotworu na odpowiedź 
immunologiczną. 
Słowa kluczowe: makrofagi, fenotyp M1 lub M2, makrofagi związane z nowotworem, 
mikrośrodowisko nowotworu 

Influence of tumor microenvironment on activation anddifferentiation 
of macrophages 

Abstract  
Macrophages play an important role in the immune response and maintaining tissue homeostasis. 
Research shows that many tumor types recruit monocytes from the circulation and affect their 
differentiation into macrophages. Soluble factors,produced by the tumor, contribute to monocyte 
activation by the classical or alternative way, thus producing a subpopulation of macrophages M1 
or M2, respectively. They, in turn, produce specific growth factors and cytokines, responsible for 
stimulation or attenuation of the immune response. It is considered that macrophages are M1 
immunostimulating agents, while M2 immunosuppressive. Tumor associated macrophages 
(TAM) typically exhibit a M2 phenotype, however, it is a population of heterogeneous cells, 
which may vary even within one type of cancer. Since the literature data and the results of the 
reaserch are not conclusive to the prognosis for the patient, it is important to determine the 
influence of cancer on the immune response. 
Keywords: macrophages, M1 or M2 phenotype, tumor associated macrophages, cancer 
microenvironment 
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Badania kliniczne, jako element ścieżki rozwoju 

produktu leczniczego 

1. Wstęp 

Proces tworzenia nowego produktu leczniczego wymaga zaangażowania 

kadry naukowo-technicznej, zespołów badawczych oraz dużych nakładów 

finansowych. Niezmiernie istotna jest świadomość, iż na każdym etapie 

procesu, począwszy od odkrycia substancji leczniczej aż do rejestracji leku, 

istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia. W tym długoletnim procesie 

wyróżnić możemy badania podstawowe i przedkliniczne (4-5 lat), trwające 

najdłużej badania kliniczne (5-12 lat) oraz dokumentacji i dopuszczenia 

produktu leczniczego do obrotu (0,5-2 lata). Wyniki uzyskane na etapie 

badań klinicznych są kluczowe w rozstrzyganiu przydatności nowego 

produktu leczniczego do celów terapeutycznych [1].  

Badania kliniczne prowadzone są w szpitalach i placówkach medycz-

nych. W zależności od fazy biorą w nich udział pacjenci lub zdrowi 

ochotnicy. Podczas prowadzenia badań klinicznych pacjenci są pod opieką 

najlepszych specjalistów, którzy jednocześnie stale obserwują i monitorują 

wpływ nowych leków i bezpieczeństwo pacjentów.  

Niniejsza praca poświęcona jest obszernemu działowi medycyny, jakim 

są badania kliniczne. Publikacja zwraca uwagę na rolę badań klinicznych 

w procesie rozwoju produktu leczniczego oraz podkreśla, że ich przepro-

wadzenie stanowi niezastąpiony element na drodze do powstania 

nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych terapii. 

2. Ścieżka rozwoju produktu leczniczego 

Tworzenie nowego produktu leczniczego to proces, w który zaanga-

żowany jest cały szereg zespołów badawczych działających na poziomach 

zarówno naukowych, jak i technicznych. Jest to proces najczęściej 10-12 
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letni, który wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, a także wysokim 

ryzkiem niepowodzenia na każdym z etapów rozwoju [1].  

Ścieżka rozwoju produktu leczniczego można podzielić na kilka etapów [2]: 

 Odkrycie cząsteczki o działaniu terapeutycznym; 

 Badania podstawowe (laboratoryjne); 

 Badania przedkliniczne; 

 Badania kliniczne; 

 Rejestracja leku; 

 Wprowadzenie leku do obrotu. 

Niezmiernie istotny jest fakt, iż każdy z wyżej wymienionych etapów 

musi zakończyć się pozytywnie, by można było przejść do kolejnego.  

2.1. Odkrycie substancji o działaniu terapeutycznym 

Pierwszym z etapów procesu rozwoju produktu leczniczego jest 

odkrycie cząsteczki o potencjalnym działaniu leczniczym.  

Jednym ze sposobów pozyskiwania substancji jest poszukiwanie sub-

stancji pośród występujących już w środowisku naturalnym. Polega to 

najczęściej na izolacji, poznaniu struktury oraz nowych właściwości farma-

kokinetycznych, farmakodynamicznych i terapeutycznych oraz opraco-

waniu metody wytwarzania.  

Kolejnym ze sposobów jest modyfikacja znanych już dobrze substancji 

pochodzenia naturalnego, bądź syntetycznego. Przykładem takiego 

pozyskiwania jest penicylina Aleksandra Fleminga (1929 r.), która dopiero 

po połączeniu z prokainą stała się powszechnie dostępnym lekiem. 

 Innym sposobem odkrycia cząsteczki leczniczej jest przypadkowa 

synteza organiczna kilku substancji o nieznanych w połączeniu właści-

wościach fizykochemicznych, decydujących w przyszłości o późniejszym 

ich zastosowaniu.  

Jednakże wraz z rozwojem inżynierii biomedycznej i genetyczne oraz 

bioinformatyki coraz częściej jednak projektowanie cząsteczek odbywa się 

komputerowo poprzez syntezę celowaną substancji biologicznie czynnych. 

W ten sposób możliwe jest zaprojektowanie cząsteczki, która ma możli-

wość selektywnego wiązania się z wybranym receptorem. Przykładem 

mogą być leki biologicznie czynne, posiadające strukturę przeciwciał.  

Ostatnią z metod jest opracowanie metody inżynierii genetycznej, która 

prowadzi do uzyskania substancji występujących już w organizmie 

człowieka. Doskonałym przykładem jest insulina, jaka jest produkowana 

w zdrowych wyspach trzustkowych, jednakże osoby chorzy na cukrzycę 

typu I otrzymują ją jako lek [3].  
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2.2. Badania laboratoryjne  

Faza badań podstawowych – laboratoryjnych – ma na celu określenie 

parametrów fizykochemicznych nowego potencjalnego produktu leczni-

czego. W tej fazie badana jest m. in rozpuszczalność i stabilność nowej 

substancji, jej pH, pK oraz reaktywność chemiczna.  

Na tym etapie bardzo często dochodzi do modyfikacji badanej sub-

stancji poprzez wytworzenie odpowiedniej soli o lepszej przenikalności 

przez błonę biologiczną, czy rozpuszczalności.  

Badania laboratoryjne wykonywane są na ustalonych ludzkich liniach 

komórkowych, co umożliwia m. in. pierwsze badanie skuteczności, bezpie-

czeństwa, a także mutagenezy nowego produktu leczniczego [4]. 

2.3. Badania przedkliniczne 

Faza badań przedklinicznych obejmuje badania na zwierzętach 

laboratoryjnych, z których najczęściej wykorzystywane są myszy i szczury. 

Badania przedkliniczne (in vivo) mają na celu określenie skuteczności 

badanej cząsteczki poprzez poznanie szczegółowego mechanizmu działania 

produktu leczniczego testując różnego rodzaju markery dające efekt 

terapeutyczny [5].  

W fazie badań in vivo możliwe jest określenie: 

 Farmakokinetyki – wchłanianie, metabolizm, dystrybucja oraz 

zależność dawki od stężenia; 

 Farmakodynamiki – zależność dawki od efektu terapeutycznego; 

 Toksyczności w grupie co najmniej dwóch gatunków zwierząt; 

 Oceny bezpieczeństwa stosowania badanego produktu leczniczego [6]. 

2.4. Badania kliniczne  

Badania kliniczne są niewątpliwie kluczowym etapem na drodze 

powstawania nowego produktu leczniczego. Faza badań klinicznych 

stanowi najdłuższy etap, gdyż trwa średnio 10 lat. Tym samym jest to 

również najdroższa faza.  

Faza kliniczna jest procesem trudnym i wymaga z pewnością dużego 

doświadczenia i wiedzy zespołów badawczych. Należy podkreślić, iż 

wyniki badań klinicznych są bardzo często nieprzewidywalne, co 

niejednokrotnie zmusza do zmiany kierunku rozwoju produktu badanego.  

Podział badań klinicznych na fazy jest w dużym stopniu umowny, 

ponieważ bardzo często ciężko jest sklasyfikować precyzyjnie cele 

pierwszo- i drugorzędowe badania. Szczegółowe wytyczne, umożliwiające 

klasyfikację badania znajdują się we wnioskach, które przedkłada się 

odpowiednim Urzędom (np. Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych 
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Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, czy Komisji Bioe-

tycznej) w celu rozpoczęcia badania klinicznego [7-11]. 

Badania kliniczne możemy podzielić również ze względu na rodzaj 

zaślepienia. Najprostszym z nich jest badanie otwarte (ang. open-label), 

w którym wszyscy zaangażowani w badanie kliniczne posiadają wiedzę 

dotyczącą przynależności pacjenta do grupy przyjmującej badany produkt, 

bądź placebo. Drugim rodzajem badań jest badanie zaślepione. Może być 

ono pojedynczo zaślepione (ang. single-blind), gdzie tylko pacjent nie zna 

przynależności do grup, bądź najczęściej stosowane podwójnie zaślepione 

(ang. double-blinded), gdzie zarówno pacjent, jak i badacz nie posiada 

takich informacji. Istnieją również badania potrójnie zaślepione (ang. 

triple-blinded), w których dodatkowo sponsor nie zna tej informacji, jednak 

prowadzi się je stosunkowo rzadko [7-11]. 

W czasie trwania każdego badania klinicznego, wyspecjalizowany 

personel medyczny podejmuje wszelkie działania, które zmierzają do 

zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i ochotnikom. Dotyczy to również 

badań, kiedy to pacjenci nie są hospitalizowani. Podczas opisanych 

w protokole badawczym okresów przyjmowania badanego produktu 

pacjenci są monitorowani poprzez wywiad medyczny, badania fizykalne, 

EKG, krwi, tomografii komputerowej i wielu innych [1,2]. Dodatkowo, 

wszystkie badania kliniczne są prowadzone zgodnie z zasadami Dobrej 

Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice; GCP) i monitorowane 

przez właściwe organy regulacyjne, takie jak Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) 

oraz Komisja Bioetyczna. W każdym Ośrodku Badań Klinicznych 

bezwzględnie przestrzega się praw pacjenta, postępuje zgodnie z Kartą 

Praw Pacjenta i szanuje dobrowolność uczestnictwa w badaniu klinicznym, 

które może być na każdym etapie zastopowane w przypadku wycofaniu 

dokumentu świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym [7,9,10].  

2.4.1. Faza 0 badań klinicznych 

Badania fazy 0 są mało popularną metodą, umożliwiającą poznanie 

charakterystyki badanego produktu, gdyż stanowią zaledwie 0,7% wszys-

tkich prowadzonych badań klinicznych. Są to przede wszystkim badania 

obejmujące mikrodawki produktu badanego, znakowanego najczęściej 

izotopem promieniotwórczym w celu ich późniejszej identyfikacji [1,2].  

Wskazaniem do przeprowadzenia fazy 0 badań klinicznych jest 

stosunkowe wysokie ryzyko niepowodzenia badań klinicznych fazy I, 

wynoszące około 30%. Badania kliniczne fazy 0 wykonywane są wówczas, 

gdy konieczne jest określenie dystrybucji badanego produktu oraz 

w przypadku konieczności poznania farmakologii jego niskich dawek. 
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Przeprowadzenie fazy 0 przynosi jednakże wiele korzyści, gdyż 

w stosunkowo krótkim czasie (4-6 miesięcy) możliwe jest uzyskanie 

danych farmakokinetycznych przy niewielkich nakładach finansowych. 

Koszty te są w tej fazie wyjątkowo niskie, gdyż najczęściej ilość 

wykorzystywanego badanego produktu możliwa jest się do pozyskania 

w skali laboratoryjnej [12]. 

2.4.2. Faza I badań klinicznych 

Badania fazy I są wykonywane zazwyczaj z pominięciem fazy 0, 

dlatego też w większości przypadków stanowią pierwszą linię kontaktu 

badanego produktu z organizmem ludzkim. Badania te dostarczają podsta-

wowych danych dotyczących farmakokinetyki produktu badanego oraz 

określają początkową dawkę, jaka konieczna jest do zastosowania 

w kolejnych fazach. Bardzo często wyznacza się również dawkę maksy-

malną, która jest tolerowana przez pacjenta. Decyzja dotycząca wysokości 

pierwszej podanej dawki jest jednym z najważniejszych i jednocześnie 

najtrudniejszych problemów koniecznych do rozwiązania na drodze 

projektowania rozwoju produktu badanego. Podczas fazy I uzyskuje się 

również podstawowe informacje o bezpieczeństwie stosowania badanego 

produktu. Na tym etapie uzyskuje się pierwsze dane dotyczące działań 

niepożądanych. Faza I służy także stwierdzeniu relacji pomiędzy dawką 

preparatu a efektem jego działania preparatu [13].  

W fazie I badań klinicznych zazwyczaj bierze udział 20-80 zdrowych 

uczestników, którzy otrzymują wynagrodzenie za udział w badaniu. 

Wyjątkiem są badania kliniczne z preparatami o wysokiej toksyczności, 

których stosowanie mogłoby zagrażać zdrowiu i/lub życiu uczestników. 

Doskonałym przykładem są tu badania onkologiczne oraz niektóre 

neurologiczne. W takich przypadkach biorą udział pacjenci, którzy cierpią 

na dane schorzenie, przeciwko któremu działa produkt badany [1,2,13].  

2.4.3. Faza II badań klinicznych 

Badania fazy II prowadzone są w celu zbadania skuteczności działania 

badanego produktu.  

W fazie II badań klinicznych biorą udział pacjenci, którzy cierpią na 

daną jednostkę chorobową. Na tym etapie badany produkt testowany jest na 

kilkudziesięciu do nawet kilkuset pacjentów. Długość trwania tej fazy 

badań waha się od kliku miesięcy do kilku lat [1]. 

Badania fazy II to przede wszystkim projekty randomizowane, w któ-

rych część chorych otrzymuje badany produkt, a część placebo, a przydział 

do poszczególnych grup następuje w sposób losowy. Najbardziej cenione 

są projekty, w których występuje tzw. podwójne zaślepienie, gdzie ani 
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pacjent, ani badacz nie otrzymuje informacji, do której grupy przydzielony 

został pacjent [13].  

Czasami projekty fazy II różnicuje się na fazę II A oraz fazę II B. 

Pierwsza z nich projektowana jest w celu uzyskania szczegółowych danych 

dotyczących dawki badanego produktu, natomiast druga odnosi się do jego 

skuteczności. Jeśli analiza danych wykazuje korzyści dla pacjentów, 

produkt leczniczy przechodzi do fazy III [2]. 

2.4.4. Faza III badań klinicznych 

Badania kliniczne fazy III dotyczą większej populacji pacjentów, 

ponieważ liczą ich od kilkuset do nawet kilku tysięcy i często prowadzone 

są w wielu ośrodkach badawczych w różnych krajach. Etap ten oparty jest 

o wyniki z fazy II, które mają być potwierdzone na większej populacji 

uczestników [1].  

Głównym celem badań fazy III jest porównanie produktu badanego 

z dostępną na rynku terapią standardową. Podobnie jak w przypadku badań 

fazy II są to badania randomizowane i zaślepione [1, 2, 13]. 

Istnieje kilka układów badań fazy III. Pierwszy z nich występuje w tzw. 

układzie równoległym. Polega on na tym, że każdy z uczestników badania 

dostaje tylko jeden rodzaj leczenia. W tym układzie ważna jest hetero-

genność grupy pacjentów, która dostarczy szeroką wiedzę na temat 

stosowanej terapii. Ten model jest najłatwiejszy zarówno do zastosowania, 

jak i interpretacji [13]. 

Kolejny z modeli to tzw. układ krzyżowy (ang. cross-over). W tym 

przypadku występują zawsze 2 różne ramiona terapeutyczne. Przykładem 

może być zastosowanie produktu badanego vs. placebo lub zastosowanie 

produktu badanego vs. produktu referencyjnego, dostępnego już na rynku. 

W układzie krzyżowym po okresie badawczym występuje tzw. okres 

wymywania leku (ang. wash-out period) dostosowany specyficznie do 

danej terapii, po którym następuje zamiana ramion terapeutycznych. 

W praktyce oznacza to, że np. pacjenci otrzymujący produkt badany po 

okresie wymywania dostają placebo, natomiast uczestnicy z ramienia 

placebo przechodzą do ramienia otrzymującego produkt badany. Jest to 

wyjątkowo skuteczny model, w którym każdy z pacjentów stanowi sam dla 

siebie próbę kontrolną. W tym przypadku niezależne stają się czynniki 

zarówno demograficzne, jak i przyżyciowe, co znacznie obniża różnice 

międzypopulacyjne w obrębie grupy badawczej. Jednakże metoda ta ma 

również swoje ograniczenia, ponieważ układ cross-over możliwy jest do 

przeprowadzenia tylko i wyłącznie w przypadku chorób przewlekłych [1].  

Ostatni z układów, najrzadziej występujący, to model czynnikowy (ang. 

factorial design), w którym badane są, co najmniej 2 substancje lecznicze, 
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stosowane w różnych dawkach naprzemiennie. Układ ten umożliwia tym 

samym ocenę współudziału różnych dostępnych rozwiązań terapeutycznych 

[13]. 

Badania III fazy dostarczają najwięcej informacji dotyczących bezpie-

czeństwa stosowania nowego produktu leczniczego spośród wszystkich 

występujących faz badań klinicznych. Ta najbardziej długotrwała faza 

badań klinicznych jest tym samym najbardziej wiarygodna. Jeśli faza III 

zakończy się pozytywnie i potwierdzi wcześniej uzyskane wyniki badań, 

producent badanego produktu leczniczego może rozpocząć procedury 

mające na celu jego rejestrację na rynku oraz sprzedaż. [2]. 

2.4.5. Faza IV badań klinicznych  

IV faza badań klinicznych obejmuje już badania po rejestracji badanego 

produktu. Są do wiec badania po fazie dopuszczenia leku do obrotu. Celem 

tej fazy badań klinicznych jest określenie długoterminowego efektu leku na 

poziomie zarówno bezpieczeństwa stosowania, jak i skuteczności. Tym 

samym badania IV fazy porównują stosowanie produktu leczniczego 

z alternatywnymi lekami dostępnymi już na rynku i stosowanymi, jako 

standardy terapeutyczne. Ostatnim celem fazy IV jest zbadanie całkowitego 

kosztu pełnej terapii badanym lekiem [1,2]. 

Badania kliniczne IV fazy doprowadzają niejednokrotnie do wpro-

wadzenia modyfikacji stosowanych terapii, a nawet do zmian w stan-

dardach terapeutycznych. W szczególnych przypadkach faza IV może 

doprowadzić nawet to wycofania leku z obrotu na rynku [13]. 

3. Badania kliniczne w liczbach 

Według różnych źródeł szacunkowy rynek badań klinicznych wynosi 

60-80 mld USD. Tylko w samym roku 2014 odnotowano ponad 20 tysięcy 

nowych badań klinicznych. W Polsce rynek badań klinicznych w 2014 roku 

osiągnął wartość ok. 950 mln PLN. Szacuje się natomiast, że w bieżącym 

roku (2016) ich wartość przekroczy 1 mld PLN. W tym samym roku (2016) 

zgodę Ministra Zdrowia uzyskało 396 badań klinicznych, z czego 63% 

stanowią badania kliniczne III fazy. Tym samym odnotowano ich wzrost 

w porównaniu z rokiem poprzednim (z 235 do 251 badań) [14].  

Niezmiennie najbardziej aktywnym obszarem terapeutycznym jest 

onkologia, która wraz z neurologią, pulmonologią i kardiologią stanowią 

ponad 60% badań klinicznych w Polsce [14]. 

W latach 2009-2014 udział liczby badań przeprowadzonych w Polsce 

w stosunku do wszystkich badań prowadzonych w regionie Europy 

Centralnej i Wschodniej CEE (ang. Central and Eastern Europe, CEE) 

utrzymywał się na podobnym poziomie i wynosił 18-19% [14] 
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Rysunek 1. Badania kliniczne w Polsce według obszaru terapeutycznego w latach 2011 i 2014 [15] 

Znacząca większość badań klinicznych znacznej większości prowa-

dzona jest przez międzynarodowe koncerny farmaceutyczne oraz firmy 

prowadzące badania kliniczne na zlecenie (ang. Clinical Research 

Organization, CRO). Możliwe jest również przeprowadzenie badań klinicz-

nych przez ośrodki akademickie, działające przy współpracy ze szpitalami 

uniwersyteckimi, takimi jak Akademickie Centrum Badań Klinicznych 

przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, czy Centrum Innowacyj-

nych Terapii przy Uniwersytecie Jagiellońskim [2]. 

Badania w populacji polskiej dowodzą, że prawie 90% Polaków nie 

przyjmowałoby leków o nieznanej skuteczności i/lub bezpieczeństwie. Ta 

sama populacja wyraziła jednocześnie chęć wzięcia udziału w badaniach 

klinicznych w przypadku ciężkiej choroby, wiedząc, że udział w badaniu 

może przynieść poprawę stanu zdrowia [16].  

Wspominając o liczbach, nie można zapomnieć o kosztach rozwoju 

produktu leczniczego. Koszt wprowadzenia jednego produktu leczniczego 

uzależniony jest od rodzaju produktu leczniczego, badanej populacji oraz 

metodologii i waha się od 600 mln do 5 mld USD. Koszty, które są 

ponoszone po rejestracji leku mają na celu utrzymanie produktu na rynku 

i wynoszą natomiast wnoszą około 800 mln USD [17]. 
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Rysunek 2. Struktura badań klinicznych w podziale na fazy w latach 209 i 2014 [15] 

4. Leki generyczne 

Rozwój kliniczny leków biopodobnych, które są wielu aspektach bardzo 

podobne do produktów referencyjnych, różni się w niewielkich 

szczegółach. W przypadku generyków, firmy farmaceutyczne poświęcają 

więcej uwagi na badanie biofarmaceytyki i fizykochemii produktów. Ma to 

na celu poświadczenie biorównoważności leku generycznego w porówna-

niu do oryginalnego leku. W tym przypadku nie są to schematy typu „cros-

sover”, a równoległe, gdzie pacjenci przyjmują w tym samym czasie dwa 

konkurencyjne produkty podawane w tej samej dawce i tą samą drogą [18]. 

Leki generyczne nie odbiegają jakością od leków referencyjnych. 

Jednakże mimo zastosowania tej samej substancji czynnej, oba preparaty 

mogą inaczej wpływać na pacjenta, gdyż trzeba pamiętać, że są to dwa 

różne preparaty. Różnice mogą występować zarówno w środkach 

wypełniających oraz stabilizujących, jak i samych zanieczyszczeniach. 

Obok składu, inną kwestią jest sposób wytwarzania innymi metodami. To 

wszystko ma niewątpliwy wpływ na jakość, przyswajalność i skuteczność 

leku. Badania dowodzą, iż różnice pomiędzy generykami oraz lekami 

oryginalnymi sięgają 3,5%. Dlatego też badania kliniczne są absolutnie 

kluczowym elementem w ścieżce rozwoju produktów leczniczych [19]. 
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5. Podsumowanie 

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny i są 

niezastąpionym etapem w procesie poszukiwania nowych rozwiązań 

terapeutycznych.  

I faza badań klinicznych to pierwsza styczność produktu badanego 

z organizmem ludzkim. Dostarcza ona podstawowych danych dotyczących 

bezpieczeństwa farmakokinetyki i dawki stosowania badanego produktu. 

Faza II to przede wszystkim doprecyzowanie dawki (IIA) oraz badanie 

skuteczności działania nowego produktu leczniczego u chorych (IIB). 

Badania III fazy są większości randomizowane i wieloośrodkowe. Mają na 

celu porównanie nowego produktu leczniczego z dostępnym na rynku 

standardem terapeutycznym. Faza IV dotyczy produktów leczniczych 

dopuszczonych na rynek, a jej celem jest przede wszystkim ustalenie 

długotrwałego efektu stosowania leku w aspekcie skuteczności, bezpie-

czeństwa i jakości życia pacjentów.  

Każda z wyżej wymienionych faz jest konieczna i stanowi niezastą-

piony element w procesie powstawania nowego produktu leczniczego. 

Mimo wielu prób nie ma możliwości zastąpienia ich badaniami w labora-

toriach (in vitro, ex vivo), ani na zwierzętach (in vivo).  

Osobną kwestią są leki generyczne, które by uzyskać największe podo-

bieństwo do leku oryginalnego muszą przejść szereg badań biofarma-

ceutycznych i fizykochemicznych by udowodnić ich biorównoważność. 

Badania kliniczne stanowią tym samym klucz w rozstrzyganiu przydat-

ności nowego produktu leczniczego do celów terapeutycznych w dobie 

rozwoju coraz to nowych chorób zagrażających życiu pacjentów. Potwier-

dzenie, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności 

staje się nie lada wyzwaniem. Niejednokrotnie jest to jedyna szansa dla 

pacjentów na powrót do zdrowia lub przynajmniej zastopowanie rozwoju 

choroby. Dodatkowo, udział pacjentów w badaniach klinicznych gwaran-

tuje, że ich stan zdrowia będzie w rękach wysokiej jakości opieki medy-

cznej, a jednocześnie przyniesie korzyści całemu społeczeństwu, ponieważ 

pozwoli firmom farmaceutycznym oraz naukowcom opracowywać nowe 

leki. 
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Badania kliniczne, jako element ścieżki rozwoju produktu leczniczego 

Streszczenie  

Badania kliniczne spełniają fundamentalną rolę w procesie powstawania nowego produktu 

leczniczego. Prowadzenie badań klinicznych umożliwia tym samym rozszerzenie panelu 

powstawania skuteczniejszych i nowocześniejszych terapii, skierowanym przeciwko chorobom 

współczesnego świata. Udział uczestników w badaniach klinicznych to niejednokrotnie szansa na 

pomoc cierpiącym pacjentom na wiele nieuleczalnych chorób. Badany produkt leczniczy by 

wejść na rynek musi przejść badania przedkliniczne (4-5 lat), trwające najdłużej badania kliniczne 

(5-12 lat) by dopiero po okresie 0,5-2 lat zostać dopuszczonym do obrotu (0,5-2 lata). Niniejsza 

praca gromadzi aktualny stan wiedzy na temat badań klinicznych podkreślając ich rolę w procesie 

rejestracji nowego produktu leczniczego. Artykuł zwraca uwagę na fakt, iż badania kliniczne są 

niezastąpionym przez inne badania (in vitro, ex vivo, in vivo) elementem rozwoju medycyny.  

Słowa kluczowe: badania kliniczne, produkt leczniczy, rejestracja leku, fazy badań klinicznych 

Clinical trials as a part of the designing path of the medicinal product  

Abstract 

Clinical trials are fundamental in the formation of the new medicinal product. Conducting clinical 

trials enables the extension of the panel formation of more effective and more modern therapies 

directed against the most varied diseases of the modern medicine. The participation in clinical 

trials is often an opportunity to help people suffering from many incurable diseases. 

Investigational medicinal product to enter the market must undergo preclinical studies (4-5 years), 

clinical trials (5-12 years) and after a period of 0.5-2 years to be allowed to be marketed (0.5-2 

years). This paper collects the current state of knowledge about clinical trials and highlights their 

role in the process of registering a new medicinal product. Article draws attention to the fact that 

clinical trials are irreplaceable by other studies (in vitro, ex vivo, in vivo) and represent a 

significant part of the medicine development. 

Keywords: Clinical trials, investigational product, drug registration, phases of clinical trials 
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VEGF i MMP-9 jako markery 

małozaawansowanego raka piersi 

1. Wprowadzenie 

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym 

wsród kobiet i drugą co do częstości przyczyną ich śmierci na świecie [1]. 

Jest to związane z niską czułością rutynowo dostępnych markerów. Ze 

względu na rosnącą z roku na rok liczbę przypadków, wczesna diagnoza 

ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w początkowych stadiach nowotworu 

[2]. Dlatego też poszukuje się nowych metod diagnostycznych, które 

mogłyby być pomocne we wczesnej diagnostyce. 

Śródbłonkowo-naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF) jest uważany za 

ważny czynnik promujący angiogenezę w wielu stanach patologicznych, 

w tym również w procesach nowotworowych [3].  

Metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9), znana 

również jako żelatynaza B odgrywa ważną rolę w progresji nowotworowej 

[4-6]. Bierze udział w degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) 

i niszczy kolagen typu IV w naczyniach błony podstawnej przyczyniając 

się do powstawania przerzutów [7-8]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy było określenie stężenia oraz przydatności diagnostycznej 

VEGF, MMP-9 i CA 15-3 w osoczu pacjentek z rakiem piersi w porówna-

niu z grupami kontrolnymi (kobiety zdrowe i ze zmianami łagodnymi piersi).  
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3. Materiały i metody  

3.1. Pacjenci 

Do grupy kontrolnej zaliczonych zostało 60 kobiet z rakiem piersi (30 

z I stopniem i 30 z II stopniem zaawansowania choroby) zdiagnozowanych 

w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania 

wykonano w osoczu krwi chorych przed wprowadzeniem jakiegokolwiek 

leczenia. 

Do grupy kontrolnej zaliczono 30 pacjentek ze zmianami łagodnymi 

piersi i 30 zdrowych kobiet.  

Badanie zostało zatwierdzone przez lokalną Komisję Bioetyczną 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (R-I-002/239/2014). Wszyscy 

pacjenci wyrazili świadomą zgodę na przeprowadzenie badania. 

3.1.1. Pobieranie i przechowywanie materiału 

Osocze ubogopłytkowe uzyskano z krwi pobranej do probówki 

z heparyną litową. Krew następnie wirowano w czasie dwudziestu minut 

z prędkością 3500 obrotów/min, w celu uzyskania osocza ubogo płyt-

kowego. Osocze przechowywane było w temperaturze – 85
o
C do dnia 

wykonania badania. 

3.2. Analiza biochemiczna 

3.2.1. Oznaczanie VEGF 

Oznaczenia śródbłonkowo-naczyniowego czynnika wzrostu wykonano 

metodą immunoenzymatyczną ELISA (enzyme linked immunosorbent 

assay) z zastosowaniem odczynników firmy R&D. 
 

I. Sporządzenie krzywej wzorcowej: 

 do sporządzenia krzywej wzorcowej przygotowano 8 standardów 

o stężeniach (pg/ml): 0; 31,2; 62,5; 125; 250; 500; 1000; 2000. 

W tym celu wykorzystano odpowiednie rozcieńczenia, korzystając 

z rozcieńczalnika oraz gotowego standardu wchodzącego w skład 

zestawu. Nierozcieńczony standard badanej cytokiny jest „wysokim” 

(2000 pg/ml) standardem, natomiast rozcieńczalnik niskim (0 pg/ml). 

II. Przygotowanie badanego materiału oraz odczynników: 

 bufor do płukania: w celu uzyskania 500 ml buforu pobrano 20 ml 

koncentratu dołączonego do zestawu i rozcieńczono go 25 krotnie wodą 

destylowaną, 

 substrat: w celu uzyskania substratu zmieszano jednakowe ilości 

Reagentu A (12 ml nadtlenku wodoru) z Reagentem B (12 ml 



 

 

VEGF i MMP-9 jako markery małozaawansowanego raka piersi 

 

179 

 

tetrametylobenzydyny). Roztwór przygotowano na 15 minut przed 

użyciem, 

 badana próba: wykonano 2 krotne rozcieńczenie badanej próby poprzez 

dodanie 100 µl próbki do 100 µl rozpuszczalnika kalibracyjnego. 

III. Wykonanie oznaczenia: 

 do każdej studzienki reakcyjnej dodano 100 µl standardu lub osocza 

badanego, 

 mikropłytkę inkubowano przez 2 godziny w temperaturze pokojowej na 

poziomej wytrząsarce ustawionej na 500 +/- 50 rpm, 

 przeprowadzono 4 krotne płukanie: zaaspirowano zawartość studzienek 

a następnie dodano bufor, czynność powtórzono 3 krotnie, 

 dodano 200 µl koniugatu zawierającego przeciwciała poliklonalne 

znakowane peroksydazą chrzanową a następnie inkubowano przez 2 

godziny w temperaturze pokojowej, 

 przeprowadzono 4 krotne płukanie, 

 dodano 200 µl substratu (nadtlenek wodoru oraz tetrametylobenzydyna) 

a następnie inkubowano 30 minut w temperaturze pokojowej, bez 

dostępu światła, 

 dodano 50 µl roztworu hamującego – 2 M kwasu siarkowego, co 

spowodowało zmianę barwy z niebieskiej na żółtą, 

 zmierzono gęstość optyczną w ciągu 30 minut, przy długości fali równej 

450 nm.  

3.2.2. Oznaczanie metaloproteinazy 9 

Do oznaczenia stężenia osoczowej metaloproteinazy 9 wykorzystano 
immunoenzymatyczny test ELISA z odczynnikami firmy R&D Systems. 
Metoda ELISA jest jedną z najczęściej stosowanych w badaniach nauko-
wych. Jest metodą typu „Sandwich”, inaczej nazywaną testem podwójnego 
wiązania, polegającą na przyłączeniu antygenu obecnego w badanej próbie 
pomiędzy dwie warstwy przeciwciał. Mikropłytki stosowane w teście 
opłaszczone są przeciwciałami monoklonalnymi, specyficznymi dla bada-
nego antygenu (MMP-9). Po podaniu analizowanych próbek, obecne 
w nich MMP-9 wiążą się specyficznie z przeciwciałami mikropłytki. 
W kolejnym etapie dodawany jest koniugat, czyli przeciwciała poliklonalne 
znakowane enzymem – peroksydazą chrzanową. Podczas inkubacji tworzy 
się kompleks przeciwciało – antygen (MMP-9) – przeciwciało. Następnie 
dodawany jest substrat – nadtlenek wodoru oraz tetrametylobenzydyna. 
W reakcji enzymatycznej, katalizowanej przez peroksydazę chrzanową 
zostaje on przekształcony w barwny produkt. Reakcja zatrzymywana jest 
przez roztwór hamujący – 2 M kwas siarkowy. Mierzy się absorbancję, 
przy długości fali 450 nm. Natężenie barwy jest wprost proporcjonalne do 
ilości związanej MMP-9. Procedura przeprowadzenia oznaczeń metalo-
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proteinazy 9 w badanym materiale zawiera kilka etapów, co przedstawiono 
poniżej. 
 

I. Sporządzenie krzywej wzorcowej: 

 przygotowanie 8 standardów dla MMP-9 o stężeniach: 0; 0,313; 0,625; 
1,25; 2,5; 5; 10, 20 ng/ml. Próbki otrzymano dzięki zestawowi: 
gotowego standardu i rozcieńczalnika. Gotowy standard stanowił próbę 
o najwyższym stężeniu MMP-9, rozcieńczalnik natomiast próbę 
o najmniejszym stężeniu. Do 6 probówek dodano 500 µl 
rozcieńczalnika. Do pierwszej z nich pipetowano 500 µl gotowego 
standardu a następnie wymieszano otrzymując stężenie równe 10 ng/ml. 
500 µl tak przygotowanego roztworu przeniesiono do drugiej probówki 
otrzymując stężenie 5 ng/ml. Czynność powtórzono 4 krotnie. 

II. Przygotowanie badanego materiału oraz odczynników: 

 bufor do płukania: w celu uzyskania 500 ml buforu pobrano 20 ml 
koncentratu dołączonego do zestawu i rozcieńczono go 25 krotnie wodą 
destylowaną, 

 substrat: w celu uzyskania substratu zmieszano jednakowe ilości 
Reagentu A (12 ml nadtlenku wodoru) z Reagentem B (12 ml 
tetrametylobenzydyny). Roztwór przygotowano na 15 minut przed 
użyciem, 

 badana próba: wykonano 40 krotne rozcieńczenie badanej próby 
poprzez dodanie 10 µl próbki do 390 µl rozpuszczalnika kalibracyjnego. 

III. Wykonanie oznaczenia: 

 do każdej studzienki reakcyjnej dodano 100 µl rozpuszczalnika, 
a następnie 100 µl standardu lub osocza badanego, 

 mikropłytkę inkubowano przez 2 godziny w temperaturze pokojowej na 
poziomej wytrząsarce ustawionej na 500 +/- 50 rpm, 

 przeprowadzono 4 krotne płukanie: zaaspirowano zawartość studzienek 
a następnie dodano bufor, czynność powtórzono 3 krotnie, 

 dodano 200 µl koniugatu zawierającego przeciwciała poliklonalne 
znakowane peroksydazą chrzanową a następnie inkubowano przez 
2 godziny w temperaturze pokojowej, 

 przeprowadzono 4 krotne płukanie, 

 dodano 200 µl substratu (nadtlenek wodoru oraz tetrametylobenzydyna) 
a następnie inkubowano 30 minut w temperaturze pokojowej, bez 
dostępu do światła, 

 dodano 50 µl roztworu hamującego – 2 M kwasu siarkowego, co 
spowodowało zmianę barwy z niebieskiej na żółtą, 

 zmierzono gęstość optyczną w ciągu 30 minut, przy długości fali równej 
450 nm.  
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3.2.3. Oznaczanie CA 15-3 

Antygen CA 15-3 oznaczano w osoczu za pomocą testu immuno-

chemiluminescencyjnego (CMIA) z wykorzystaniem zestawu firmy 

Abbott. Zestaw zawierał: paramagnetyczne mikrocząstki opłaszczone 

monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko CA 15-3, koniugat  

– monoklonalne przeciwciała przeciwko CA 15-3 znakowane akrydyną, 

roztwór przygotowawczy – 1,32% nadtlenek wodoru, roztwór wyzwalający 

reakcję – 0,35 N wodorotlenek sodu, bufor przemywający – roztwór soli 

fizjologicznej buforowanej fosforanem. 

CMIA to dwuetapowy test umożliwiający ilościowe oznaczanie CA 15-

3 zarówno w osoczu jak i w surowicy pacjentek. W pierwszym etapie do 

naczynka reakcyjnego zawierającego badaną próbkę (antygen CA 15-3) 

pipetor dozuje paramagnetyczne mikrocząstki opłaszczone przeciwciałami 

anty-CA 15-3. Mieszanina reakcyjna zostaje wymieszana i poddana 

inkubacji, podczas której powstaje kompleks immunologiczny antygen – 

przeciwciało. Niezwiązany materiał zostaje wypłukany za pomocą buforu 

przemywającego. W drugim etapie do mieszaniny reakcyjnej dodawane są 

drugie przeciwciała przeciwko CA 15-3 znakowane znacznikiem chemilu-

minescencyjnym – akrydyną. Przeprowadza się kolejną inkubację oraz 

wypłukanie niezwiązanego materiału. Następnie dodawany jest roztwór 

przygotowawczy, który przygotowuje znacznik poprzez oddzielenie go od 

kompleksu mikrocząsteczek. Ponadto zapobiega powstawaniu skupisk 

mikrocząsteczek. Na koniec dozowany jest roztwór wyzwalający reakcję. 

Podczas utleniania akrydyny dochodzi do emisji światła. Układ optyczny 

dokonuje odczytu w relatywnych jednostkach świecenia (RLU), które 

następnie zamieniane są na jednostki stężenia badanego analitu. 

3.2.4. Aparatura 

Do oznaczania VEGF i MMP-9 testem ELISA wykorzystano 

automatyczny czytnik płytek FL 600 firmy BIO-TEK i odczynniki firmy 

R&D. Badanie stężenia CA 15-3 wykonano na platformie laboratoryjnej 

ARCHITECT CI8200 firmy ABBOTT. 

3.3. Analiza statystyczna 

Analiza statystyczna otrzymanych wyników została wykonana przy 

pomocy programu STATISTICA. Ocenę stężenia w grupie badanej 

i kontrolnej dokonano w oparciu o test nieparametryczny U – Manna  

– Whitneya. Ocenę korelacji wykonano za pomocą testu Spearmana. Ocenę 

przydatności diagnostycznej MMP-9 oraz CA 15-3 przeprowadzono przy 

użyciu wskaźników diagnostycznych, które przedstawiono poniżej. 
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Czułość diagnostyczna (SE) jest to stosunek wyników prawdziwie 

dodatnich (wynik dodatni u ludzi chorych) do sumy wyników prawdziwie 

dodatnich oraz fałszywie ujemnych (wszystkie wyniki u osób chorych). 

Czułość określa zdolność testu do wykrycia choroby oraz prawidłowe 

zaklasyfikowanie osób do grupy chorych. 
 

Czułość diagnostyczna (%) = PD × 100%/ PD + FU 

PD – liczba wyników prawdziwie dodatnich 

FU – liczba wyników fałszywie ujemnych 

 

Swoistość diagnostyczna (SP) jest to stosunek wyników prawdziwie 

ujemnych (wynik ujemny u ludzi zdrowych) do sumy wyników prawdziwie 

ujemnych oraz fałszywie dodatnich (wszystkie wyniki u osób zdrowych). 

Swoistość określa zdolność testu do wykluczenia choroby oraz prawidłowe 

zaklasyfikowanie osób do grupy zdrowych. 

 

Swoistość diagnostyczna (%) = PU ×100%/ PU + FD 

PU – liczba wyników prawdziwie ujemnych 

FD – liczba wyników fałszywie dodatnich 

 

Wartość predykcyjna wyniku dodatniego (PPV) jest to stosunek 

wyników prawdziwie dodatnich do wszystkich wyników dodatnich, 

zarówno prawdziwych jak i fałszywych. Służy do szacowania 

prawdopodobieństwa wykrycia danej choroby wśród osób z dodatnim 

wynikiem testu.  

 

Wartość predykcyjna wyniku dodatniego(%) = PD × 100%/ PD + FD 

PD – liczba wyników prawdziwie dodatnich 

FD – liczba wyników fałszywie dodatnich 

 

Wartość predykcyjna wyniku ujemnego (NPV) jest to stosunek 

wyników prawdziwie ujemnych do wszystkich wyników ujemnych, zarów-

no prawdziwych jak i fałszywych. Służy do oszacowania prawdo-

podobieństwa wykluczenia choroby wśród osób z ujemnym wynikiem 

testu.  

 

Wartość predykcyjna wyniku ujemna (%) = PU × 100%/ PU + FU 

PU – liczba wyników prawdziwie ujemnych 

FU – liczba wyników fałszywie ujemnych 
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Wyniki testu obliczono stosując następujące wartości odcięcia (95. 

percentyl) z grupy kontrolnej (liczoną od zdrowych dawców krwi): VEGF 

– 121,98 pg / ml; MMP-9 – 384ng / ml; CA 15-3 – 23,65 U / ml.  

4. Uzyskane wyniki 

Tabela 1 przedstawia medianę i zakres stężeń badanych parametrów 

oraz CA 15-3 w osoczu wszystkich pacjentek w podziale na grupy i stadia 

zaawansowania w przypadku kobiet z rakiem piersi.  

Jak można zauważyć, VEGF wykazał istotność statystyczną zarówno 

w I jak i II stadium zaawansowania choroby nowotworowej, wykazując 

lepszy wynik niż rutynowo stosowany na dzień dzisiejszy w diagnostyce 

raka piersi marker biochemiczny – CA 15-3. Może to wskazywać na jego 

wyższą przydatność we wczesnej diagnostyce raka piersi. Niestety MMP-9 

nie wykazał istotności statystycznej w badanych stadiach. W przypadku 

VEGF i CA 15-3 wykazano również różnice istotne statystycznie w przy-

padku porównania dwóch grup kontrolnych, co może świadczyć o przy-

datności obu parametrów przy wykrywaniu zmian łagodnych. 

Tabela 1. Stężenia badanych parametrów i CA 15-3 u pacjentek z rakiem piersi oraz w grupach 

kontrolnych.  

Grupy badane 
MMP-9 

(ng/ml) 

VEGF 

(pg/ml) 

CA 15-3 

(U/ml) 

 

Rak piersi 

Mediana 

Min-Max 

 

I stadium 

 

267.83 

46.81-736.92 

* 

109.96 

12.98-700.02 

 

20.02 

7.17-34.38 

II stadium 

 

274.04 

93.65-830.12 

* 

115.89 

44.47-750.66 

* 

23.32 

7.82-32.31 

Grupy 

kontrolne 

Mediana 

Min-Max 

Zmiany 

łagodne 

 

209.37 

36.10-840.12 

* 

83.12 

9.02-970.14 

* 

25.21 

12.11-48.28 

Kobiety 

zdrowe 

 

181.05 

65.24-421.36 

 

37.01 

4.63-180.28 

 

15.24 

6.81-27.57 

*statystycznie istotne przy porównaniu do grupy kobiet zdrowych 

Tabela 2 wykazuje następujące kryteria diagnostyczne: SE, SP, PPV, 

NPV u pacjentów z rakiem piersi. Spośród wszystkich parametrów, 

najwyższą czułość diagnostyczną (SE) w I stadium raka zaobserwowano 

w przypadku VEGF (52%), a w II etapie w przypadku VEGF i CA 15-3 
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(57%). Łączna analiza badanych parametrów i CA 15-3 spowodowało 

zwiększenie SE w każdym stadium raka piersi. Najwyższe wartości 

uzyskano dla kombinacji VEGF i CA 15-3. 

Tabela 2. Kryteria diagnostyczne badanych parametrów. 

Badane 

parametry 

Kryteria diagnostyczne 

(%) 

Rak piersi 

I stadium II stadium 

MMP-9 

SE 

SP 

PPV 

NPV 

27 

95 

73 

72 

37 

95 

78 

77 

VEGF 

SE 

SP 

PPV 

NPV 

52 

96 

83 

81 

57 

96 

87 

82 

CA 15-3 

SE 

SP 

PPV 

NPV 

30 

95 

76 

75 

57 

96 

87 

82 

MMP-9 +  

CA 15-3 

SE 

SP 

PPV 

NPV 

41 

90 

68 

76 

71 

90 

79 

87 

VEGF +  

CA 15-3 

SE 

SP 

PPV 

NPV 

61 

90 

76 

83 

76 

90 

80 

89 

Najwyższą swoistość diagnostyczną (SP) uzyskano dla VEGF 

i wyniosła ona 96%, natomiast dla MMP-9 i CA 15-3 wykazano bardzo 

podobne i równe wartości - 95%. 

Najwyższą wartość predykcyjną wyniku dodatniego (PPV) w I stadium 

raka zaobserwowano w przypadku VEGF (83%), natomiast w II stadium 

zaawansowania wartości te były równie wysokie dla VEGF i CA 15-3 

(87%). Łączna analiza testowanych parametrów z CA 15-3 spowodowała 

obniżenie wartości PPV. 

Wartość predykcyjna wyniku ujemnego (NPV) w I stadium raka była 

najwyższa w przypadku VEGF (81%), w II stadium wartość ta była 

najwyższa dla VEGF i CA 15-3 (82%). Łączna analiza testowanych 

parametrów i CA 15-3 wykazała podwyższenie wartości NPV w każdym 

stadium raka. 
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5. Podsumowanie 

Wśród badanych parametrów VEGF okazał się najlepszym kandydatem 

(lepszym niż rutynowo stosowany marker diagnostyczny), którym mógłby 

być przydatny we wczesnej diagnostyce raka piersi (zwłaszcza w I stadium 

choroby), a łączna analiza VEGF i CA 15-3 w związku z bardzo wysokimi 

wartościami kryteriów diagnostycznych mogłaby stanowić nowy panel 

diagnostyczny we wczesnej diagnostyce raka piersi. 
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VEGF i MMP-9 jako markery małozaawansowanego raka piersi 

Streszczenie  

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym, występującym u kobiet oraz drugą co do 

częstości przyczyną zgonu z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet nie tylko w Polsce, 

ale również na całym świecie. W związku z coraz większą liczbą zachorowań bardzo ważne jest 

ustalenie rozpoznania choroby nowotworowej szczególnie we wczesnym stadium nowotworu. 

Grupę badaną stanowiło 60 kobiet z mało zaawansowanym rakiem piersi (I i II stopień). Grupę 

kontrolną stanowiło 30 kobiet zdrowych oraz 30 kobiet ze zmianami łagodnymi. Badane 

parametry zostały oznaczone w osoczu metodą ELISA, a marker porównawczy (CA 15-3) 

metodą CMIA.  

Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań stwierdzono, że VEGF wykazał wyższe 

wartości czułości (52%) i swoistości (96%) diagnostycznej oraz wartości predykcyjnych wyniku 

dodatniego (83%) i ujemnego (81%) w porównaniu do MMP-9 (odpowiednio 27%, 95%, 73%, 

72%) i CA 15-3 (30%, 95%, 76%, 75%) w I stopniu zaawansowania raka piersi. W II stopniu 

zaawansowania wyniki te były identyczne dla VEGF i CA 15-3 (odpowiednio 57%, 96%, 87%, 

82%) i wyraźnie wyższe od MMP-9 (37%, 95%, 78%, 77%). Łączna analiza VEGF lub MMP-9 

z CA 15-3 spowodowała wyraźny wzrost czułości diagnostycznej i wartości predykcyjnej wyniku 

ujemnego w obydwu stopniach, jednak najwyższe wartości zostały osiągnięte przy łącznej 

analizie wszystkich trzech parametrów, co może stanowić cenne badanie kliniczne pod postacią 

panelu diagnostycznego stosowanego we wczesnej diagnostyce raka piersi. 

Słowa kluczowe: VEGF; MMP-9; rak piersi; wczesna diagnostyka 

VEGF and MMP-9 as biomarkers of less-advanced breast cancer 

Abstract  

Breast cancer is the most common malignancy occurring in women and the second leading cause 

of their death from cancer among women not only in Poland, but also around the world. Due to 

the increasing number of cases it is very important to diagnose cancer, especially in its I stage. 

The study group consisted of 60 women with early breast cancer (stage I and II). The control 

group consisted of 30 healthy women and 30 women with benign breast tumor. Tested 

parameters were determined in plasma by ELISA. The comparative tumor marker (CA 15-3) – by 

CMIA.  

Obtained results showed that VEGF has a higher sensitivity (52%), specificity (96%) and 

predictive value of a positive (83%) and negative (81%) test results compared to MMP-9 (27% , 

95%, 73%, 72%, respectively) and CA 15-3 (30%, 95%, 76%, 75%, respectively) in I stage of 

breast cancer. In II stage, these results were identical for both VEGF and CA 15-3 (57%, 96%, 

87%, 82%, respectively) and significantly higher than MMP-9 (37%, 95%, 78%, 77%, 

respectively). A pooled analysis of VEGF or MMP-9 with CA 15-3 resulted in a increase in 

diagnostic sensitivity and predictive value of a negative test result in both stages, however, the 

highest values were achieved in combined analysis of all three parameters, which may be a 

valuable clinical trial in the form of a diagnostic panel used in early diagnosis of breast cancer. 

Keywords: VEGF; MMP-9; breast cancer; early diagnostics 
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Zastosowanie profilowania metabolicznego 

aminokwasów w poszukiwaniu swoistych 

biomarkerów nowotworów 

1. Wprowadzenie 

Metabolomika jest cieszącą się coraz większym zainteresowaniem gałęzią 
biologii systemowej, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. 
Nadrzędnym celem tej nauki jest identyfikacja i analiza ilościowa nisko-
cząsteczkowych produktów procesów fizjologicznych i patologicznych 
(metabolitów). Wszystkie metabolity danej komórki, narządu czy organizmu 
stanowią metabolom. Jednym z podejść metodycznych wykorzystywanych 
do analizy metabolomu jest profilowanie metaboliczne (ang. metabolite 
profiling), w którym analiza obejmuje zdefiniowaną grupę metabolitów (np. 
aminokwasy, lipidy), zamiast wszystkich metabolitów określonego szlaku. 
Podejście to najczęściej wykorzystywane jest w badaniach medycznych, 
coraz powszechniej w dziedzinie onkologii. Coraz więcej doniesień litera-
turowych wskazuje na potencjalne zastosowanie metod opartych na meta-
bolomice określających poziom aminokwasów w procesach diagnostycznych 
pacjentów z różnymi typami nowotworów [1-4].  

Nowotwory złośliwe są jedną z głównych przyczyn zgonów tak w Polsce, 
jak i w całej Europie, a ich udział w umieralności ogólnej stale rośnie. 
Prognozuje się, że w najbliższych dekadach będą one stanowiły główną 
przyczynę zgonów, wyprzedzając umieralność z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Te negatywne statystyki związane są niewątpliwie 
z diagnozowaniem nowotworów w zbyt późnym stadium z powodu braku 
skutecznych i nieinwazyjnych metod wczesnej diagnozy. Wiele obecnie 
stosowanych metod detekcyjnych charakteryzuje się niską czułością, 
inwazyjnością, brakiem wykrywalności na wczesnym stadium choroby [5, 
6]. W ostatnich latach kilku badawczy wskazało na potencjalne zastosowanie 
aminokwasów jako markerów wykrywania nowotworów [7-17]. 
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2. Cel pracy  

W niniejszej pracy skoncentrowano się na wykonaniu analizy najnow-

szych oryginalnych publikacji naukowych pod kątem zastosowania 

profilowania metabolicznego aminokwasów w wykrywaniu nowotworów 

na wczesnym etapie choroby. Celem pracy jest zatem ocena potencjału 

profilowania metabolicznego aminokwasów jako metody identyfikacji bio-

markerów wczesnego wykrywania nowotworów na przykładzie nowotwo-

rów płuca oraz piersi. Ich dobór wynika z sytuacji epidemiologicznej. 

Najczęściej występującymi nowotworami wśród mężczyzn są bowiem 

nowotwory płuca, natomiast wśród kobiet nowotwory piersi. Poprawa 

procesu diagnostycznego w tych typach nowotworów wydaje się więc 

szczególnie istotna.  

3. Profilowanie metaboliczne aminokwasów u pacjentów 

z wybranymi typami nowotworów – analiza wyników 

W ostatnich latach zauważyć można wzrastające zainteresowanie 

profilowaniem aminokwasów oraz jego zastosowaniem w diagnostyce 

licznych stanów chorobowych [5,18]. Fizjologiczne stężenie aminokwasów 

zależne jest od funkcjonowania narządów, a stany patologiczne mogą 

zmienić ich metabolizm. Metabolizm komórek nowotworowych znacząco 

różni się od zachodzącego w komórkach prawidłowych, a nieprawidło-

wości w redystrybucji aminokwasów są charakterystyczną cechą metabo-

lizmu białek w tego rodzaju komórkach [7]. 

4. Profilowanie aminokwasów u pacjentów rakiem płuca 

Obecnie rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób 

nowotworowych na świecie. Dotychczas problem ten dotyczył głównie 

mężczyzn, a kobiety chorowały zdecydowanie rzadziej. W ostatnich latach 

rak płuca coraz powszechniej występuje także wśród kobiet. Pomimo 

stałego rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych rokowania 

pacjentów są nadal niepokojące. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje 

się głównie w diagnozowaniu choroby w zbyt późnym stadium, kiedy to 

stosowana terapia daje znamiennie gorsze efekty [19]. 

Meada, Higashiyama i współp. przeprowadzili badanie nad stężeniem 

aminokwasów osoczowych u 141 pacjentów z niedrobnokomórkowym 

rakiem płuca oraz wśród liczącej 423 osoby grupy kontrolnej. Grupę 

kontrolną dobrano pod względem wieku, płci oraz statusu palenia tytoniu, 

a ponad połowa pacjentów z grupy badanej była we wczesnym stadium 

choroby (I i II stadium). Naukowcy wykazali istotnie statystycznie niższe 

stężenie histydyny (his) oraz znacząco wyższe stężenie proliny (pro), 

seryny (ser), glicyny (gly), metioniny (met), izoleucyny (ile), alaniny (ala), 
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leucyny (leu), tyrozyny (tyr), fenyloalaniny (phe), ornityny (orn) oraz 

lizyny (lys) u pacjentów z rakiem płuca w porównaniu do grupy kontrolnej 

[7]. Następnie Miyagi i współp. przeprowadzili kolejne badanie oceniające 

profile aminokwasów u pacjentów z rakiem płuca oraz u osób grupy 

kontrolnej. Wykazali oni znacząco niższe stężenie histydyny, tryptofanu 

(trp), cytruliny (cit), glutaminy (gln) oraz znacząco wyższe stężenie pro-

liny, izoleucyny, fenyloalaniny, seryny, glicyny oraz leucyny w porów-

naniu do osób zdrowych [8]. Kolejne badanie, którym objęto 80 pacjentów 

z rakiem płuca oraz 75 osób z grupy kontrolnej przeprowadzone przez Hee 

Joung Kim i współp. także pozwoliło zauważyć istotne różnice pomiędzy 

profilem aminokwasów u obu analizowanych grup. Ponownie wykazano 

znacząco niższy poziom histydyny, tryptofanu, cytruliny, glutaminy 

i asparaginy oraz znacząco wyższe stężenie proliny, izoleucyny, fenylo-

alaniny i ornityny u pacjentów onkologicznych w porównaniu do odpo-

wiednio dobranej grupy kontrolnej [20]. Przytoczono trzy, niezależnie 

prowadzone badania nad profilami aminokwasów, które wykazały spójne 

rezultaty (tab. 1). We wszystkich przytoczonych analizach, pacjenci na 

wczesnym etapie choroby stanowili znaczny udział grupy badanej, 

a zmiany w profilach aminokwasowych występowały u pacjentów nawet 

w bezobjawowym stadium choroby. 

Tabela 1. Wyniki trzech badań oceniających poziom aminokwasów osoczowych u pacjentów 

z rakiem płuca w porównaniu do grupy kontrolnej 

Autorzy Rok 

badania 

Stadium 

choroby 

Znacząco niższy 

poziom 

aminokwasów 

Znacząco wyższy 

poziom aminokwasów 

Jun Maeda, 

Masahiko 

Higashiyama 

i wpółp. 

2010 

I – 50% 

II – 5% 

III – 25% 

IV – 20% 

his 

pro, ile, phe, leu, ser, 

gly, orn, ala, tyr, met, 

lys 

Yohei Miyagi 

I wpółp. 
2011 

I – 50% 

II – 10% 

III – 25% 

IV – 15% 

his, trp, cit, gln 
pro, ile, phe, ser, gly, 

leu, 

Hee Joung Kim 

i wpółp. 
2015 

I – 20% 

II – 5% 

III – 30% 

IV – 45% 

his, trp, cit, gln, asn, pro, ile, phe, orn 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7,8,20] 
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5. Profilowanie aminokwasów u pacjentek z rakiem piersi 

Rak piersi jest najczęściej występującym i jednym z najbardziej niebez-

piecznych nowotworów wśród kobiet na całym świecie. Podobnie jak przy 

nowotworach płuca, także i w tym przypadku, wysoka śmiertelność i złe 

rokowanie pacjentek wynikają głównie z rozpoznania choroby na zbyt 

późnym etapie. Odnalezienie nowych, nieinwazyjnych i bardziej skutecz-

nych metod wczesnej diagnozy jest jedynym sposobem na poprawę tych 

niepokojących statystyk [21]. 

Miyagi i współp. zbadali stężenie aminokwasów w osoczu 196 pacjen-

tek z rakiem piersi, spośród których 55% stanowiły pacjentki na wczesnym 

stadium, oraz 976 osób zdrowych. Zaobserwowano istotne różnice 

w profilach aminokwasowych w obu analizowanych grupach. W grupie 

badanej stwierdzono znacząco wyższe stężenie treoniny, proliny, seryny, 

glicyny, alaniny i ornityny oraz znacząco niższe stężenie glutaminy, trypto-

fanu, histydyny, fenyloalaniny i tyrozyny w porównaniu do grupy kontrol-

nej. Dane te są spójne z wcześniej opublikowanymi wynikami [8]. Lai 

i współp. również wykazali niższe stężenie glutaminy i histydyny oraz 

wyższe stężenie proliny i alaniny u pacjentek z rakiem piersi. Podobnie, 

Budczies i współp. w badaniu, do którego włączono 271 chorych na raka 

piersi oraz 98 osób zdrowych wykazali co najmniej 1,9-krotnie wyższy 

poziom 16 aminokwasów w grupie badanej [14]. Yu Gu przeprowadził 

badanie z udziałem 28 pacjentek oraz 137 kobiet zdrowych dopasowanych 

pod względem wieku. Większość pacjentek było we wczesnym stadium 

choroby. Wykazano znamienne różnice w profilach aminokwasowych 

u pacjentów z rakiem piersi w porównaniu do grupy kontrolnej. Znacząco 

wyższy poziom treoniny i argininy oraz niższe stężenie asparaginy, 

glutaminy, glicyny, histydyny i proliny wykazano już wtedy, gdy poziomy 

markerów CA 15-3 i CA-125 pozostawały jeszcze w normie, a pacjenci 

znajdowali się w stadium bezobjawowym. Badacze wskazali, iż alanina 

promuje proliferację komórek raka piersi, sugerując tym samym poten-

cjalną rolę alaniny jako markera diagnozy [16]. 

Wszystkie przedstawione badania (tab. 2) obejmowały analizy profilo-

wania metabolicznego aminokwasów pacjentek z rakiem piersi, koncen-

trując się na porównaniu wyników uzyskanych wśród chorych, z otrzyma-

nymi dla grupy kontrolnej. Badania te mogą zatem stanowić potwierdzenie 

na potencjalną możliwość wykorzystania profilowania metabolicznego 

aminokwasów jako metody poszukiwania biomarkerów wykrywania 

nowotworów. 
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Tabela 2. Wyniki badań oceniających poziom aminokwasów osoczowych u pacjentek z rakiem 
piersi w porównaniu do grupy kontrolnej 

Autorzy Rok 
badan

ia 

Znacząco niższy 
poziom aminokwasów 

Znacząco wyższy 
poziom 

aminokwasów 

Komentarz 

Miyagi 
i współp. 

2011 gln, trp, his, phe, tyr 
thr, pro, ser, gly, ala, 

orn 

Udział pacjentów 
we wczesnym 
stadium: 55% 

Lai 
i wpółp. 

2005 gln, his pro, ala - 

Yu Gu 
i wpółp. 

2015 asp, gln, gly, his thr, arg 
Udział pacjentów 

we wczesnym 
stadium: 89.3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [8,14,16] 

6. Podsumowanie i wnioski 
Aktualnie coraz częściej wykonywane są badania mające na celu 

wskazać możliwości wykorzystania profilowania metabolicznego amino-
kwasów w procesie diagnozy licznych jednostek chorobowych, w tym 
również nowotworów. W niniejszej pracy dokonano przeglądu orygi-
nalnych badań nad pacjentami z nowotworem płuca oraz piersi w ramach 
których oceniano możliwości wykorzystania aminokwasów do celów 
diagnostycznych. W większości przytoczonych badań, grupy kontrolna 
i badana dobrane były pod względem wagi, wieku, płci oraz statusu palenia 
tytoniu. Zabieg ten miał na celu ograniczenie wpływu czynników mogą-
cych zmieniać poziom aminokwasów, a niezwiązanych z procesem nowo-
tworzenia. Wyniki przytoczonych badań wskazywały na istotne zmiany 
w profilach aminokwasowych badanych osób w porównaniu do grupy 
kontrolnej. Zauważono również wiele podobieństw w profilach amino-
kwasów uzyskanych w odrębnych, niezależnych badaniach u pacjentów 
z danym typem nowotworów. Stężenia aminokwasów w osoczu pacjentów 
z rakiem płuca oraz piersi znacznie różnią się od zbadanych u osób 
zdrowych z grup kontrolnych. Różnice te mogą znaleźć zastosowanie 
w procesie diagnozowania i monitorowania chorób. Istnieje wiele podo-
bieństw w przedstawionych wynikach w konkretnych typach nowo-
tworów. W przytoczonych badaniach dotyczących raka płuca zaobser-
wowano powtarzalnie zwiększone stężenie pro, ile, phe, leu, ser, gly, orn 
u pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniach pacjentek 
z rakiem piersi powtarzalnym wynikiem było zwiększone stężenie pro, ala 
i thr oraz zmniejszone stężenie gln i his. W większości przytoczonych 
badań znaczną część pacjentów stanowiły osoby we wczesnym stadium 
choroby. Fakt zauważalnych zmian już we wczesnym etapie choroby 
wskazuje na potencjalną możliwość stosowania profili aminokwasowych 
jako markerów wczesnego wykrywania nowotworów, co jest szczególnie 
istotne w kontekście skuteczności terapii oraz rokowania pacjentów. 
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Zastosowanie profilowania metabolicznego aminokwasów 

w poszukiwaniu swoistych biomarkerów nowotworów 

Streszczenie 

Nowotwory są jedną z głównych przyczyn umieralności na świecie, a częstość ich występowania 

stale wzrasta. Wykrycie choroby we wczesnym jej stadium zdecydowanie poprawia rokowanie 

i szanse na przetrwanie pacjenta. W ostatnich latach badacze coraz częściej wskazują na 

potencjalną role aminokwasów jako biomarkerów diagnostycznych nowotworów. W tej pracy 

skoncentrowano się na zaprezentowaniu profilowania metabolicznego aminokwasów jako 

metody wykrywania markerów diagnozy notoworów. Przedstawione wynki wskazują na istotne 

zmiany w profilach aminokwasów pacjentów onkologicznych w porównaniu do osób z grupy 

kontrolnej. Do analizy wybrano typy nowotworów, które występują najczęściej u obu płci, 

a także cechują się wysoką śmiertelnością. Odnalezienie czułego i swoistego markera diagnos-

tycznego jest bowiem szczególnie istotne w tego typu nowotworach. Badania zaprezentowane 

w niniejszej pracy obejmują chorych z rakiem płuca oraz pacjentkqiui z rakiem piersi. We 

wszystkich analizowanych badaniach wykazano istotne zmiany w profilach aminokwasowych 

u pacjentów z nowotworem w porównaniu do grupy kontrolnej. W niniejszej pracy wykazano 

i potwierdzono potencjalną role profilowania metabolicznego aminokwasów jako metody 

wczesnej diagnozy chorób nowotworowych.  

Słowa kluczowe: metabolomika, profilowanie aminokwasów, nowotwór, biomarker 

Application of metabolomic amino acid profiling in discovering specific 

cancer biomarkers 

Abstract 

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, incidence of cancers still grows and its 

early diagnosis significantly improves the prognosis of patients. In the last few years researchers 

presented amino acids as a potential biomarker for cancer detection. This paper will focus on 

presenting metabolic amino acids profiling as a technique of discovering biomarkers for cancer 

diagnosis. The results of this study indicate alterations in amino acids profile in cancer patient’s 

comparing to healthy control. Selected types of cancer are the most commonly and with high 

mortality rate. Research showed in this paper is focused on patients with lung and breast cancer. 

In every analyzed study significant alterations in amino acid profile in cancer patients comparing 

to control group were observed. This study indicates potential of amino acid profiling as method 

for early cancer detection. 

Keywords: metabolomics, amino acid profiling, cancer, biomarker 
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