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Interprofesjonalność szansą na poprawę efektywności
leczenia chorób przewlekłych
1. Wstęp
W ciągu ostatnich dekad obserwuje się wykładniczy wzrost światowej populacji,
któremu towarzyszy przyrost liczby problemów zdrowotnych przy jednoczesnym
zwiększeniu ich złożoności [1]. Wydłuża się także średni czas życia, co skutkuje
istotnie wyższym ryzykiem pojawienia się chorób przewlekłych [2]. Rosnąca
dysproporcja pomiędzy popytem na świadczenia medyczne a podażą zasobów
ludzkich niezbędnych do jego zaspokojenia staje się jednym z najistotniejszych
wyzwań współczesnej polityki zdrowotnej [3]. Pomimo rosnących nakładów
finansowych w tym obszarze, odsetek pacjentów odczuwających wyższy stopień
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ich gospodarstw domowych nie tylko nie rośnie,
ale od 2000 roku kształtuje się na poziomie 2-4% [4]. Zbyt niska wydajność systemu
ochrony zdrowia tłumaczona jest niepełnym wykorzystaniem potencjału specjalistów
oraz słabą jakością nawiązywanej pomiędzy nimi współpracy [5]. Podjęcie
skonsolidowanych działań pozwoliłoby zapewnić bardziej kompleksową opiekę nad
pacjentem [6]. Znaczenie współdziałania przedstawicieli różnych zawodów
medycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta była i jest nadal
przedmiotem wielu badań. Ich wyniki pozwalają wnioskować, że współpraca ta może
przyczynić się do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa terapii przez m.in.
zredukowanie liczby błędów medycznych, przyjęć szpitalnych i komplikacji
pooperacyjnych, szybsze osiągniecie sprawności funkcjonalnej pacjenta, skrócenie
czasu trwania hospitalizacji, a nawet obniżenie poziomu śmiertelności wśród
pacjentów [7].
Mając na uwadze powyższe, na znaczeniu zyskuje opieka interprofesjonalna (ang.
interprofessional care; IPC), której filozofia zakłada nawiązanie partnerskiej
współpracy pomiędzy członkami zespołu medycznego oraz wykorzystanie ich wiedzy
i umiejętności na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta [8]. Eksperci
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują IPC jako standardową praktykę,
kluczową dla zapewnienia wysokiej jakości opieki, w tym zdrowotnej [7].
Celem niniejszej pracy była analiza stanu wiedzy na temat znaczenia działań
o charakterze interprofesjonalnym w przebiegu leczenia wybranych chorób
przewlekłych.
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2. Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i umieralności na świecie, które są przyczyną blisko 1/3 wszystkich zgonów
[9, 10]. Chociaż leczenie nadciśnienia tętniczego może znacząco obniżyć ryzyko
powikłań, nadciśnienie tętnicze jest nadal słabo kontrolowane. Tylko niewielka ilość
leczonych pacjentów otrzymuje odpowiednią terapię i osiąga pożądane wartości
ciśnienia tętniczego [11]. W opinii Moser [12], nieocenione dla zapewnienia
efektywnego leczenia są edukacja pacjenta oraz bieżące monitorowanie realizacji
przyjętych celów terapeutycznych. Autor zaznacza, że zadania te spoczywają nie tylko
na barkach lekarza specjalisty, ale i przedstawicieli innych zawodów medycznych.
Wśród tych profesji, których zaangażowanie jest szczególnie pożądane wymienia się
m.in. farmaceutów i pielęgniarki.
Znaczenie współpracy interprofesjonalnej podkreślają w swoich pracach Carter
i wsp. [13-16]. Zebranie przez nich dane, pochodzące od pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym, pozwalają wnioskować, że współpraca na linii lekarz-farmaceuta nie tylko
skutkuje podniesieniem poziomu przestrzegania zaleceń lekarskich i w konsekwencji
poprawą efektów leczenia, lecz również jej zaprzestanie wiąże się z pogorszeniem
uzyskanych wcześniej rezultatów. Dane literaturowe dowodzą, że zaangażowanie
farmaceuty w terapię nadciśnienia tętniczego pozwala częściej osiągać przyjęte cele
leczenia, uzyskać niższe wartości ciśnienia u pacjenta oraz podnieść jakość jego życia,
a nawet istotnie zredukować koszty leczenia przy zachowaniu wysokiej jakości
świadczeń zdrowotnych [16-18]. Za włączeniem ich do zespołów sprawujących opiekę
nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym przemawia również fakt, iż apteki ogólnodostępne są najłatwiej dostępnymi placówkami ochrony zdrowia w Europie [19, 20].
Nie bez znaczenia okazuje się być również zaangażowanie personelu pielęgniarskiego, którego członkowie uczestnicząc w edukacji zdrowotnej pacjenta oraz
udzielaniu porad w zakresie stylu życia przyczynić się mogą do zauważalnej redukcji
wartości ciśnienia skurczowego [21]. Nieoceniona jest też ich rola jako łączników
pomiędzy lekarzami a pacjentami [22]. Wysoką efektywność prac zespołu złożonego
z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, farmaceuty oraz pielęgniarki wykazano
również w badaniach prowadzonych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy
Szwajcarii. U pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, którzy byli
obejmowani opieką takiego zespołu, wykazano długoterminową poprawę kontroli
ciśnienia [22].

3. Cukrzyca
Częstość występowania cukrzycy w regionie europejskim wciąż rośnie. W niektórych państwach członkowskich odsetek chorych sięga nawet od 10 do 12% populacji.
Wzrost ten jest silnie związany z przybierającymi na sile tendencjami do nadwagi
i otyłości, niezdrowej diety oraz braku aktywności fizycznej przy niekorzystnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej. Nieleczona cukrzyca może prowadzić do chorób
sercowo-naczyniowych, ślepoty, niewydolności nerek, utraty kończyn a nawet życia,
stąd jednym z celów jej leczenia jest obniżenie ryzyka występowania powikłań [23-25].
Biorąc pod uwagę złożoność choroby, jeden specjalista może mieć niewystarczające
umiejętności i warunki do sprawowania holistycznej opieki nad pacjentem diabeto8
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logicznym. Kluczowym staje się zebranie szerokiego zespołu profesjonalistów
reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Z tego też powodu oprócz lekarza
pierwszego kontaktu do pracy z pacjentem włączać się powinni również dietetycy,
farmaceuci, endokrynolodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarki czy okuliści [26-28].
Efektywność pracy zespołu interprofesjonalnego w walce cukrzycą potwierdziły
liczne badania. Zespół pod kierunkiem Clement [27] wykazał, że u dorosłych osób
z cukrzycą typu 2 znajdujących się pod opieką wielospecjalistycznego zespołu wyniki
stężenia hemoglobiny glikowanej, poziomu ciśnienia krwi czy stężenia lipidów
poprawiły się istotnie bardziej aniżeli u osób będących pod wyłączną opieką lekarza
pierwszego kontaktu lub specjalisty. Zauważono u tych pacjentów również poprawę
jakości życia przy jednoczesnym obniżeniu częstotliwości występowania działań
niepożądanych leków. Chorzy Ci rzadziej byli hospitalizowani a ewentualne pobyty
w szpitalu trwały krócej.
Saxena i wsp. [29] oceniali skuteczność interwencji medycznych wśród
reprezentantów mniejszości narodowych borykających się z cukrzycą. Zgromadzone
przez nich wyniki dowodzą, że włączenie pielęgniarek oraz dietetyków do pracy
z pacjentem przynosi korzystne efekty dla ich zdrowia tj. poprawę kontroli glikemii,
stężenia cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi, a także wartości ciśnienia.
Krass i wsp. [30,31] wykazali natomiast, że zaangażowanie farmaceuty w leczenie
pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, wiąże się z istotną poprawą efektów
terapeutycznych, w tym m.in. spadkiem poziomu glukozy i hemoglobiny glikowanej,
redukcją nadciśnienia tętniczego, zmniejszeniem liczby przyjmowanych leków oraz
poprawą adherence, w porównaniu z wynikami grup kontrolnych. Warto jednocześnie
zaznaczyć, że zwiększenie poziomu przestrzegania zaleceń lekarskich przez diabetyków może skutkować obniżeniem liczby hospitalizacji oraz przypadków korzystania
przez nich z pomocy doraźnej, co przekłada się na obniżenie całkowitych kosztów
leczenia [32].
Korzystne okazuje się też włączanie do zespołu edukatora zdrowotnego, który
spędzając więcej czasu z pacjentem aniżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czy
lekarz specjalista, podnosi poziom jego wiedzy oraz pomaga mu doskonalić
umiejętności m.in. w zakresie tworzenia planów żywieniowych, aktywności fizycznej,
samokontroli, stosowania leków i pielęgnacji stóp [28].

4. Astma
Astma jest problemem zdrowotnym występującym niezależnie od poziomu rozwoju
w poszczególnych krajach. Charakteryzują ją powtarzające się ataki duszności
i świszczącego oddechu o zróżnicowanym nasileniu i częstotliwości. Według
szacunków WHO 235 milionów osób cierpi na tę chorobę przewlekłą. Jest to
jednocześnie najczęstsza choroba przewlekła występująca w populacji pediatrycznej.
Niedostatecznie zdiagnozowana i nieleczona może stanowić dużo obciążenie dla
chorujących i ich rodzin. Właściwa farmakoterapia oraz przestrzeganie zaleceń
lekarskich może natomiast nie tylko zapobiec jej rozwojowi, ale też istotnie poprawić
jakość życia chorego [33].
Badania przeprowadzone przez Mangione-Smith i wsp. [34] potwierdzają, że wraz
ze zmianą sposobu organizacji procesu leczenia i ukierunkowaniem go na współpracę
pomiędzy specjalistami można zaobserwować większe zaangażowanie pacjenta
9

Łucja Zielińska, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Ryszard Marciniak

w samokontrolę szczytowego przepływu wydechowego. Pacjenci ci ponadto częściej
dysponowali pisemnym planem działania. Poprawie uległa także ich jakość życia.
Podobne spostrzeżenia opisali w swojej pracy Armour i wsp. [35]. Dokonali oni
oceny efektywności wdrażanego w Australii programu zakładającego włączenie
farmaceuty do pracy z pacjentami ze zdiagnozowaną astmą. W grupie badanej nie
tylko stwierdzono wyższą jakość życia i lepszą kontrolę choroby, ale również
obniżenie dawek przyjmowanych leków i poprawę poziomu adherence.
Nieocenionym narzędziem służącym podniesieniu poziomu efektywności leczenia
astmy okazuje się być edukacja pacjenta np. w zakresie prawidłowego użycia
inhalatorów, co prowadzi do udoskonalenia techniki inhalacyjnej a tym samym
i skuteczności terapii [36]. Badania dowodzą, że rolę edukatora mogą z powodzeniem
pełnić różni członkowie zespołu medycznego np. farmaceuci [37] lub personel
pielęgniarski [38].

5. Podsumowanie
Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że współdziałanie przedstawicieli
różnych zawodów medycznych, zarówno w ramach opieki szpitalnej jak i ambulatoryjnej, skutkuje podniesieniem poziomu satysfakcji pacjenta i jego akceptacji dla
zaordynowanej terapii [7]. Dostarczają one również dowodów na znaczenie działań
o charakterze IPC dla poprawy skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonych terapii,
w tym terapii chorób przewlekłych [39]. Mimo to, nawiązywanie współpracy
interprofesjonalnej w wielu częściach świata wciąż należy do rzadkości. Brak wiedzy
na temat wzajemnych kompetencji oraz obawy o utratę „terytorium zawodowego”
utrudniają budowanie partnerskich relacji [24].
Jako że nawiązywanie współpracy opiera się na zasadzie dobrowolności, dużą
nadzieję pokłada się w prawidłowej edukacji studentów kierunków medycznych
i pracowników tych profesji [39]. Zrozumienie przez nich zasad współdziałania
pozwolić ma na płynne włączenie się w prace zespołu medycznego, lepsze wykorzystanie potencjału, jakim dysponują, a w konsekwencji ma przełożyć się na podniesienie
jakości świadczonych usług zdrowotnych [7, 24, 40].
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Interprofesjonalność szansą na poprawę efektywności leczenia chorób przewlekłych
Abstrakt
Choroby przewlekłe są najczęstszą przyczyną zgonów we współczesnym świecie. Częstotliwość ich
występowania rośnie wraz z wiekiem, stąd przez wzgląd na starzejący się charakter społeczeństwa
w Polsce, znalezienie rozwiązań podnoszących skuteczność działań profilaktycznych i leczniczych w tym
zakresie wydaje się być najważniejszym wyzwaniem współczesnej polityki zdrowotnej. Wiele krajów
wysokorozwiniętych pokłada nadzieję w zwiększeniu efektywności gospodarowania potencjałem
personelu medycznego. Przeprowadzone badania dowodzą, że zaangażowanie do pracy z pacjentem
przedstawicieli różnych specjalności prowadzi do wzrostu jakości świadczonych usług, gdyż pozwala
na trafniejsze stawianie diagnozy, zoptymalizowanie procesu leczenia, ograniczenie liczby popełnianych
błędów medycznych, a także ułatwia budowanie relacji z pacjentem. Współpraca interprofesjonalna (ang.
interprofessional collaboration; IPC), rozumiana jako współdziałanie przedstawicieli wielu zawodów
medycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia pacjenta, prowadzi do pełniejszego wykorzystania posiadanych przez nich wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia bardziej skoordynowanej,
a przez to holistycznej opieki. Wyeksponowanie odmienności ról poszczególnych członków zespołu
umożliwia precyzyjniejsze i trafniejsze formułowanie hipotez i wniosków związanych z obrazem
klinicznym pacjenta. W pracy zaprezentowano analizę stanu wiedzy na temat korzyści wynikających
z podejmowania działań o charakterze interprofesjonalnym w walce z wybranymi chorobami
przewlekłymi oraz trudności, które się z tym wiążą.
Słowa kluczowe: współpraca interprofesjonalna, opieka interprofesjonalna, choroby przewlekłe

Interprofessionalism as an opportunity to improve the effectiveness of treatment
chronic diseases
Abstract
Nowadays chronic diseases are the most common cause of death. The frequency of their occurrence
increases with patients’ age. Hence, because of the aging nature of the society in Poland, the most
important challenge of health policy is to find new solutions for increasing healthcare services efficiency.
Policy makers in many European countries believe that a good management of medical professions’
resources will allow meeting above-mentioned needs. Previously conducted studies showed that
engagement of various medical professions in patient care improves the quality of provided services
including both the diagnosis and the treatment process. It may lead to a lower number of malpractices and
facilitate the development of better relationships with patients. Interprofessional care (IPC) implementation
turned out to be a chance for providing more coordinated and holistic care which results in improvement of
patients’ health and quality of life. This paper presents an analysis of current knowledge about the benefits
and difficulties of interprofessional collaboration. Special attention was paid to the chronic diseases issues.
Keywords: interprofessional cooperation, interprofessional care, chronic diseases
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Technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT)
w służbie geriatrii
1. Wstęp
Jednym z wyzwań, przed którymi stoją systemy ochrony zdrowia wielu krajów
świata jest starzenie się społeczeństwa. Problem systematycznego wzrostu liczby osób
starszych w populacji ogółem można dostrzec również w Polsce. Konsekwencją takiej
sytuacji jest wzmożone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne (z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, szpitalnej
i długoterminowej), co w połączeniu ze znacznym deficytem kadr medycznych
przygotowanych do kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz szybkim
rozwojem technologicznym skutkuje wzrostem kosztów opieki medycznej. Sytuację
komplikują także zmiany społeczne. Osoby starsze wraz z wiekiem stają się coraz
mniej samodzielne, tymczasem coraz rzadziej spotykany jest tradycyjny model opieki
rodzinnej, w którym w wielopokoleniowych rodzinach seniorzy pozostają pod opieką
swoich dzieci i wnuków. Równocześnie model stacjonarnej opieki instytucjonalnej jest
negatywnie postrzegany w społeczeństwie oraz przez samych zainteresowanych.
Sporym wsparciem przy rozwiązywaniu wymienionych powyżej problemów może
okazać się wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) oraz
rozwiązań z zakresu telemedycyny w opiece geriatrycznej. Celem artykułu jest
dokonanie przeglądu rozwiązań z zakresu ICT oraz telemedycyny, które z powodzeniem stosowane są w opiece nad osobami starszymi. Wskazane zostaną także
korzyści wynikające z zastosowania tych rozwiązań oraz ewentualne bariery czy
problemy, które zidentyfikowano i opisano w literaturze, a które mogą wystąpić
w związku z ich stosowaniem.

2. Starzenie się społeczeństwa
Sama starość4 jest naturalnym etapem życia ściśle związanym z postępującymi
zmianami w fizycznym, psychicznym i społecznym funkcjonowaniu poszczególnych
osób. W związku z niezwykle szybkim rozwojem medycyny (wdrażaniem nowych
metod diagnostycznych i leczniczych, popularyzacją badań przesiewowych), poprawą
1

mwojnarowska@gumed.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl
2
awojtecka@gumed.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl
3
mzb@gumed.edu.pl, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl
4
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za jej początek przyjęła umownie 60, dokonując jednocześnie
dalszej klasyfikacji: wiek podeszły (60-75 lat), wiek starczy (75-90 lat), wiek sędziwy (powyżej 90 lat).
Przedstawione powyżej granice starości jest są granicami umownymi, a wiek kalendarzowy nie musi
pokrywać się z wiekiem biologicznym, zwanym też wiekiem sprawnościowym lub czynnościowym
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warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych, znacznym wzrostem
świadomości zdrowotnej społeczeństwa, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, następuje
wydłużenie średniego czasu życia człowieka. Zjawisko to obserwujemy także
w Polsce. Według danych GUS przeciętne dalsze trwanie życia dla osób powyżej 60
lat wynosiło w 2015 roku 18,98 lat dla mężczyzn oraz 24,14 lat dla kobiet [1]. Ten sam
wskaźnik w 1990 roku wynosił odpowiednio 15,3 lat dla mężczyzn oraz 20 lat dla
kobiet [2]. Problemem staje się również systematyczny wzrost liczby osób starszych
w populacji ogółem. W 2016 roku w naszym kraju udział osób w wieku 65 lat i więcej
w populacji ogółem wynosił 16,4%. Według prognoz GUS udział ten w roku 2030
wzrośnie do poziomu 23%, aby w roku 2050 osiągnąć poziom 33% [3]. Szczególnie
szybkie tempo starzenia się występuje w całej Europie, a zjawisko to nosi nawet miano
„siwienia kontynentu”.
Zainteresowanie procesami starzenia się i starością towarzyszy ludziom od zarania
dziejów. Jednak dopiero w 1903 roku po raz pierwszy użyte zostało pojęcie
„gerontologia” (z gr. geron, gerontos – starość) służące określeniu wielu dziedzin nauki
(m.in. biologii, filozofii, medycyny, socjologii) zajmujących się starzeniem i/lub
starością. Twórcą tego pojęcia jest Ilia Miecznikow zastępca dyrektora Instytutu
Pasteura w Paryżu [4]. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje gerontologię
jako „wielodyscyplinarny kierunek naukowy dotyczący wszystkich aspektów
starzenia, włączając w to czynniki: zdrowotne, biologiczne, socjologiczne, psychologiczne, ekonomiczne i środowiskowe” [5]. Z kolei geriatria5 to specjalistyczna
dziedzina medycyny, która zajmuje się zdrowiem i chorobami oraz opieką i pomocą
osobom w podeszłym wieku” [5]. Problemy, z którymi musi się zmierzyć geriatria są
niezwykle złożone i niejednorodne przez co wymagają bardzo zróżnicowanego
podejścia.
Konsekwencją przedstawionej sytuacji demograficznej jest m.in. wzmożone
zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne (z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, szpitalnej i długoterminowej).
Wynika to m.in. z faktu, iż wraz z wiekiem zaobserwować można dużo częstsze
występowanie chorób przewlekłych, współwystępowanie kilku jednocześnie zwane
wielochorobowością czy polipatologią (63% osób starszych skarży się na trzy lub
więcej dolegliwości) [6] oraz współwystępowanie deficytów funkcjonalnych
(np. zaburzeń widzenia, słuchu, pamięci, emocji, równowagi). Wśród osób po 50. roku
życia ponad 50% kobiet i ponad 35% mężczyzn cierpi na nadciśnienie tętnicze.
Zapalenie stawów dotyczy około 40% kobiet i ponad 25% mężczyzn. Zawał serca
przeszło 25% kobiet i tyle samo mężczyzn. Na tle innych państw europejskich polscy
seniorzy gorzej oceniają swoje zdrowie. Ponad 62% z nich ocenia swój stan zdrowia
„poniżej dobrego”. Ma to odzwierciedlenie we wskaźnikach obiektywnych jak np.
trudność z przejściem 100 metrów (występuje u 15% mężczyzn (8% w innych krajach)
i 18% kobiet (13% w innych krajach)). Polskich seniorów cechuje również mała
aktywność fizyczna. Aż 85% kobiet i 74% deklaruje brak intensywnej i umiarkowanej
5

Termin ten został wprowadzony w 1909 roku przez amerykańskiego lekarza pochodzącego z Wiednia,
Ignatza Leo Naschera
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aktywności fizycznej, co z kolei przekłada się na problemy z nadwagą oraz skutkuje
chorobami narządów ruchu. W populacji 50+ duży jest również odsetek palących
papierosy (1/3 mężczyzn i 1/5 kobiet). Taka sytuacja w konsekwencji prowadzi do
chorób układu krążenia [6].
Wraz z wiekiem pogarsza się nie tylko kondycja fizyczna, ale również psychiczna,
co stopniowo prowadzi do niesamodzielności i wzrostu zapotrzebowania na pomoc ze
strony innych także przy wykonywaniu czynności dnia codziennego takich jak:
przemieszczanie się, odżywianie, higiena osobista czy zakupy. Tymczasem coraz
rzadziej spotykany jest tradycyjny model opieki rodzinnej, w którym w wielopokoleniowych rodzinach seniorzy pozostają pod opieką swoich dzieci i wnuków. Wzrost
liczby osób starszych żyjących samotnie implikuje konieczność rozwoju w zakresie
opieki długoterminowej (domy pomocy społecznej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), a także znalezienia alternatywnych form pomocy
osobom starszym – takich, które umożliwią efektywne sprawowanie opieki w miejscu
zamieszkania. Celem opieki geriatrycznej powinna być więc nie tylko diagnostyka
i leczenie już występujących schorzeń, ale także utrzymanie sprawności funkcjonalnej,
czyli niezależności i samodzielności osób starszych.
Sprawę komplikuje również sytuacja na rynku pracy. W Polsce obserwuje się
znaczny deficyt kadr medycznych przygotowanych do kompleksowej opieki nad
osobami starszymi. Na dzień 31.08.2014 roku w Polsce zatrudnionych było jedynie
321 specjalistów w dziedzinie geriatrii (0,8/100 tys. mieszkańców) [7]. Brakuje także
personelu pozamedycznego zajmującego się opieką i wsparciem dla osób starszych.
Wzrost zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne wynikający z sytuacji
demograficznej w połączeniu z szybkim rozwojem technologicznym oraz deficytem
personelu medycznego wskazuje na nieunikniony wzrost kosztów opieki medycznej
w grupie osób starszych. W większości krajów europejskich, również w Polsce,
wydatki ponoszone na diagnostykę i leczenie pacjentów cierpiących z powodu chorób
przewlekłych, wśród których istotną część stanowią pacjenci starsi, z roku na rok
rośnie [8]. Także dane dotyczące hospitalizacji potwierdzają tezę o wzroście kosztów.
Znaczną część pacjentów hospitalizowanych stanowią osoby po 65 roku. W 2014 roku
odsetek tych pacjentów na poszczególnych oddziałach wyniósł odpowiednio [9]:
 62% dla oddziału chorób wewnętrznych,
 59% dla oddziału kardiologicznego,
 35% dla oddziału chirurgicznego,
 31% dla oddziału ortopedycznego
 73% dla oddziału kardiologicznego.
Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia prognozuje w najbliższych
latach wzrost hospitalizacji na większości oddziałów szpitalnych (patrz tabela 1), co
potwierdza wzrost popytu na świadczenia zdrowotne dla osób starszych,
a w konsekwencji wzrost ich kosztu w tej grupie.
Sporym wsparciem przy rozwiązywaniu wymienionych powyżej problemów może
okazać się wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) oraz
rozwiązań z zakresu telemedycyny w opiece geriatrycznej.

16

Technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) w służbie geriatrii
Tabela 1. Liczba hospitacji na wybranych oddziałach szpitalnych w latach 2016 i 2029

Oddział
chorób wewnętrznych
kardiologiczny
chirurgiczny
ortopedia

2016 rok
931 tys.
485 tys
865 tys
418 tys

2029 rok
1,136 mln
599 tys
943 tys
449 tys

źródło: [9]

3. Telemedycyna i eZdrowie
Działania związane z wykorzystaniem technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) m.in. w procesie leczenia pacjentów, realizacji badań, edukacji
zdrowotnej, monitorowania sytuacji w zdrowiu publicznym zostały określone mianem
eHealth (eZdrowie) [10]. Nieco węższym terminem, obejmującym wspieranie
realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy pomocy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na odległość jest telemedycyna. Amerykańskie Stowarzyszenie
Telemedycyny (ATA) definiuje telemedycynę jako „formę wymiany informacji
medycznych pomiędzy dwoma stronami, przebiegającą przy wykorzystaniu narzędzi
telekomunikacyjnych, której celem jest poprawa stanu zdrowia pacjenta” [11].
Pierwsze doniesienia na temat telemedycyny zaczęły się pojawiać już w latach
20-tych XX wieku. W latach kolejnych stopniowo pojawiały się nowe przypadki
wdrożenia tego typu rozwiązań np.:
 w 1948 roku wykorzystywano sygnał telefoniczny do przesyłania danych pomiędzy
miastami West Chester i Philadelphia, oddalonymi od siebie o 24 mile [12],
 w 1959 roku w Kanadzie wykorzystano telemedycynę w realizacji usług
radiologicznych [13],
 w latach 60-tych w monitorowaniu stanu chorego [14] oraz w opiece medycznej
nad osobami przebywającymi na statkach [15].
Współcześnie działania z zakresu telemedycyny wykorzystywane są najczęściej
w medycynie ratunkowej, kardiologii, radiologii, rehabilitacji, okulistyce,
dermatologii, psychiatrii i psychologii [16] i dotyczą różnego rodzaju usług. Można
wśród nich wymienić m.in.:
 telekonsultacje (tele-consultations) – tele- i wideokonferencje pomiędzy
pacjentem a personelem medycznym,
 teleopiekę (tele-care) – działania wspierające niezależność osób starszych,
niepełnosprawnych i niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania (obejmuje
system monitorowania parametrów fizjologicznych oraz system czujników
zamontowanych w miejscu zamieszkania [17]),
 telediagnostykę – diagnostyka medyczna wykonywana w oparciu o medyczne
dane multimedialne (tekstowe, obrazowe, dźwiękowe) przesyłane za pomocą sieci
telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych (najbardziej rozpowszechnione to:
teleradiologia, teleEKG, KTG, teleendoskopia, teleUSG),
 teleoperacje – wykonywanie zabiegów, operacji przy pomocy sterowanego
zdalnie robota chirurgicznego.
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Niestety wdrażanie rozwiązań z zakresu telemedycyny nie przebiega równomiernie
w poszczególnych krajach i regionach. Fazy implementacji świadczeń telemedycznych
można ogólnie podzielić na [16]:
 badania pilotażowe,
 programy regionalne,
 standard opieki zdrowotnej.
Wprowadzenie telemedycyny do polskiego systemu ochrony zdrowia znajduje się
obecnie w fazie badań pilotażowych. Jak zauważają Piotrowicz, Grabowski, Balsam
i współautorzy przejście do fazy programów regionalnych, a następnie uznanie jej za
standard opieki i wpisanie do katalogu świadczeń gwarantowanych wymaga
zapewnienia źródeł finansowania z mechanizmów budżetowych oraz z systemu
ubezpieczeń zdrowotnych [16].

4. ICT w geriatrii
Rozwiązania z zakresu telemedycyny stosowane są na całym świecie w większości
dziedzin medycyny, a także wobec pacjentów w różnym wieku. Od kilku lat wzrasta
jednak zainteresowanie tematem wykorzystania tych narzędzi w przypadku problemów
osób starszych. Interdyscyplinarny charakter geriatrii oraz omówione powyżej
pogłębiające się z wiekiem problemy zarówno fizyczne jak i psychiczne wskazują iż
szczególnie użyteczne w przypadku pacjentów geriatrycznych mogłyby okazać się
działania z zakresu teleopieki, telekardiologii, telediabetologii czy też telerehabilitacji.
Pojawiające się z wiekiem dysfunkcje fizyczne i psychiczne mogą prowadzić do
sytuacji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia seniorów. Narzędzia
z zakresu teleopieki skupiają się na zapewnieniu opieki oraz poczucia bezpieczeństwa
osobom wymagającym wsparcia w ich miejscu zamieszkania. Wyróżnić można trzy
podstawowe typy systemów teleopieki domowej [17]:
 system pierwszej generacji – alarmowo-przywoławczy,
 system drugiej generacji – automatycznego powiadamiania o zagrożeniu,
 system trzeciej generacji – stałego monitoringu potrzeb osoby pozostającej pod
opieką wraz z rozbudowanym wachlarzem usług bytowo-opiekuńczych.
Najprostszym i szeroko stosowanym rozwiązaniem pierwszego typu jest przycisk
alarmowy tzw. czerwony przycisk lub inaczej guzik życia. Umożliwia on powiadomienie centrum operacyjnego o nagłym zdarzeniu zagrażającym zdrowiu lub życiu
pacjenta i wezwanie pomocy [17]. Podstawowym elementem systemu jest nadajnik
przyjmujący formę zegarka, bransoletki lub wisiorka. W sytuacji zagrożenia, gdy
pacjent czuje się gorzej lub upada, naciśnięcie przycisku uruchamia głośnomówiące
połączenie telefoniczne z całodobowym centrum pomocy. Operator centrum
w rozmowie z podopiecznym ustala jego potrzeby, zawiadamia osoby kontaktowe
i/lub służby ratunkowe. Także w razie braku kontaktu z podopiecznym uruchamiana
jest procedura alarmowa.
Postępujący rozwój technologiczny skutkujący miniaturyzacją i obniżeniem
kosztów wytwarzania odbiorników GPS umożliwił poszerzenie użyteczności przycisku
życia o monitoring lokalizacji użytkownika. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS
system umożliwia określenie lokalizacji podopiecznego. Jest to możliwe poprzez
stronę internetową lub dzięki komunikacji poprzez SMS. Systemy tego typu
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umożliwiają również określenie bezpiecznego obszaru, wewnątrz którego podopieczny
uznawany jest za bezpiecznego. Wyjście poza ten obszar skutkuje poinformowaniem
opiekuna o zdarzeniu za pośrednictwem wiadomości SMS.6
Systemy tego typu stosowane są w wielu krajach na świecie, także w Polsce.
Aceros, Pols, Domènech przedstawiają np. wyniki badań przeprowadzonych
w Hiszpanii w ramach projektu CITAD dotyczących instalacji i wykorzystania
osobistych systemów alarmowych w ramach usług oferowanych przez tamtejszy
Czerwony Krzyż [18]. W Polsce istnieje kilka firm oferujących tego typu rozwiązania
m.in. Comarch [19].
Warto wspomnieć również o zintegrowanych systemach telemedycznych służących
kompleksowej, całodobowej opiece nad pacjentami. Systemy tego typu dzięki sieci
czujników umieszczonych na ciele pacjenta badają podstawowe parametry życiowe,
np. ciśnienie tętnicze, tętno, masę ciała, saturację krwi. Bardziej rozbudowane systemy
wyposażone są również w sensory umieszczone w mieszkaniu służące monitorowaniu
takich parametrów jak: temperatura, wilgotność, ruch, dźwięk itp. [20]. Systemy mogą
być również wyposażone w detektory dymu i czadu, czujniki przeciwpożarowe,
przecieków wody, nieuprawnionego wejścia i/lub wyjścia do/z domu itp. [17]. Taki
kompleksowy system daje także pacjentowi możliwość odbycia interaktywnej
wideokonsultacji z lekarzem lub innym członkiem personelu medycznego.
Najbardziej złożone systemy telemedyczne to tzw. inteligentne domy (smart
homes) służące monitorowaniu codziennej aktywności osoby starszej i zapobieganiu
sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym, zapewniając jednocześnie użytkownikom
niezależność i poczucie bezpieczeństwa. Wykorzystują one nie tylko wymienione
powyżej czujniki, ale także sensory ruchu monitorujące przemieszczanie się wewnątrz
domu, detektory upadków, czujniki obecności chorego w łóżku, systemy typu „smart
carpet” [21] itp. Informacje z czujników są gromadzone i analizowane, a w razie
wykrycia sytuacji zagrożenia informowany jest operator systemu, rodzina lub sąsiedzi.
Przykład takiego rozwiązania instalowany w ramach pilotażowego programu
realizowanego w Holandii opisuje Neven [22]. Omawiany system nie wymaga
sensorów zainstalowanych na ciele użytkownika, a działa w oparciu o czujniki ruchu,
czujniki drzwi, łóżek i krzeseł, czujniki dymu i dwie kamery (które mogą być używane
tylko w przypadku alarmu), jest połączony z centrum opieki, a także z mobilnym
zespołem opiekuńczym.
Spośród dziedzin medycznych telemedycynę wprowadzono, a następnie
intensywnie badano i rozwijano najwcześniej m.in. w rehabilitacji (telerehabilitacja)
oraz w kardiologii (telekardiologia). Do najważniejszych obszarów świadczenia usług
z zakresie telekardiologii należą:
 telemonitoring elektrokardiograficzny,
 telekonsultacje EKG,
 telekonsultacje specjalistyczne,
 telemonitoring urządzeń wszczepialnych,
 kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna.
6
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Wymienione rozwiązania pozwalają na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta,
w tym na całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego czy wykonanie w czasie
rzeczywistym badania EKG, a w razie sytuacji nagłej np. ostrego incydentu wieńcowego,
na szybką reakcję, która w wielu przypadkach może uratować życie chorego [8].
Telerehabilitacja daje możliwość realizowania i nadzorowania kompleksowej
rehabilitacji na odległość i znajduje obecnie zastosowanie głównie w kardiologii,
ortopedii, w rehabilitacji słuchu i mowy, a także w neurologii czy psychiatrii [8]. Jeden
z pierwszych krajowych projektów z zakresu telerehabilitacji kardiologicznej został
zapoczątkowany przez Ministerstwo Zdrowia w 2005 („Wdrożenie, realizacja i ocena
pilotażowego wzorcowego projektu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
uwzględniającego metody telekardiologii w nadzorze chorych rehabilitowanych
w warunkach domowych”) [9]. W efekcie projektu stwierdzono, że u pacjentów po
zawale serca lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego rehabilitacja kardiologiczna prowadzona w warunkach domowych jest efektywna i bezpieczna. Dodatkowo
jest akceptowana przez pacjentów, wywiera pozytywny wpływ na ich stan psychiczny,
poprawia jakość ich życia, działa mobilizująco i zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
Innym pozytywnym efektem jest samodzielne podejmowanie aktywności fizycznej
przez pacjenta już po zakończeniu cyklu telerehabilitacji [10].
W roku 2010 Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych
(AOTM)7 wyraziła pozytywną opinię na temat zasadności zastosowania telerehabilitacji kardiologicznej oraz objęcia finansowaniem przez Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ) w ramach umów na realizację świadczeń w rodzaju rehabilitacja
lecznicza – rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych z wykorzystaniem
telemedycyny [11]. Z rekomendacji tych w roku 2009 skorzystał Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) w ramach prewencji rentowej [12].
Przykładem wykorzystania telerehabilitacji mogą być również rozwiązania
stosowane w przypadku pierwszej na świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii. Badania
nad zdalnym dopasowaniem systemu implantu ślimakowego zostały podjęte w 2005
roku a dwa lata później nowa metoda została wdrożona do praktyki klinicznej.
W procesie wykorzystuje się zaawansowane technologicznie urządzenia, które
pozwalają na nawiązywanie połączeń telekonferencyjnych oraz systemy komputerowe,
wyposażone w wyspecjalizowany klinicznie interfejs diagnostyczny i aplikacje
niezbędne do programowania procesorów mowy oraz inne urządzenia, sterowane
zdalnie przez specjalistów. Obecnie Krajowa Sieć Teleaudiologii współpracuje
z wieloma ośrodkami oferując m.in. koordynację procesu rehabilitacji służącej
przywróceniu możliwości słuchowego odbioru, porównywania i rozpoznawania
bodźców akustycznych, oraz dzięki systematycznemu treningowi budowanie lub
odtwarzanie możliwości podejmowania komunikacji słownej, której zaburzenia
spowodowane są ubytkiem słuchu. Światowe Centrum Słuchu Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu otrzymało za ten projekt międzynarodowe wyróżnienia i nagrody [13].
Możliwości telerehabilitacji osób ze schorzeniami narządu ruchu pokazała z kolei
realizacja międzynarodowego projektu „CLEAR” – „Clinical Leading Environment for
7
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the Assessment and Validation of Rehabilitation Protocols for Home Care” (Wiodące
Środowisko Kliniczne do oceny i walidacji protokołów rehabilitacji w zakresie terapii
domowej) współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. W ramach tego
projektu prowadzono bezpłatny program zdalnie nadzorowanej kinezyterapii
skierowany do pacjentów cierpiących z powodu zmian wywołanych chorobą
zwyrodnieniową stawów, przed lub po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu
biodrowego lub kolanowego. Telerehabilitację z udziałem specjalistów prowadzono
w domu pacjenta przy pomocy komputera, za pośrednictwem Internetu [10].
Również chorzy na cukrzycę mogą liczyć na wsparcie narzędzi telemedycznych.
Typowy system telediabetologiczny zapewnia pacjentom elektroniczne narzędzia do
pomiaru glukozy we krwi. Wyniki pomiarów mogą być przekazywane do centrum
koordynującego opiekę, w którym pracują pielęgniarki i/lub dietetycy. System
elektroniczny gromadzi, przechowuje i przetwarza dane dostarczone przez pacjentów
i określa trendy w postępie choroby. Ma też wbudowany system ostrzegania
w sytuacjach, gdy normy zostały przekroczone. Systemy te mogą być automatyzowane lub nie, stacjonarne lub mobilne, do noszenia na ciele lub do wszczepiania.
Ponadto niektóre systemy zawierają materiały edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, zwykle koncentrujące się na kontroli glikemii, kontroli
masy ciała, aktywności fizycznej i zaprzestaniu palenia. System może zawierać
również interaktywne narzędzia pomagające pacjentom w podejmowaniu ważnych
decyzji związanych z utrzymaniem ich zdrowia i dobrego samopoczucia [28].
W opiece nad osobami starszymi wykorzystany może być również telemonitoring
innych parametrów np. [21]:
 wagi pacjenta np. w grupie pacjentów z niewydolnością serca,
 czynności układu oddechowego (np. w przypadku pacjentów z POCHP lub
astmą),
 aktywności fizycznej pacjentów.
W przypadku seniorów dotkniętych demencją znaczenia nabierają technologie
stymulujące zmysły (np. gry komputerowe), dostarczające rozrywki (np. przenośne
urządzenia do słuchania muzyki) lub socjalizujące (np. komputer wyposażony
w kamerę umożliwiający video rozmowy z członkami rodziny) [29].
Stosowanie technologii ICT w opiece nad osobami starszymi pozwala im pozostać
w środowisku domowym, które dobrze znają i w którym czują się komfortowo,
pomimo pogarszającej się sytuacji zdrowotnej i zmniejszającego się zakresu samodzielności. Nawet najprostsze rozwiązania z zakresu telemedycyny znacznie podnoszą
komfort psychiczny oraz zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Doceniają te
rozwiązania nie tylko sami użytkownicy, ale również ich opiekunowie, a także
pracownicy instytucji opiekuńczych [27]. Systemy telemedyczne umożliwiają szybki
i łatwy dostęp do świadczeń medycznych (diagnostyki, świadczeń specjalistycznych),
wyników badań oraz dokumentacji medycznej, a także sprawne otrzymanie pomocy
w nagłych wypadkach. Możliwość odbycia wideokonsultacji z lekarzem lub innym
członkiem personelu medycznego jest niezwykle cenne szczególnie dla osób
samotnych, znacznie podnosząc jakość życia i dając poczucie pozostawania pod stałą
opieką medyczną [8]. Wykorzystanie telemonitoringu i telerehabilitacji wpływa na
zmniejszenie liczby hospitalizacji (szczególnie tych z przyczyn nagłych), skraca czas
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ich trwania poprzez wykonanie części świadczeń w domu chorego oraz, w przypadku
pacjentów chorych przewlekle, ogranicza liczbę niezbędnych wizyt kontrolnych [30].
Wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece nad
osobami starszymi jest coraz częściej inicjowany i/lub stymulowany przez działania
państwowe w ramach krajowych strategii zdrowotnych czy społecznych. Przykładem
może być tutaj szwedzki rządowy program Teknik för Äldre („technologia dla osób
starszych”) [31]. Także instytucje międzynarodowe dostrzegają znaczenie stosowania
nowych technologii w służbie seniorom. Komisja Europejska opublikowała w 2007
roku plan działania „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie
informacyjnym: Plan działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia
się społeczeństwa” [32], a Unia Europejska m.in. przekazała kwotę około 700 mln euro
w ramach programu „Ambient Assisted Living" (2008) oraz 143 mln euro w ramach
programu „ICT for Health and Ageing Well” (2013) na badania i rozwój rozwiązań
opartych na ICT w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia [33]. W Kanadzie
od 1996 roku funkcjonuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Gerontechnologii, które
wydaje czasopismo naukowe poświęcone temu obszarowi wiedzy („Gerontechnology”), a od 1991 roku cyklicznie odbywa się Międzynarodowa Konferencja
Gerontechnologii, która cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców z całego
świata [29].

5. Problemy i bariery
Wykorzystanie ICT w geriatrii z pewnością przynosi wiele korzyści, należy jednak
pamiętać również o pewnych problemach, czy wręcz barierach, które się z tym wiążą.
Pierwsza grupa ograniczeń leży po stronie samych osób starszych. Badania wskazują,
że seniorzy z jednej strony są zainteresowani rozwiązaniami tego typu, a z drugiej
odczuwają jednak spory opór mentalny przed stosowaniem nowych technologii. Dla
przykładu Aceros, Pols i Domenech zwracają uwagę na niechęć do korzystania
z przycisków życia u osób starszych. Seniorzy często nie korzystają z otrzymanych
urządzeń stale, a jedynie w sytuacji, która ich zdaniem wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem np. pod prysznicem lub podczas wychodzenia z domu, ponieważ oznacza
to dla nich utratę autonomii i niezależności [23]. Odrzucając rozwiązania tego typu,
odrzucają nie tylko technologię, ale także związane z wiekiem stereotypy [23, 30].
Barierą w szerszym wdrożeniu narzędzi telemedycznych może być nie tylko
niedostateczna wiedza osób starszych na temat dostępności rozwiązań tego typu, ale
także na temat nowych technologii jako takich. W XXI wieku pojawił się nowy termin
– „cyfrowe wykluczenie”, który oznacza nie tylko brak dostępu do sprzętu czy
internetu, ale również brak odpowiednich kompetencji i motywacji do korzystania
z technologii komunikacyjno-informatycznych [34]. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego w 2016 roku 67% osób w wieku 65-74 lat nigdy nie korzysta
z komputera, a 68,2% nigdy nie korzysta z internetu [35]. Zresztą wraz z wiekiem
rośnie też liczba osób, które pomimo posiadania sprzętu oraz dostępu do internetu nie
korzystają z niego [34]. Wśród obecnego pokolenia osób starszych są takie, które nie
posiadają podstawowych umiejętności z zakresu nowych mediów, które nigdy nie
korzystały z komputera, nie umieją obsługiwać telefonu komórkowego czy smartfona
lub innych urządzeń tego typu [29, 34]. Tymczasem wraz z wiekiem następuje
osłabienie funkcji poznawczych, co znacznie utrudnia nabycie nowych umiejętności
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oraz zmniejsza zakres wykorzystania tych już posiadanych. Warunkiem koniecznym
wdrożenia rozwiązań telemedycznych w opiece nad osobami starszymi jest w związku
z powyższym zmniejszenie zjawiska „cyber wykluczenia” w tej grupie społecznej.
Przykładem mogą tu być działania podejmowane przez Uniwersytety Trzeciego
Wieku, które od kilkunastu lat zajmują się m.in. szkoleniem informatycznym
seniorów. Za ich przykładem idą inne organizacje np. Caritas Archidiecezji Białostockiej, który prowadził projekt „Cyfrowy senior – niewykluczony”. W ramach
projektu realizowano szkolenia dotyczące m.in. obsługi komputera, smartfonów,
aparatu cyfrowego i innych sprzętów elektronicznych [35].
Niezwykle ważne dla osób starszych są relacje interpersonalne oraz możliwość
uczestniczenia w życiu społecznym. Dlatego też wiele publikacji zwraca uwagę na
ryzyko dehumanizacji opieki jako na jedną z podstawowych wad rozwiązań
telemedycznych [29, 30, 37, 38]. Seniorzy bardzo cenią sobie osobiste kontakty
z personelem medycznym, a w opiece nad osobą starszą (często samotną, przewlekle
chorą) bardzo istotną rolę odgrywa ludzki dotyk, rozmowa, mowa ciała. Tego,
rozwiązania z zakresu telemedycyny nie są w stanie zapewnić. Rozwiązaniem
mogłoby być tutaj wprowadzenie teleopiekunów, których zadanie polegałoby nie tylko
na zautomatyzowanym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, ale także na
zapewnieniu podopiecznemu wsparcia psychicznego również wtedy, kiedy potrzebuje
on rozmowy. Opiekun mógłby okresowo spotykać się ze swoim podopiecznym, co
pomogłoby budować relacje oparte na zrozumieniu i zaufaniu, spersonalizować
kontakty telefoniczne oraz wzmocnić w osobie starszej poczucie ważności.
Obawy wzbudza także kwestia ochrony danych osobowych oraz danych
medycznych gromadzonych i przetwarzanych przez system. Konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego bezpieczeństwa szczególnie takich danych wrażliwych jak
schorzenia czy wyniki badań, których ewentualny wyciek może mieć bardzo poważne
konsekwencje. Pacjenci obawiają się także wykorzystania tych danych w celach
marketingowych np. przez firmy ubezpieczeniowe lub farmaceutyczne [30].
Propagując wymienione narzędzia jako bezpieczne i niezawodne należałoby zadbać
o profesjonalizację usług, szczególnie w zakresie teleopieki, która może stać się polem
do nadużyć nieuczciwych przedsiębiorców. Wymaga to opracowania standardów
obowiązujących usługodawców (systemów certyfikacji lub akredytacji), szkoleń dla
personelu oraz dla potencjalnych użytkowników.

6. Podsumowanie
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z wyzwań, przed którymi stoją systemy
ochrony zdrowia wielu krajów świata, zwłaszcza krajów rozwiniętych. Konsekwencją
takiej sytuacji jest m.in. wzmożone zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne.
Sytuacja demograficzna w połączeniu ze znacznym deficytem kadr przygotowanych
do kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz zmianami społecznymi implikuje
konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie opieki geriatrycznej.
Wsparciem przy rozwiązywaniu wymienionych powyżej problemów może okazać
się wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) oraz
rozwiązań z zakresu telemedycyny. Interdyscyplinarny charakter geriatrii oraz
omówione powyżej pogłębiające się z wiekiem problemy zarówno fizyczne jak
i psychiczne wskazują, iż szczególnie użyteczne w przypadku pacjentów
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geriatrycznych mogłyby okazać się działania z zakresu teleopieki, telekardiologii,
telediabetologii czy też telerehabilitacji. Wykorzystanie omówionych rozwiązań
pozwala seniorom pozostać w środowisku domowym, które dobrze znają i w którym
czują się komfortowo, pomimo pogarszającej się sytuacji zdrowotnej i zmniejszającego się zakresu samodzielności. Nawet najprostsze rozwiązania z zakresu teleopieki
znacznie podnoszą komfort psychiczny oraz zwiększają poczucie bezpieczeństwa.
Rozwiązania z zakresu telemedycyny wpływają z kolei na zmniejszenie liczby
hospitalizacji (szczególnie tych z przyczyn nagłych), skracają czas ich oraz,
w przypadku pacjentów chorych przewlekle, ograniczają liczbę niezbędnych wizyt
kontrolnych.
Wykorzystanie ICT w geriatrii z pewnością przynosi wiele korzyści, należy jednak
pamiętać również o pewnych problemach, czy wręcz barierach, które się z tym wiążą.
Do rozpowszechnienia stosowania telemedycyny wśród osób starszych konieczna jest
intensywna edukacja pacjentów oraz stały wzrost dostępności omawianych rozwiązań.
Niektóre gminy w Polsce, realizując obligatoryjne zadania z zakresu opieki społecznej
decydują się na wdrożenie na swoim terenie działań z zakresu teleopieki domowej.
W tym rozwiązaniu gmina negocjuje oraz podpisuje z operatorem systemu teleopieki
umowę na realizację usługi dla swoich mieszkańców, koordynuje zainstalowanie
i działanie systemu. Przystąpienie do systemu jest możliwe dla wszystkich mieszkańców, a warunkiem jest złożenie deklaracji przystąpienia. Ponieważ gmina partycypuje
w kosztach stworzenia i utrzymania systemu na swoim terytorium, zazwyczaj opcja
„przycisku życia” jest dla mieszkańców bezpłatna. Pakiet rozszerzony o dodatkowe
funkcje operator oferuje osobom zainteresowanym odpłatnie. Jednak także w tej
sytuacji odbywa się o na preferencyjnych warunkach, ponieważ są one również
negocjowane przez gminę, więc korzystniejsze niż w przypadku klientów
indywidualnych [22].
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Technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) w służbie geriatrii
Abstrakt
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z wyzwań, przed którymi stoją systemy ochrony zdrowia wielu
krajów świata, zwłaszcza krajów rozwiniętych. Konsekwencją takiej sytuacji jest m.in. wzmożone
zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne. Sytuacja demograficzna, znaczny deficyt kadr przygotowanych do opieki nad osobami starszymi oraz zmiany społeczne powodują konieczność poszukiwania
nowych rozwiązań w zakresie opieki geriatrycznej. Nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne oraz rozwiązań z zakresu telemedycyny mogą stać się dużym wsparciem dla systemów ochrony
zdrowia. W artykule przedstawiono rozwiązania z zakresu ICT oraz telemedycyny, które z powodzeniem
stosowane są w opiece nad osobami starszymi. omówiono także korzyści wynikające z zastosowania tych
rozwiązań oraz ewentualne bariery.
Słowa kluczowe: starzenie, telemedycyna, geriatria, technologie informacyjno-komunikacyjne

Information and communications technology in the service of geriatrics
Abstract
Aging is one of the challenges faced by health systems in many countries, especially developed countries.
The consequence of such a situation is, among others. increased demand for health services. The
demographic situation, the significant deficit of staff prepared for care for the elderly and social changes
make it necessary to seek new solutions in the field of geriatric care. In this situation modern information
and communication tools and telemedicine can become essential support for health care systems. This
paper presents ICT and telemedicine solutions that are successfully used in the care of the elderly. The
benefits of using these solutions and possible barriers to development have also been shown.
Keywords: aging, telemedicine, geriatrics, information and communication technology
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Starzenie się społeczeństwa
wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w Polsce
1. Wstęp
Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym, jednak w ciągu
ostatnich kilku dziesięcioleci obserwuje się wyraźnie tendencję rosnącą – ludzi
starszych stale przybywa szczególnie w krajach wyżej rozwiniętych. Zmienia się także
sytuacja demograficzna rodziny – spada liczba urodzeń przy wydłużaniu się życia osób
starszych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w ciągu ostatnich
30 lat liczba osób po 75. roku życia uległa podwojeniu, zaś liczba osób po 80. roku
życia uległa potrojeniu. Stawia to przed systemem opieki zdrowotnej nowe wyzwania.
Szybko zwiększająca się populacja osób starszych wymaga także zwiększenia
zapotrzebowania na wyspecjalizowaną opiekę geriatryczną między innymi
odpowiednio przygotowane kadry i infrastrukturę. Według Światowej Organizacji
Zdrowia do kluczowych elementów aktywnego starzenia się zalicza się niezależność,
aktywność, opiekę, samospełnienie, godność [1].

2. Wokół starzenia się społeczeństwa – podstawowe pojęcia
2.1. Definicja seniora
Nie ma jednej, ogólnie przyjętej na świecie definicji seniora. W większości państw
rozwiniętych przyjmuje się wiek od 65. roku życia, chociaż w wielu analizach mówi
się o osobach 50+, włączając je w populację osób starszych [2, 3]. Jednak często za
jako wiek senioralny przyjmuje się moment zakończenia aktywności zawodowej
i przejścia na emeryturę. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang.
Organisation for Economic Co-operation and Development – OCED) przyjmuje za
wiek senioralny 65. rok życia [4], natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ) za wiek senioralny przyjmuje 60. rok życia [5]. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, według badań przeprowadzonych na 3000 respondentów, za osobę starą
uznaje się osobę w wieku 68 lat [6]. W Polsce nie ma jednoznacznej definicji osoby
starszej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje za osobę starszą osobę
w wieku 50 lat i więcej, natomiast w statystykach Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ) jako osobę starszą uznają pacjenta od 60. roku życia [7].

2.2. Segmentacja populacji seniorów
Przyglądając się populacji seniorów należy stwierdzić, że nie jest ona jednorodna.
Pierwsze zróżnicowanie dotyczy wieku. Według podręcznika do geriatrii i gerontologii
ogólnej wczesna starość obejmuje 60. – 74. rok życia [8]. Starość pośrednia zawiera się
pomiędzy 75. a 89. roku życia, natomiast starość późna zaczyna się po 90. roku życia.
1
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Kolejne zróżnicowanie dotyczy segmentacji ze względu na stan zdrowia i samodzielność [1]. Seniorzy zdrowi i samodzielni to seniorzy uznawani za starzejących się
zdrowo – cechuje ich dobre samopoczucie, są w dobrym zdrowiu fizycznym
i psychicznym. Ponadto nie odczuwają trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Grupa ta wymaga przede wszystkim stałej dostępności do badań profilaktycznych
i diagnostyki oraz radzenia sobie z pojawiającymi się problemami z pamięcią. Druga
grupa to seniorzy samodzielni lub częściowo samodzielni, zdrowi lub z jedną chorobą
– u tej grupy seniorów pojawiają się psychospołeczne trudności w radzeniu sobie
z procesem starzenia, zaczynają doświadczać trudności w obszarach funkcjonowania
psychospołecznego. Osoby te czują, że się starzeją oraz doświadczają uczucia
samotności. Konieczne jest zapewnienie tej grupie dostępu do badań profilaktycznych
i do diagnostyki oraz pomocy psychologicznej w zakresie radzenia sobie ze starzeniem,
problemami z pamięcią. Grupa trzecia to seniorzy z jedną chorobą lub z wielochorobowością, częściowo samodzielni lub częściowo zależni – tej grupie seniorów
towarzyszą dolegliwości fizyczne oraz trudności związane z poruszeniem się.
Pozytywnym aspektem jest fakt, że seniorzy zakwalifikowani do tej grupy nie czują się
samotni lub opuszczeni i nadal dostrzegają możliwość poprawy swojego stanu zdrowia
lub przynajmniej osiągnięcia stabilności w perspektywie najbliższych 6 miesięcy życia.
Grupa ta wymaga leczenia chorób przewlekłych, pomocy psychologicznej w radzeniu
sobie ze starzeniem oraz problemami z pamięcią. Kolejną grupę stanowią seniorzy
z wielochorobowością. Szacuje się, że ponad połowa seniorów w tej grupie jest
całkowicie zależna a pozostała część zależna częściowo od pomocy innych.
Doświadczają oni trudności na płaszczyźnie fizycznej, w zakresie mobilności oraz
trudności w obszarze psychospołecznym. Grupa ta wymaga leczenia chorób przewlekłych i leczenia chorób ciężkich oraz pomocy psychologicznej i psychiatrycznej
a także wsparcia w radzeniu sobie z problemami z pamięcią.
Ostatnią grupą jest grupa krucha (ang. frail – ułomny, słaby, wątły, kruchy)
i całkowicie zależna – seniorzy w tej grupie są całkowicie zależni, doświadczają
ogromnych trudności w całościowym funkcjonowaniu psychofizycznym, które dotyczą
także podstawowych, codziennych aktywności. Większość seniorów w tej grupie ma
zmiany dementywne oraz doświadcza samotności. Osoby w tej grupie są szczególnie
wrażliwe na brak pomocy i opieki, wymagają leczenia chorób przewlekłych i stanów
terminalnych a także opieki hospicyjnej i leczenia chorób ciężkich [9].

3. Charakterystyka starzenia się polskiego społeczeństwa
Wydłużanie czasu życia to niewątpliwie osiągniecie cywilizacyjne. Polska od wielu
lat jest w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych. W roku 2008 na 100
osób w wieku produkcyjnym przypadało 41 osób w wieku emerytalnym, natomiast
według prognoz, w roku 2060, będzie przypadało 91 osób na 100 osób w wieku
produkcyjnym [3]. Inną, stosowaną miarą starzenia się społeczeństwa jest relacja
pomiędzy populacją osób w wieku 0-14 lat a pokoleniem powyżej 65. roku życia.
W ten sposób określamy ile osób starszych przypada na 1000 dzieci. W roku 2010
liczba osób starszych przypadających na 1000 dzieci wynosiła 1007 w miastach i 764
na wsi. Prognozuje się, że do 2035 roku nastąpi ponad dwukrotny wzrost liczby osób
starszych w przeliczeniu na 1000 dzieci [2]. Jeszcze inną charakterystyką jest ujęcie
procentowe – w 2016 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem
wynosił 16,4%. Według prognoz GUS udział ten w roku 2030 wzrośnie do poziomu
23%, a w roku 2050 osiągnie poziom 33% [10].
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Główną przyczyną starzenia się społeczeństwa jest spadek dzietności.
W latach 1989-1991 rocznie rodziło się w Polsce około 550 tys. dzieci, natomiast
w roku 2013 niespełna 370 tys. dzieci. W 2014 roku sytuacja wyglądała nieco lepiej,
bo urodziło się 375 tys. dzieci, ale nadal jest to prawie o połowę mniej niż w latach
1989-1991. Ponadto matki coraz później decydują się na dziecko. W latach 1989-1991
wiek matek rodzących pierwsze dziecko wynosił 20-24 lata natomiast w 2013 roku
25-29 lat. Obserwuje się też niepokojące zjawisko związane z brakiem zastępowalności
pokoleń. Współczynnik dzietności gwarantujący tzw. prostą zastępowalność pokoleń
wynosi około 2,1 dziecka na 1 kobietę. W sytuacji, gdy współczynnik ten jest niższy,
dana populacja będzie się zmniejszała – pod warunkiem, że nie bierzemy pod uwagę
procesów migracyjnych (w Polsce, w ostatnich latach szczególnie obecnych). W roku
1989 miała jeszcze miejsce prosta zastępowalność pokoleń, przy zachowanym
współczynniku 2,06 dziecka na kobietę. W roku 2011 współczynnik ten wynosił już
tylko 1,29 i był o wiele za mały aby można było mówić o zastępowalności pokoleń
[10, 11].
Kolejnym powodem starzenia się społeczeństwa jest nie tylko większy odsetek
osób w wieku senioralnym w ogólnej populacji, ale też zjawisko „podwójnego
starzenia się” – w ramach procentowego wzrostu ludności starszej wzrasta odsetek
osób najstarszych, tj. 85 lat i więcej [3].
Podejmując się charakterystyki starszej populacji należy pamiętać, że wzrost
odsetka osób starszych to wyzwanie dla polityki zdrowotnej i socjalnej państwa.
Ważnym elementem planowania w tych obszarach jest identyfikacja potrzeb seniorów.
Obszar ochrony zdrowia jest uznawany w Polsce za jeden z najważniejszych. Istotnym
problemem zdrowotnym tej populacji jest wielochorobowość – 63% osób starszych
skarży się na trzy lub więcej dolegliwości. W grupie osób po 50. roku życia najwyższy
odsetek osób cierpi na nadciśnienie tętnicze (ponad 50% kobiet i ponad 35%
mężczyzn), zapalenie stawów (około 40% kobiet i ponad 25% mężczyzn), oraz
przebyło zawał serca (25% kobiet i tyle samo mężczyzn). Polscy seniorzy na tle innych
państw europejskich negatywnie oceniają swoje zdrowie. Prawie 62% mężczyzn
i 62,5% kobiet ocenia swój stan zdrowia „poniżej dobrego”. Ma to odzwierciedlenie
we wskaźnikach obiektywnych, takich jak trudności z przejściem 100 metrów – 15%
mężczyzn (8% w innych krajach) i 18% kobiet (13% w innych krajach). Ponadto jedna
trzecia mężczyzn i jedna piąta kobiet w populacji 50+ pali papierosy. Polskich
seniorów cechuje też niska aktywność fizyczna – aż 85% kobiet i 74% zadeklarowało
brak intensywnej i umiarkowanej aktywności fizycznej, co z kolei przekłada się na
problemy z nadwagą i w konsekwencji prowadzi do chorób układu krążenia i układu
narządów ruchu. Poza aspektami medycznymi pozostają również inne, niemniej
ważne, takie jak: zjawisko e-wykluczenia, zmniejszenie więzi rodzinnych, singularyzacja starości, poczucie alienacji związane z niemożnością nadążania za rozwojem
technologicznym [2].

4. Diagnoza systemu opieki geriatrycznej w ocenie Najwyższej Izby Kontroli
W roku 2015 Najwyższa Izba Kontroli NIK opublikowała raport z kontroli
państwowej „Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji
demograficznej”, w którym zamieściła mało optymistyczne stwierdzenie, że w Polsce
„nie ma systemu geriatrycznej opieki medycznej nad osobami w podeszłym wieku.”
NIK zwraca uwagę, że nie ma wystarczającej dostępności do opieki geriatrycznej.
Wyraża się to między innymi poprzez brak lekarzy geriatrów, zmniejszającą się liczba
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poradni i oddziałów geriatrycznych nie objętych limitami przyjęć i tworzeniem
kolejek. Jednocześnie stwierdza, że wzrasta liczba osób oczekujących na świadczenie
z zakresu geriatrii oraz rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia.
W latach 2011-2014 liczba oczekujących na świadczenia w Ambulatoryjnej Opiece
Specjalistycznej (AOS) wzrosła o 25,8%, natomiast w Leczeniu Szpitalnym (LSZ)
o 225,4% a czas oczekiwania na świadczenie w AOS zwiększył o 180%, natomiast
w LSZ aż o 400%. Stwierdzono też, że ubywa poradni geriatrycznych przyjmujących
pacjentów geriatrycznych bez kolejki z 44% do 26%, oraz jest coraz mniej takich
oddziałów szpitalnych – spadek z 50% do 36%.
Ponadto stwierdzono, że dostęp do świadczeń geriatrycznych jest różny w zależności
od regionu kraju. W 2013 roku wartość zrealizowanych świadczeń geriatrycznych
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w LSZ wynosiła w województwie mazowieckim
70,38 zł i była to najniższa wartość w kraju. W województwie śląskim wartość ta była
największa i wynosiła 4 650,14 zł, przy średniej wartości dla kraju 1 712,44 zł. Jednak
najgorsza sytuacja miała miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, w którym nie
było ani jednego oddziału geriatrycznego a ponadto nie było ani jednego lekarza geriatry
udzielającego świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
(NFZ) [12].
Istotnym brakiem systemu jest brak dostosowania rozliczeń pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ w przypadku hospitalizacji pacjenta geriatrycznego. Problem rozliczeń
w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) był wielokrotnie podnoszony przy
okazji refundacji kosztów hospitalizacji osób z wielochorobowością, często występującą
u seniorów. Większość hospitalizacji internistycznych jest rozliczanych z powodu
leczenia jednej a nie wielu chorób, co nie tylko nie odzwierciedla faktycznych przyczyn
hospitalizacji ale także nakładu kosztów ponoszonych przez szpital. NIK jednoznacznie
stwierdza, że „obecny system rodzi sprzeczność między zasadami postępowania
medycznego a warunkami ekonomicznym.”
Problemy z kontraktowaniem świadczeń przez NFZ mogą wynikać nie tylko ze źle
zaprojektowanych JGP ale także z faktu, że brakuje lekarzy specjalistów geriatrii.
Odbiega ona znacząco od standardów europejskich. W Polsce, na dzień 31 sierpnia
2014 r., było 321 specjalistów w dziedzinie geriatrii (0,8/100 tys. mieszkańców),
bardzo różnie rozmieszczonych na terytorium kraju (od 0,3/100 tys. mieszkańców
w województwie opolskim – do 1,46/100 tys. mieszkańców w województwie
małopolskim). Zwraca się także uwagę na fakultatywny, nie zaś obowiązkowy, tryb
kształcenia studentów medycyny w zakresie geriatrii. Okazuje się, że zajęcia praktyczne realizowane są jedynie w pięciu spośród jedenastu uczelni medycznych w kraju.
Kontrola NIK wykazała, że lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
brakowało przeszkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, chociaż byli oni lekarzami
pierwszego kontaktu dla tej grupy.

5. Kompleksowa opieka senioralna według Światowej Organizacji Zdrowia
Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation, WHO)
starzenie się społeczeństwa wymaga interdyscyplinarnych działań na szczeblach:
międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Do determinantów zdrowego
starzenia się zalicza się [1]:
 aktywność – elementami wspierającymi pełną aktywność seniorów są: rynek
pracy, edukacja, polityka zdrowotna oraz polityka społeczna,
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zdrowie – priorytetem w tym obszarze jest utrzymanie czynników ryzyka chorób
przewlekłych na możliwie niskim poziomie,
 bezpieczeństwo – zapewnienie ochrony i opieki w przypadku braku możliwości
i zdolności do samodzielnego zapewnienia takiego bezpieczeństwa w obszarze
socjalnym, finansowym i psychicznym.
W dokumencie z 2015 roku World Report on Agening and Health WHO stwierdza,
że interwencje w zakresie opieki senioralnej powinny mieć charakter kompleksowy
i powinny być adresowane do odpowiednio zdefiniowanych grup seniorów [1]. Do
seniorów w dobrym zdrowiu powinny być adresowane przede wszystkim działania
związane z obniżeniem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia
i narządu ruchu poprzez wsparcie programów polityki zdrowotnej, kształtujących
prawidłowe zachowania zdrowotne, oraz zwiększanie samodzielności i wzmacnianie
więzi rodzinnych czy bardziej ogólnie międzyludzkich. Koniecznym warunkiem
utrzymania seniorów w dobrym zdrowiu jest dostęp do diagnostyki. W przypadku
seniorów doświadczających spadku formy konieczne jest zorganizowanie zintegrowanej opieki zdrowotnej. Ponadto konieczne jest także objęcie seniorów działaniami,
które będą miały na celu zapobiegnie urazom, upadkom oraz wdrożenie działań
podnoszących sprawność fizyczną, promujących ćwiczenia fizyczne oraz prawidłowe
odżywianie. Dla seniorów doświadczających ograniczenia lub braku samodzielności
i utraty zdrowia ważną najważniejszą kwestią pozostaje szybki dostęp do
kompleksowej opieki zdrowotnej, szczególnie w trybach nagłych oraz dostęp do opieki
paliatywnej. Do obszarów kompleksowej opieki senioralnej należą: opieka zdrowotna,
usługi i opieka domowa, opieka socjalna, opieka prawna, ochrona i opieka zdrowia
psychicznego.

6. Założenia polityki senioralnej w obszarze ochrony zdrowia
Wobec braku kompleksowej i zintegrowanej opieki geriatrycznej w Polsce
konieczne jest wprowadzenie dobrze zaplanowanych działań zmierzających do
poprawy tej sytuacji.
W roku 2013 opublikowano aktualne „Standardy postępowania w opiece
geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego opracowane
przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze Zdrowia” [13]. Standardy te
określają między innymi formy opieki geriatrycznej, oraz ich zadania a także zakres
udzielanych świadczeń i rekomendowanych do wykonania badań laboratoryjnych.
Ponadto opracowano w nich procedury diagnostyczno-terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne a także procedury psychologiczne. Standardy zawierają też
wymogi dotyczące wyposażenia, jakim powinni dysponować świadczeniodawcy oraz
kwalifikacje personelu oraz stosowaną na świecie skalę VES-13, służącą włączeniu
pacjentów do danej formy opieki geriatrycznej oraz identyfikowania pacjentów
z ryzykiem znacznego pogorszenia stanu zdrowia, sprawności funkcjonalnej lub zgonu
w ciągu najbliższych dwóch lat. Obecnie standardy te funkcjonują jedynie jako
zalecenia. Jednak zarówno NIK jak i środowiska naukowe jednoznacznie przyznają, że
powinny być one przyjęte wprowadzone przez Ministra Zdrowia w formie
powszechnie obowiązującego prawa.
Mając na uwadze poważne ograniczenia organizacji wsparcia seniorów
w dokumencie wydanym przez Radę Ministrów „Założenia Długofalowej Polityki
Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020” (ZDPS) zdefiniowano politykę senioralną
jako „ogół celowych działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli
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oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące
warunki godnego i zdrowego starzenia się.” Celem polityki senioralnej w obszarze
zdrowia tworzenie warunków dla jak najdłuższego utrzymywania dobrego stanu
zdrowia i autonomii seniora [2]. W uchwale tej zdefiniowano trzy cele w związane
z usługami medycznymi dla osób starszych:
 Cel 1. Rozwój geriatrii jako specjalizacji – kształcenie kadr medycznych,
wzmocnienie roli pielęgniarki i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
zachęcanie profesjonalistów medycznych do podejmowania edukacji w dziedzinie
geriatrii, zwiększenie dostępności do łóżek geriatrycznych
 Cel 2. Przygotowanie i doskonalenie zawodowe kadry medycznej w kierunku
całościowej i kompleksowej opieki zdrowotnej nad starszym pacjentem
– umożliwienie doskonalenia zawodowego lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej i innych specjalności innych niż geriatria oraz wzmocnienie roli
lekarza pierwszego kontaktu z opiece nad seniorami
 Cel 3. Wspieranie i rozwój poradni i opieki geriatrycznej w Polsce – zapewnienie
seniorom holistycznego podejścia do pacjenta poprzez zintegrowaną opiekę
zdrowotną, upowszechnienie rozwiązań mających na celu wizyty u danego
specjalisty tylko w celu wypisania recepty, wspieranie tworzenia poradni i szpitali
geriatrycznych, wsparcie podmiotów realizujących opiekę długoterminową,
paliatywną i hospicyjną oraz zwiększenie liczby i udoskonalenie zakładów
opiekuńczo-leczniczych.

7. Wnioski/ Podsumowanie
Polityka senioralna w obszarze ochrony zdrowia to temat niezwykle rozległy,
wymagający kompleksowego ujęcia. Przy obecnych niedoborach kadrowych
i infrastrukturalnych niezbędne jest wprowadzenie pełnego systemu opieki
geriatrycznej, uwzględniającej dostępność (co oznacza bliskość placówek od miejsca
zamieszkania), odpowiednio przeszkolone i w odpowiedniej liczbie kadry medyczne,
we współpracy z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami.
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Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w Polsce
Abstrakt
Systemy ochrony zdrowia stają współcześnie przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest starzenie się
społeczeństwa. Systematycznie rośnie liczba osób starszych w populacji ogółem. W 2016 r. udział osób
w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem wynosił 16,4%. Według prognoz GUS udział ten w roku 2030
wzrośnie do poziomu 23%, a w roku 2050 osiągnie poziom 33%. Osoby starsze charakteryzują się
gorszym ogólnym stanem zdrowia, co przy zwiększonym prawdopodobieństwie występowania kilku
stanów chorobowych równocześnie skutkuje zwiększonym poziomem złożoności całego procesu leczenia.
Osoby starsze częściej korzystają ze świadczeń zdrowotnych (wizyt u lekarza POZ, lekarza specjalisty,
opieki rehabilitacyjnej, szpitalnej i długoterminowej). Dodatkowo sytuację komplikuje fakt pogłębiającej
się z wiekiem niesamodzielności pacjentów czemu towarzyszy malejący potencjał opiekuńczy rodzin.
Osoby starsze coraz częściej prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, nie mogąc przy tym liczyć
na stałą opiekę ze strony członków rodziny.
Brakuje kadr medycznych przygotowanych do kompleksowej opieki nad osobami starszymi (w Polsce na
dzień 31.08.2014 r. zatrudnionych było 321 specjalistów w dziedzinie geriatrii (0,8/100 tys.
mieszkańców)). Brakuje także osób przygotowanych do pracy na stanowiskach opiekunów osób starszych.
Dziedziną medycyny, która w sposób kompleksowy traktuje problemy zdrowotne osób w podeszłym
wieku jest geriatria. Przedmiotem jej zainteresowania są zarówno problemy fizyczne i psychiczne osób
starszych, jak również problemy funkcjonalne czy społeczne. Ma oferować pacjentom holistyczną opiekę
multidyscyplinarnego zespołu fachowców, który potrafi w sposób całościowy oceniać i rozwiązywać
złożone problemy wieku podeszłego.
Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań, które wynikają z postępującego zjawiska starzenia się
społeczeństwa dla systemu ochrony zdrowia, omówienie aktualnego stanu opieki geriatrycznej w Polsce,
a także wskazanie kierunków zmian w tym zakresie.
Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, system ochrony zdrowia, geriatria

Aging of population as a challenge for the health system in Poland
Abstract
Health care systems face many challenges today. One of them is the aging of society. The number of
elderly people in the total population is systematically growing. In 2016, the share of people aged 65 and
more in the total population was 16.4%. According to the Central Statistical Office forecasts, this share in
2030 will increase to 23%, and in 2050 it will reach 33%. Older people are characterized by worse overall
health and with an increased probability of occurrence of several disease states, simultaneously results in
an increased level of complexity of the whole treatment process. Older people more often use health
services (visits to the primary care physician, specialist doctor, rehabilitation, hospital and long-term care).
In addition, the situation is complicated by the fact that patients become more dependent on their age,
which is accompanied by the diminishing potential of caring families. Older people increasingly run singleperson households, unable to receive on constant care from family members. There is a shortage of medical
personnel prepared for comprehensive care for the elderly (in Poland, on 31/08/2014, there were 321
specialists in geriatrics (0.8/100,000 inhabitants)). There is also a shortage of personel prepared to work in
the positions of carers of the elderly.
The medical field, which comprehensively treats the health problems of the elderly people is geriatrics. Its
focus is on both the physical and mental problems, as well as functional or social problems. It offers
holistic care to a multidisciplinary team of professionals who can holistically assess and solve complex
problems of old age.
The aim of the article is to present the challenges that arise from the progressive aging of the population for
the health care system, to discuss the current state of geriatric care in Poland, and to indicate the direction
of change in this area.
Keywords: aging society, health system, geriatrics
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Następstwa społeczne chorób alergicznych
1. Wprowadzenie
Alergia staje się coraz ważniejszym problemem medycznym i społecznym XXI
wieku. Przemiany społeczno-ustrojowe, w tym rozwój uprzemysłowienia, wymiana
towarów, migracja ludności czy „chemizacja” życia to ważne determinanty wzrostu
częstości występowania chorób alergicznych. Do najczęstszych należą: astma
oskrzelowa (AO), alergiczny nieżyt nosa (ANN), pyłkowica, atopowe zapalenie skóry
(AZS), pokrzywka, wyprysk alergiczny. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce
i terapii alergii jest rosnąca w otoczeniu człowieka liczba alergenów, co może
prowadzić do ewolucji i zróżnicowania obrazu klinicznego choroby.
Przyczyną alergii jest uczulenie na czynniki pochodzenia zewnętrznego – alergeny.
Proces rozwoju choroby alergicznej jest dwufazowy. U jego podstaw leży atopia, czyli
genetycznie uwarunkowana skłonność do nadmiernej produkcji w organizmie
przeciwciał klasy IgE odgrywających kluczową rolę w patomechanizmie chorób
alergicznych. W pierwszej fazie ma miejsce uczulenie (sensitization) przebiegające
bezobjawowo i wykrywane jedynie za pomocą odpowiednich technik diagnostycznych
(immunologiczno-alergologicznych). Samo uczulenie nie jest jednoznaczne z wystąpieniem choroby alergicznej. Powstanie objawów chorobowych (faza druga) jest
wynikiem interakcji pomiędzy genetyczną skłonnością do atopii a powtarzającym się
niekorzystnym działaniem czynników uczulających [1]. Alergeny to zwykle substancje
białkowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz związki chemiczne. Alergeny
mogą dostać się do organizmu drogę wziewną (alergeny powietrznopochodne,
inhalacyjne), pokarmową (alergeny pokarmowe) oraz poprzez bezpośredni kontakt ze
skórą (alergeny kontaktowe) [2]. Najczęstsze alergeny przedstawiono w tabeli 1.
Częstość występowania chorób alergicznych szacowana jest na 30-40% populacji
światowej [4]. Częściej alergie występują wśród mieszkańców krajów wysoko
rozwiniętych gospodarczo i terenów gęsto zaludnionych. Do czynników środowiskowych sprzyjających rozwojowi alergii należą m.in.: zanieczyszczenie powietrza,
zagrożenie dymem tytoniowym, dieta zawierająca alergeny oraz dodatki spożywcze
tj. konserwanty czy barwniki [5]. Polska należy do krajów o wysokim współczynniku
występowania objawów alergicznych. Zrealizowany w latach 1998-1999 program
PMSEAD (Polish Milticentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases), obejmujący
ok. 16 tysięcy pacjentów pozwolił oszacować częstość występowania astmy
alergicznej u 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych [6]. W wyniku przeprowadzonego (2008r.)
programu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce), z udziałem blisko 23
tysięcy Polaków, występowanie w ciągu życia objawów alergicznych stwierdzono
1
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u ok. 40% badanych. Najczęściej były to objawy kataru alergicznego (20%), astmy
oskrzelowej (12%) i cechy AZS (7-9%). Niemal 50% przebadanych Polaków
prezentowało dodatni wynik alergicznych testów skórnych na powszechnie
występujące alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego, trawy, brzozę [7].
Celem niniejszej pracy jest ukazanie wielowymiarowości problematyki
społecznych następstw chorób alergicznych. Poruszono kwestie związane z kosztami
bezpośrednimi, pośrednimi i społecznymi chorób alergicznych a także wybrane
aspekty jakości życia chorych z atopowym zapaleniem skóry, alergią pokarmową,
astmą oskrzelową i alergicznym nieżytem nosa.

2. Koszty bezpośrednie, pośrednie i społeczne chorób alergicznych
Narastająca częstość występowania chorób alergicznych wiąże się z istotnymi
konsekwencjami finansowymi. Wysokie koszty społeczne alergii uwarunkowane są
przede wszystkim faktem, iż choroby alergiczne często dotykają dzieci i osoby
w wieku produkcyjnym, co z kolei niesie konsekwencje również ekonomiczne.
Choroby alergiczne są ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost nakładów
finansowych przekazywanych z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Według danych
NFZ (2013 r.) koszty leczenia alergii pokarmowej u niemowląt, tj. wartość zrefundowanych świadczeń dla pacjentów w grupie wiekowej do 1. roku życia, w ramach
leczenia uczuleniowego i refundacji pokarmu zastępczego wyniosły 377 983 zł w 2011 r.
i 773 640 zł w roku 2012. Natomiast pokrycie kosztów leczenia zapalenia skóry
wywołanego spożytą żywnością 205 735 zł w 2011 r. i 356 052 zł w roku 2012 [8].
Farmakoekonomika chorób alergicznych wyodrębnia następujące koszty choroby:
 koszty bezpośrednie: hospitalizacje, pomoc doraźna, pomoc ambulatoryjna,
usługa lekarska, opieka pielęgniarska, leki,
 koszty pośrednie: absencja w pracy i w szkole, świadczenia rentowe i zwolnienia
lekarskie, przedwczesna umieralność,
 koszty niewymierne: cierpienie chorego, wpływ na jego rodzinę, zmniejszona
konsumpcja dóbr kultury, zmniejszona aktywność gospodarcza [9].
Analiza kosztów choroby jest wielowymiarowa, co wynika m.in. z ekonomicznego
wpływu na finanse rodziny oraz na finanse systemu opieki zdrowotnej. Poszczególne
kategorie kosztów liczone są z różnych perspektyw i stanowią obciążenie dla różnych
podmiotów. Koszty bezpośrednie, odnoszą się do tych zasobów medycznych
i wspomagających proces leczenia (niemedycznych), których zużycie można w całości
przypisać zastosowaniu interwencji opieki zdrowotnej. Obejmują one koszty pracy
oraz dóbr materialnych. Ponoszone są zarówno przez świadczeniodawców, płatników
jak i samych pacjentów i ich rodziny. Źródłem informacji na temat kosztów mogą być
badania deklaratywne (zbierane za pomocą kwestionariusza ankietowego) lub dane
rejestrowe pochodzące z najbardziej wiarogodnych instytucji informacji statystycznej
oraz medycznej [10]. Koszty pośrednie obejmują koszty straty produkcji wynikające
z absencji, obniżonej produktywności oraz długotrwałej niezdolności do pracy lub
zgonu, będących konsekwencją choroby. Wskazują one na koszty choroby ponoszone
nie tylko przez pacjentów, ale również przez gospodarkę jako całość. Pomimo, iż
koszty pośrednie są trudno mierzalne stanowią niepodważalnie istotny element analiz
ekonomicznych, gdyż obejmują one nawet więcej niż połowę całkowitych kosztów
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choroby. Koszty społeczne są najszerszą kategorią, rozumianą jako strata dobrobytu
społecznego, która wynika zarówno z utraconej produkcji, jak i z kosztów, które
trudno jest wyrazić w jednostkach pieniężnych. Koszty te, traktowane jako koszty
wartości niematerialnych, poniesionych jako rezultat bólu i cierpienia emocjonalnego,
będącego wynikiem choroby i leczenia, związane są przede wszystkim z obniżeniem
jakości życia wskutek choroby. Są to koszty subiektywne, rodzące wiele problemów
metodycznych i stąd trudne do wyceny [11].

3. Badania jakości życia chorych z alergią
Wieloaspektowy wpływ chorób alergicznych na życie i kontakty społeczne
człowieka ukazują przede wszystkim badania nad jakością życia chorych i ich rodzin.
Jakość życia (QL, quality of life) to pojęcie wieloznaczne, początkowo odnoszące się
do oceny położenia życiowego dokonanej przez człowieka w danym czasie. W toku
rozwoju badań medycznych nad jakością życia pojęcie to uściślono i zawężono do
koncepcji jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL, health related quality
of life). HRQL służy ocenie przez pacjenta własnego położenia życiowego w okresie
choroby i leczenia [12]. Zainteresowanie oceną jakości życia w różnych jednostkach
chorobowych wyraźnie wzrasta. Dane otrzymane w toku realizacji licznych badań
naukowych dowodzą, iż zastosowanie kwestionariuszy służących ocenie jakości życia
pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie problemów chorego od strony medycznej,
psychologicznej i społecznej. W efekcie możliwe jest wprowadzenie odpowiednich
działań terapeutycznych i edukacyjnych wobec chorego a także jego bliskich [10].
Zależnie od obrazu klinicznego choroby czy wieku chorego, pogorszeniu ulegają
poszczególne elementy jakości życia. Choroby alergiczne u dzieci niosą ze sobą
konsekwencje psychologiczno-społeczne, takie jak ograniczenia ruchowe, pogorszenie
rozwoju somatycznego, intelektualnego, psychoemocjonalnego czy społecznego.
Powodują też izolację od środowiska rówieśników poprzez opuszczanie zajęć
przedszkolnych/szkolnych, ograniczenia w uprawianiu sportów, udziale w zabawach
czy wycieczkach szkolnych. W przypadku dorosłych najczęstsze konsekwencje
społeczne chorób alergicznych to absencja zawodowa, ograniczenia w pełnieniu ról
społecznych, wycofanie z życia towarzyskiego [13, 14]. W celu oceny jakości życia
w chorobach alergicznych dostępnych jest wiele wystandaryzowanych narzędzi.
W tabeli 2 przedstawiono narzędzia badawcze służące ocenie jakości życia u chorych
z AZS.

3.1. Atopowe zapalenie skóry (AZS)
AZS to przewlekła choroba zapalna skóry, której nierzadko towarzyszy alergia
wziewna, pokarmowa i/lub kontaktowa, co jest główną przyczyną zaostrzeń choroby.
Główną niedogodnością dla chorego z AZS jest widoczna lokalizacja zmian skórnych
(twarz, szyja, dekolt, kończyny) oraz uporczywy świąd [15]. Ponad 80% chorych
z AZS ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności i obowiązków, takich
jak przygotowanie posiłków, uprawianie hobby, kąpiel czy dobór ubrania (ze względu
na obniżony próg wrażliwości skóry na kosmetyki czy tkaniny) [16]. Znacznym
zaburzeniom ulega także jakość i czas snu, co jest efektem odczuwanego świądu.
Dolegliwości skórne oraz odczucia subiektywne typowe dla AZS upośledzają
funkcjonowanie społeczne, rodzinne, towarzyskie, zawodowe/szkolne chorych oraz
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często w znacznym stopniu obciążają budżet rodzinny. Ciężki stopień AZS u dzieci
wywołuje zmęczenie ich opiekunów m.in. z powodu trudności w zasypianiu dziecka
czy budzenia się w nocy [17, 18]. Znaczna część chorych z AZS odczuwa zaburzenia
nastroju, które pod względem psychologicznym uwarunkowane są obawą przed
negatywnym postrzeganiem ze strony innych osób, obniżeniem samooceny, odczuciem
piętna (stygmatyzacji) [19].

3.2. Alergia pokarmowa
Alergia pokarmowa to niepożądane reakcje organizmu po spożyciu pokarmów,
uwarunkowane udziałem mechanizmów immunologicznych. Najczęściej uczula mleko
krowie, jaja, orzechy, soja, pszenica, ryby i owoce morza. Manifestacja kliniczna
alergii pokarmowej jest wielonarządowa, najczęściej dotyczy przewodu pokarmowego
i skóry. Typowe dla alergii pokarmowej objawy kliniczne to nudności, wymioty, bóle
brzucha, biegunka, zmiany skórne [20]. Alergia pokarmowa jest chorobą przewlekłą
dotyczącą dzieci, młodzieży i dorosłych. Częstość jej występowania szacowana jest na
ok. 4-8% populacji dziecięcej i ok. 2-3% populacji dorosłych [4].
Utrudnienia w życiu codziennym związane z występowaniem u domownika alergii
pokarmowej obejmują między innymi restrykcje dietetyczne, wymagające szczególnej
uwagi w przygotowywaniu posiłków czy realizacji zakupów domowych. Istotnym
problemem jest stan emocjonalny rodziców/opiekunów chorego dziecka, którzy
nierzadko prezentują ekstremalną czujność dotyczącą diety eliminacyjnej w obawie
przed ciężką reakcją kliniczną (wstrząsem anafilaktycznym) u dziecka [21, 22].
Ważnym aspektem w odniesieniu do niniejszej kwestii jest występowanie w żywności
tzw. alergenów utajonych (np. soja, orzechy, gorczyca), które zawarte są w produktach
spożywczych w ilościach śladowych. Spożycie nawet minimalnej ilości owego
alergenu może implikować ciężką reakcję alergiczną obarczoną nawet ryzykiem
zgonu. Ograniczeniu mogą też ulec możliwości spędzania wolnego czasu, np. spożywanie posiłków poza domem. Zjawisku towarzyszyć może spadek samooceny,
poczucie osamotnienia, zaburzenia emocjonalne [23].

3.3. Astma oskrzelowa
Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, stanowiącą poważny
problem zdrowia publicznego na całym świecie. Ogranicza życie chorych pod
względem fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Przebieg astmy jest przewlekły,
nawrotowy i nieprzewidywalny [4]. Objawy astmy (napady uszności) chorzy
nierzadko odbierają jako sygnał niepokojących zmian w organizmie i zapowiedź
niekorzystnych następstw, co jest silnym obciążeniem psychicznym. Astma może
powodować konieczność rezygnacji z niektórych celów życiowych lub ich
modyfikacji. Często ogranicza możliwości realizacji celów zawodowych, utrudniając
rozwój zawodowy i awans, a niekiedy powodując przejście na rentę lub wcześniejszą
emeryturę. Astma może prowadzić do inwalidztwa, co nasila codzienne problemy
chorych bądź uniemożliwia im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i w pracy [12,
24]. Chory nierzadko traci poczucie swojej godności i przydatności społecznej. Brak
możliwości wykonywania pracy zarobkowej, a przez to zagrożenie złą sytuacją
finansową jest dodatkowym obciążeniem psychicznym chorego. Chorzy z zaawansowaną astmą żyją w ciągłym poczuciu zagrożenia kolejnym zaostrzeniem choroby,
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w postaci napadu duszności, co powoduje częstsze występowanie stanów lękowych
i depresyjnych. Czynnikiem wywołującym zaostrzenie astmy może być np. gwałtowny
śmiech, płacz, gniew lub strach, a lęk przed uduszeniem i śmiercią może prowadzić do
paniki. Ponadto, astmie towarzyszą ograniczenia w zakresie aktywności fizycznej,
hobby czy spędzania czasu wolnego [12, 25].

3.4. Alergiczny nieżyt nosa (ANN)
ANN jest najczęstszą niezakaźną chorobą dróg oddechowych. Szacuje się, że nieżyt
nosa dotyczy 14,5 mln Polaków, z czego u 8,5 mln ma on postać ANN [26]. Główne
objawy ANN to upośledzenie drożności nosa, kichanie, świąd i nadmierna wydzielina
z nosa. Do głównych alergenów odpowiedzialnych za rozwój ANN należą alergeny
roztoczy kurzu domowego, pyłków roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, alergeny
odzwierzęce oraz tzw. alergeny zawodowe np. mąka czy formaldehyd. Brak lub
niewłaściwe leczenie przyczyniać się może do poważnych powikłań ze strony dróg
oddechowych, w tym astmy. Symptomy ANN znacznie obniżają jakość życia chorych,
wpływają na życie społeczne, zmniejszają efektywność nauki i pracy [27]. Wykazano,
że chorzy z ANN zgłaszają z powodu choroby utrudnienia w wykonywaniu
codziennych czynności, takich jak: odkurzanie, obowiązki w pracy, oglądanie
telewizji, czytanie, prowadzenie samochodu, rekreacja na wolnym powietrzu czy
uprawianie sportu [28].

4. Podsumowanie
Choroby alergiczne wiążą się nie tylko z implikacjami medycznymi, ale również
społecznymi. Wpływ chorób alergicznych na jakość życia chorych jest zróżnicowany,
zależny m.in. od obrazu klinicznego choroby czy wieku chorego. Nie mniej, wspólną
cechą wszystkich chorób alergicznych są związane z ich występowaniem i przebiegiem znaczne koszty społeczne i ekonomiczne. Perspektywy terapii chorób
alergicznych zakładać powinny wsparcie edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin.
Wielodyscyplinarne podejście do chorób z kręgu alergii skupiać powinno specjalistów
zarówno z dermatologii, alergologii, pediatrii jak i psychologii, co niewątpliwie
przyczyni się do poprawy jakości życia chorych i ich bliskich.
Tabela 1. Najczęstsze alergeny [2,3]

Alergeny pokarmowe
Pochodzenia
zwierzęcego
Białka mleka
(krowiego, koziego
i inne), mięso
(wołowe, wieprzowe,
cielęcina, baranina,
konina, drobiowe),
białka jaja kurzego,
ryby (dorsz, śledź,
makrela, tuńczyk,
łosoś), skorupiaki,
mięczaki

Alergeny wziewne

Alergeny
kontaktowe

Roztocza kurzu
domowego,
drzewa, chwasty,
trawy/zboża,
zarodniki grzybów
pleśniowych,
niektóre pokarmy,
substancje
zapachowe

Metale (nikiel,
chrom, kobalt),
substancje
zapachowe,
barwniki,
konserwanty,
niektóre
pokarmy

Pochodzenia roślinnego
Cytrusy, dynia, ogórek,
cukinia, melon, pomidor,
ziemniak, chili, pietruszka,
marchew, seler, rośliny
strączkowe, słonecznik, brokuł,
kapusta, kalafior, śliwa,
morela, brzoskwinia, wiśnia,
migdał, orzechy (włoskie,
laskowe, brazylijskie),
trawy/zboża (pszenica, żyto,
owies, jęczmień, ryż)
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Tabela 2. Narzędzia badawcze służące ocenie jakości życia u chorych z AZS [29-31]

Kwestionariusz
Dermatology Life Quality
Index
(DLQI)
Children’s Dermatolofy Life
Quality Index
(CDLQI)
The Infant’s Dermatitis
Quality of Life Index
(IDQOL)
Dermatitis Family Impact
Questionaire
(DFIQ)
Family Dermatology Life
Quality Index
(FDLQI)

Autorzy
Finlay AY, Khan
GK
(2005)
Lewsi-Jones MS,
Finlay AY
(1993)
Lewsi-Jones MS,
Finlay AY
(1993)
Lewsi-Jones MS,
Finlay AY
(1995)
Basra MKA,
Finlay AY
(2005)

Cel
W jakim stopniu dolegliwości skórne
wpływają na życie pacjenta.
Jak bardzo zmiany skórne były
uciążliwe dla pacjenta.
Ocena ciężkości objawów u dziecka.
Index jakości życia u niemowląt
z egzemą.
Ocena wpływu choroby na
funkcjonowanie całej rodziny.
Ocena wpływu schorzenia skórnego
u krewnego/partnera na jakość życia
osoby wypełniającej kwestionariusz.
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Następstwa społeczne chorób alergicznych
Abstrakt
Alergia staje się coraz ważniejszym problemem medycznym i społecznym XXI wieku. Do najczęstszych
chorób alergicznych należą: astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, pyłkowica, atopowe zapalenie
skóry (AZS), pokrzywka, wyprysk alergiczny. Efektem chorób alergicznych poza kosztami medycznymi
jest także implikacja znacznych kosztów społecznych i ekonomicznych. Wieloaspektowy wpływ chorób
alergicznych na życie i kontakty społeczne człowieka ukazują przede wszystkim badania nad jakością
życia chorych i ich rodzin. Choroby alergiczne u dzieci niosą ze sobą konsekwencje psychologicznospołeczne, takie jak ograniczenia ruchowe, pogorszenie rozwoju somatycznego, intelektualnego,
psychoemocjonalnego czy społecznego. W przypadku dorosłych najczęstsze konsekwencje społeczne
chorób alergicznych to absencja zawodowa, ograniczenia w pełnieniu ról społecznych czy wycofanie
z życia towarzyskiego. Wielodyscyplinarny pryzmat chorób alergicznych powinien skupiać uwagę na
profilaktyce, leczeniu, poprawie jakości życia i pomocy edukacyjnej wobec chorych oraz ich bliskich. Owa
kompleksowość wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dyscyplin naukowych, których spójne
działania przyczynią się do zmniejszenia społecznych skutków chorób o podłożu alergicznym.
Słowa kluczowe: choroby alergiczne, jakość życia, farmakoekonomika

Social perspective on allergic diseases
Abstract
Allergy is an increasingly important medical and social problem XXI century. Is the most common allergic
diseases are: bronchial asthma, allergic rhinitis, pollinosis, atopic dermatitis (AD), urticaria, allergic
eczema. The effect of allergic diseases beyond the medical costs is also the implication of significant social
and economic costs. The multifaceted impact of allergic diseases on life and social contact, man shows the
research on the quality of life of patients and their families. Allergic diseases in children has implications
psycho-social, such as restrictions on movement, impaired development of physical, intellectual, psychoemotional or social. In adults, the most common social consequences of allergic diseases are professional
absenteeism, restrictions in the performance of social role and withdrawal from social life. The
multidisciplinary prism of allergic diseases should focus attention on prevention, treatment, improvement
of quality of life and assistance to the patients and their relatives educational. That complexity requires the
involvement of different specialists, which coherent action will contribute to reduce the social impact of the
allergic diseases.
Keywords: allergic diseases, quality of life, pharmacoeconomics
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Wpływ palenia tytoniu
na przebieg terapii interferonowej stosowanej
w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby
1. Wstęp
Wirusowe zapalenia wątroby (WZW) są poważnym, zagrożeniem dla zdrowia
publicznego. Szacuje się, że na świecie wirusem HBV jest zakażonych 350-400 mln.
osób. Obecność antygenu HBs stwierdzono u około 1,5% populacji naszego kraju
(należy zaznaczyć, że są to wartości szacunkowe) [1, 2]. Wirusem HCV w skali całego
świata zakażonych jest 170-300 mln ludzi. Konkretna liczba jest trudna do ustalenia ze
względu na przypadki nie zdiagnozowane i szybkość rozprzestrzeniania się wirusa.
Rocznie przybywa około 3-4 mln nowych zakażeń, a blisko pół miliona osób umiera
z powodu powikłań i następstw WZW typu C. W Polsce na WZW C choruje około
700 000-730 000 osób, a chorobowość wynosi 1,4% [3, 4]. Problem jest bardzo
poważny biorąc pod uwagę fakt, że znaczny odsetek (70-90%) zapaleń wątroby
wywołanych przez wirusy HBV i HCV przechodzi w stan przewlekły. W ostrej fazie
WZW nie stosuje się jednolitego schematu leczenia ze względu na możliwość spontanicznej eradykacji wirusa lub utajony przebieg choroby. Często brak specyficznych
objawów choroby we wczesnym jej stadium powoduje, że zdiagnozowanie wirusa
w organizmie następuje przypadkowo w chwili, gdy zaszły już zmiany w strukturze
wątroby lub pojawiły się powikłania długotrwałego stanu zapalnego [5, 6]. Do
najgroźniejszych powikłań WZW należą marskość wątroby, schyłkowa niewydolność
wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy [7]. W przewlekłej fazie choroby celem
terapii jest powstrzymanie rozwoju procesu zwłóknienia wątroby, przeciwdziałanie
dalszym powikłaniom oraz eliminacja wirusa z organizmu chorego. Standardem
leczenia antywirusowego WZW jest stosowanie zastrzyków podskórnych z pegylowanego interferonu alfa w połączeniu z podawaniem doustnych leków przeciwwirusowych. Terapia interferonowa jest kosztowna i zwykle trwa około roku. Chorzy
są kwalifikowani do tej terapii według opracowanego schematu i według przyjętych
kryteriów. Leczenie uznane jest za skuteczne, jeżeli po upływie 24 tygodni od
zakończenia terapii w krwi pacjenta nie stwierdza się obecności HCV RNA lub HBV
DNA, co potwierdza uzyskanie trwałej odpowiedzi wirusologicznej i eliminację wirusa
wywołującego zapalenie wątroby [8, 9]. Tolerancja terapii interferonowej oraz jej
skuteczność uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Badania wieloośrodkowe
wykazały, że do dominujących czynników odpowiadających z efektywność leczenia
1
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interferonem zaliczyć można: genotyp wirusa, wysokość wiremii, masę ciała, rasę,
płeć, stopień włóknienia wątroby, współwystępowanie stłuszczenia oraz aktywność
aminotransferaz przed leczeniem [10, 11]. Odpowiedź organizmu chorego na
zastosowaną terapię interferonową może być uwarunkowana również wpływem
czynników środowiskowych. Jednym z takich czynników jest palenie tytoniu, które
wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu, pracę układu immunologicznego
i może powodować interakcje substancji zawartych w papierosach z zastosowanym
leczeniem farmakologicznym. W dymie papierosowym znajduje się ponad 4000
substancji, które mają niekorzystny wpływ na pracę układu sercowo-naczyniowego,
pokarmowego, oddechowego, układu immunologicznego, zaburzają pracę nerek
i homeostazę organizmu. Mogą powodować miedzy innymi: osteoporozę, zaburzenia
hormonalne, problemy ze wzrokiem, bóle głowy oraz inicjować procesy nowotworowe. Palenie tytoniu w przypadku chorych na WZW może spowodować progresję
choroby [12,13,14]. W leczeniu interferonowym WZW jest bardzo istotna odpowiedź
układu immunologicznego, która może być osłabiona pod wpływem działania
nikotyny. Dym tytoniowy wpływa na upośledzenie odpowiedzi komórkowej
i humoralnej [15].

2. Cel pracy
Celem pracy było wykazanie, czy palenie papierosów w czasie trwania terapii
interferonowej wpływa na samopoczucie pacjentów i przebieg leczenia.

3. Materiał i metoda
3.1. Materiał
Badanie przeprowadzono w terminie od 01.10.2016 r. – 01.10.2017 r. wśród
pacjentów objętych opieką poradni interferonowej, działającej przy oddziale
obserwacyjno-zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach
MEGREZ Sp. z o.o. W badaniu wzięło udział 84 pacjentów w przedziale wiekowym
od 19-63 lat. Za kryterium włączenia do badania przyjęto: obecność w krwi chorego
wirusów HBV lub HCV, objęcie badanego leczeniem interferonowym, dobrowolny
udział w badaniu i stan zdrowia pozwalający na jego przeprowadzenie.

3.2. Metoda
Metodą wykorzystaną w przeprowadzonym badaniu był sondaż diagnostyczny
zrealizowany w technice ankietowej. Narzędziem użytym do badania był autorski
kwestionariusz ankiety składający się z 7 pytań zamkniętych i 3 pytań półotwartych.
Pytania dotyczyły terapii interferonowej (objawów ubocznych, czasu trwania, liczby
przebytych terapii, konieczności jej przerwania oraz powodów przerwania terapii) oraz
palenia papierosów(czy badani palą papierosy? od jak dawna? ile na dobę? czy i jak
często przebywają w towarzystwie osób palących?). Ankieta zawierała pytanie
dotyczące świadomości badanych odnośnie negatywnego wpływu palenia tytoniu na
terapię interferonową.

4. Charakterystyka grupy badanej i wyniki badań
4.1. Charakterystyka grupy badanej
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Grupę badanych stanowiło 84 chorych zakażonych wirusami HBV lub HCV
objętych terapią antywirusową, będących pod opieką poradni interferonowej
działającej przy oddziale obserwacyjno-zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. Respondenci byli w przedziale
wiekowym od 19-63 lat. W grupie osób badanych znajdowało się 41(48,8%) kobiet
oraz 43(51,2%) mężczyzn. Wśród respondentów 12 (14,3%) osób było w wieku od
19-30 lat, 22 (26,2%) osoby w wieku od 31-40 lat, 36 (42,9%) w wieku od 41-50 lat,
9 (10,7%) w wieku od 51-60 lat, oraz 5(5,9%) w wieku powyżej 60 lat. Wśród osób
objętych badaniem 52 (61,9%) mieszkały w mieście, a 32(38,1%) na wsi. Respondenci
różnili się wykształceniem. 19 (22,6%) osób legitymowało się wykształceniem
wyższym, 47 (56,0%) badanych posiadało wykształcenie średnie, 15 (17,8%)
wykształcenie zawodowe a 3 (3,6%) osoby posiadały wykształcenie podstawowe.
Różnice występowały też w aktywności zawodowej badanych. 14 (16,7%)
respondentów uczyło się lub studiowało, 38 (45,2%) pracowało fizycznie, 11 (13,1%)
osób pracowało umysłowo, 16 (19,0%) było na rencie, 4 (4,8%) na emeryturze,
a 1 (1,2%) osoba w chwili badania była w trakcie poszukiwania pracy. Wśród
pacjentów uczestniczących w badaniu 60 (71,4%) osób było w związku partnerskim,
a 24 (28,6%) osoby w chwili badania nie były w związku.

4.2. Wyniki badań
Dokonano podziału grupy badanej na osoby palące oraz niepalące i zgodnie z tym
podziałem przeanalizowano wybrane cechy respondentów. Tabela 1 przedstawia
uzyskane wyniki dotyczące takich cech jak: płeć, miejsce zamieszkania oraz
posiadanie partnera życiowego.
Tabela 1. Zestawienie cech respondentów (płeć, miejsce zamieszkania, posiadanie partnera życiowego)
z podziałem na palących i niepalących

Zmienna
Kobiety
Mężczyźni
Mieszkający w mieście
Mieszkający na wsi
Będący w związkach
Nie będący w związkach

Palący
Liczba/odsetek
11(22,9%)
37(77,1%)
36(75,0%)
12(25,0%)
39(81,3 %)
9(18,8%)

Niepalący
Liczba/odsetek
30(83,3%)
6(16,7%)
16(44,4%)
20(55,6%)
21(58,3%)
15(41,7%)

Źródło: Opracowanie własne

Kobiety stanowiły 22,9% ankietowanych, którzy palili papierosy w czasie trwania
terapii interferonowej. Osoby mieszkające na wsi stanowiły 1/4 badanych palących,
a 18,8% osób nieposiadających życiowego partnera zaznaczyło, że palą papierosy.
Zbadano również ilu ankietowanych paliło papierosy w poszczególnych
przedziałach wiekowych. Wyniki dokonanych analiz ilustruje tabela 2.
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Tabela 2. Liczba osób palących w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Zmienna
19-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
Powyżej 60 lat

Palący
Liczba/odsetek
8(16,7%)
10(20,8%)
23(47,9%)
5(10,4%)
2(4,2%)

Niepalący
Liczba/odsetek
14(38,9%)
12(33,3%)
3(8,3%)
4(11,1%)
3(8,3%)

Źródło: Opracowanie własne

Ankietowani w przedziale wiekowym od 41-50 stanowili 47,9% badanej populacji
osób palących, które poddane były terapii interferonowej, natomiast respondenci
powyżej 60 roku życia stanowili 4,2% palaczy.
Kolejną badana cechą respondentów w odniesienia do palenia papierosów było
wykształcenie. Uzyskane wyniki prezentuje Tabela 3.
Tabela 3. Liczba badanych palących w odniesieniu do poziomu wykształcenia.

Zmienna
Wykształcenie wyższe
Wykształcenie średnie
Wykształcenie zawodowe
Wykształcenie podstawowe

Palący
Liczba/odsetek
10(20,8%)
21(43,8%)
15(31,2%)
2(4,2%)

Niepalący
Liczba/odsetek
9(18,8%)
26(54,2%)
0(0,0%)
1(2,1%)

Źródło: Opracowanie własne

Wśród osób palących objętych badaniem około 1/5 stanowili ankietowani
z wyższym wykształceniem. Respondenci z wykształceniem podstawowym stanowili
4,2% palaczy biorących udział w badaniu. Wszystkie osoby z wykształceniem
zawodowym znajdowały się w grupie osób palących.
Analizie poddano też aktywność zawodową badanych z podziałem na osoby palące
i niepalące. Tabela 4 ilustruje wyniki dokonanych analiz.
Tabela 4. Aktywność zawodowa badanych z podziałem na osoby palące i niepalące

Zmienna
Student/uczeń
Pracownik umysłowy
Pracownik fizyczny
Rencista/rencistka
Emeryt/emerytka
Bezrobotny/bezrobotna

Palący
Liczba/odsetek
12(25,0%)
5(10,4%)
25(52,1%)
2(4,2%)
3(6,3%)
1(2,1%)

Źródło: Opracowanie własne
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Niepalący
Liczba/odsetek
2(4,2%)
6(12,5%)
13(27,1%)
14(29,2%)
1(2,1%)
0(0.0%)
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Ponad 1/5 badanych, którzy palili papierosy pracowali fizycznie, 10,4%
ankietowanych palących wykonywało pracę umysłową, a 1/4 palących respondentów
stanowiły osoby uczące się.
Istotne dla celów badania było uzyskanie informacji, jak ankietowani znosili terapię
interferonową i czy palenie tytoniu miało wpływ na jej tolerancję. W kwestionariuszu
ankiety znalazło się pytanie dotyczące palenia tytoniu w czasie trwania terapii
antywirusowej. Odpowiedzi na to pytanie ilustruje rycina1.

42,90%
57,10%

TA
K

Rycina 1. Czy w czasie trwania terapii interferonowej pali Pan/Pani papierosy? Źródło: Opracowanie własne

Spośród badanych osób 48(57,1%) odpowiedziało, że paliło papierosy w czasie
trwania terapii, a 36(42,9%) zaprzeczyło. Znacząca była również informacja dotycząca
okresu palenia papierosów przez ankietowanych. Uzyskane odpowiedzi obrazuje
rycina 2.
4,20%
10,40%
DO 1 ROKU
12,50%
> 1-5 LAT
22,90%
>5-10 LAT
16,70%

33,3%

>10-15 LAT
>15-20 LAT
>20 LAT

Rycina 2. Od jak dawna pali Pan/Pani papierosy?(pytanie dotyczy osób palących)
Źródło: Opracowanie własne

W grupie badanych, którzy zadeklarowali, że palą papierosy 2 (4,2%) osoby paliły
nie dłużej niż rok, 11(22,9%) ankietowanych podało, że palą papierosy w przedziale
czasowym >1-5 lat. Ponad 5 lat, lecz nie dłużej niż 10 paliło 16 (33,3%)
ankietowanych. Wśród respondentów było 8 (16,7%) osób, które zaznaczyły, że palą
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już >10-15 lat, a 6 (12,5%) badanych przyznało się do palenia tytoniu w przedziale
czasowym >15-20 lat, pozostałe 5 (10,4%) osób paliło papierosy dłużej niż 20 lat.
Równie szkodliwa jak palenie nikotyny może być ekspozycja na dym papierosowy.
Dlatego poproszono ankietowanych, by określili, czy i jak często przebywają
w środowisku osób palących. Odpowiedzi na to pytanie zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Czy przebywa Pan/Pani w środowisku osób palących?

Zmienna
Bardzo często
Często
Rzadko
Bardzo rzadko
Nigdy

Liczba/odsetek
27(32,1%)
38(45,2%)
15(17,9%)
4(4,8%)
0(0,0%)

Źródło: Opracowanie własne

W grupie objętej badaniem 27(32,1%) osób bardzo często przebywało
w środowisku palaczy tytoniu. 38 (45,2%) respondentów stwierdziło, że często mają
sposobność przebywać wśród osób palących. Rzadko na dym papierosowy narażonych
było 15 (17,9%) badanych, a 4 (4,8%) osoby zadeklarowały, że bardzo rzadko w ich
otoczeniu pojawiają się osoby palące. Nie było wśród ankietowanych osób, które nigdy
nie przebywały w otoczeniu ludzi palących papierosy.
Do ankietowanych, przyznających się do palenia papierosów w czasie trwania
terapii interferonowej, skierowano pytanie: jaką ilość papierosów dziennie wypalają?
Odpowiedzi badanych prezentuje rycina 3.

10,40%

6,20%

10,40%

do 10 na dzień
>10-20 dziennie
16,80%

>20-30 dziennie
50,00%

>30-40 dziennie
> 2 paczek dziennie

Rycina 3. Ile papierosów dziennie Pan/Pani wypala? (pytanie kierowane do osób palących)
Źródło: Opracowanie własne

Wśród osób badanych, które paliły papierosy 5 (10,4%) zadeklarowało, że
wypalało nie więcej niż 10 papierosów dziennie, 24 (50,0%) ankietowanych paliło do
20 papierosów na dobę, a 8 (16,8%) badanych do 30 papierosów dziennie. Badanych,
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którzy palili do 40 papierosów dziennie było 8 (10,4%), natomiast 3 (6,2%)
zadeklarowało, że palą więcej niż 2 paczki papierosów na dzień.
Terapia interferonowa, nie zawsze przynosi pożądane efekty w czasie trwania
jednego cyklu. Czasami zachodzi potrzeba powtórzenia leczenia, by uzyskać
zamierzony efekt. W kwestionariuszu znalazło się również pytanie mające dostarczyć
informacji, ile razy badani objęci byli leczeniem interferonowym. Odpowiedzi
badanych przedstawia rycina 4.
7,10%
10,70%
1 raz
2 razy
82,20%

więcej niż 2 razy

Rycina 4. Ile razy poddawał się Pan/Pani terapii interferonowej? Źródło: Opracowanie własne

W badanej populacji zdecydowana większość 69 (82,2%) osób pierwszy raz
poddała się terapii interferonowej, 9 (10,7%) ankietowanych objętych było terapią po
raz drugi, a 6 (7,1%) badanych uczestniczyło w niej więcej niż 2 razy.
Dokonano zestawienia odpowiedzi badanych dotyczących palenia papierosów
i ilości przebytych terapii antywirusowych z udziałem interferonu. Wyniki zestawienia
zamieszczono w tabeli 6.
Tabela 6. Zestawienie liczbyi terapii interferonowych, którym poddawani byli badani, z liczbą osób palących
i niepalących

Ilość terapii
1 terapia
2 terapie
Więcej niż 2 terapie

Palący
Liczba/odsetek
37(77,1%)
7(14,6%)
4(8,3%)

Niepalący
Liczba/odsetek
32(88,8%)
2(5,6%)
2(5,6%)

Źródło: Opracowanie własne

Wśród osób, które zostały zakwalifikowane do terapii interferonowej drugi raz,
było 7 (14,6%) palących papierosy i 2 (5,6%) osoby nie palące. Więcej niż 2 razy
terapią objętych było 4 (8,3%) ankietowanych palaczy oraz 2 (5,6%) badanych
niepalących.
Leczenie interferonem obarczone jest często objawami ubocznymi związanymi
z podawania leku. Poproszono badanych o wskazanie objawów, które były dla nich
uciążliwe w czasie trwania terapii. Dokonano zestawienia odpowiedzi badanych
z podziałem na palących i nie palących. Tabela 7 przedstawia uzyskane odpowiedzi
ankietowanych i dokonane zestawienie.
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Tabela 7. Czy zaobserwował Pan/Pani u siebie podczas trwania terapii, któryś z podanych poniżej objawów?
(można wskazać więcej objawów)

Objawy
Zmęczenie
Bóle głowy

Palący
Liczba/odsetek
30(62,5%)
45(93,7%)

Niepalący
Liczba/odsetek
28(77,8%)
18(50,0%)

Nudności
Bezsenność
Dreszcze
Gorączka
Wysypka
Bóle mięśni
Drażliwość
Obniżenie nastroju

22(45,8%)
42(87,5%)
28(58,3%)
27(56,3%)
8(16,7%)
26(54,2%)
44(91,7%)
39(81,2%)

11(30,6%)
19(52,8%)
16(44,4%)
29(80,6%)
7(19,4%)
21(58,3%)
23(63,9%)
20(55,6%)

Źródło: Opracowanie własne

U osób palących papierosy w czasie terapii interferonowej najczęściej pojawiały się
takie objawy uboczne jak: drażliwość 44 (91,7%), bóle głowy 45 (93,7%), bezsenność
42 (87,5%) oraz obniżenie nastroju 39 (81,2%). Badani, którzy w czasie leczenia
interferonem nie palili tytoniu, jako objawy uboczne terapii podawali najczęściej:
gorączkę 39 (81,2%), zmęczenie 39 (81,2%), drażliwość 23 (63,9%) i bóle mięśni
21(58,3%).
Czasami zachodzi konieczność przerwania leczenia antywirusowego, ze względu
na pogarszający się stan zdrowia chorego. W ankiecie znalazło się również pytanie
dotyczące tej kwestii. Odpowiedzi respondentów ilustruje rycina 5.
17,90%
TAK
82,10%

NIE

Rycina 5. Czy zaistniała konieczność przerwania Pana/Pani terapii antywirusowej?
Źródło: Opracowanie własne

W grupie objętej badaniem 16 (17,9%) osób źle tolerowało terapię interferonową
i zapadła decyzja o jej przerwaniu ze względów zdrowotnych. Interesujące dla celu
prowadzonego badania było sprawdzenie ile osób, które musiały przerwać terapię,
paliło papierosy. Rycina 6 prezentuje uzyskane wyniki.
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18,75%
PALĄCY
NIEPALĄCY

81,25%

Rycina 6. Podział osób, które przerwały terapię interferonową na palących i niepalących.
Źródło: Opracowanie własne

Spośród badanych, którzy musieli przerwać leczenie antywirusowe 13 (81,25%)
osób paliło papierosy w czasie terapii. Leczenie może być przerwane chwilowo (do
czasu poprawy stanu zdrowia i wycofania się zagrażających zdrowiu i życiu chorego
powikłań) lub trwale, gdy dalsze kontynuowanie terapii może zagrażać choremu.
Poproszono ankietowanych, którzy leczenie przerwali o podanie powodów
wstrzymania terapii. Tabela 8 przedstawia uzyskane wyniki.
Tabela 8. Powody przerwania terapii interferonowej (wśród osób palących i niepalących)

Palący
Liczba/odsetek
4(30,7%)
2(15,4%)
6(46,2%)
1(7,7%)

Powikłania
Małopłytkowość
Leukopenia
Depresja/nadpobudliwość
Zaburzenia widzenia

Niepalący
Liczba/odsetek
2(66,7%)
1(33,3%)
0(0,0%)
0(0,0%)

Źródło: Opracowanie własne

Najczęstszymi przyczynami, z powodu których ankietowani palący papierosy
musieli przerwać terapie interferonową były: zmiany w psychice, takie jak depresja
i nadpobudliwość 6 (46,2%), małopłytkowość 4 (30,7%), leukopenia 2 (15,4%) oraz
problemy ze wzrokiem 1 (7,7%). Pacjenci, którzy nie palili papierosów, przerwali
leczenie z powodu małopłytkowości 2 (66,7%) i leukopenii 1 (33,3%).
Interesujące było też zbadanie, czy długość okresu palenia papierosów przez
ankietowanych wiąże się z przyczynami przerwania terapii interferonowej. Uzyskane
wyniki obrazuje tabela 9.
Tabela 9. Zestawienie przyczyn przerwania terapii interferonowej z okresem w jakim badani palili papierosy.

Zmienna

Do 1 roku

>5-10 lat

(0,0%)
(0,0%)

>1-5
lat
(0,0%)
(0,0%)

Małopłytkowość
Leukopenia
Depresja
pobudliwość
Zaburzenia
widzenia

>15-20 lat

>20 lat

(0,0%)
(0,0%)

>10-15
lat
2(4,2%)
(0,0%)

2(4,2%)
2(4,2%)

(0,0%)
(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

1(2,1%)

2(4,2%)

3(6,25%)

(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

(0,0%)

1(2,1%)

(0,0%)

(0,0%)

Źródło: Opracowanie własne
50

Wpływ palenia tytoniu na przebieg terapii interferonowej stosowanej
w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby

Badani, którzy palili papierosy w przedziale czasowym >10-15 lat, zmuszeni byli
przerwać terapię interferonową z powodu małopłytkowości (4,2%), depresji
i nadpobudliwości (4,2%) oraz zaburzeń widzenia (2,1%). W przedziale czasowym
>15-20 lat 4,2% palących przerwało leczenie z powodu małopłytkowości i leukopenii
a 6,25% ankietowanych z tej grupy przerwało kurację z powodu zmian w psychice
(depresji i pobudliwości).
Zbadano też, czy istnieje związek pomiędzy ilością wypalanych przez badanych
papierosów a liczbą przebytych terapii antywirusowych. Zestawienie danych ilustruje
tabela 10.
Tabela 10. Zestawienie ilości wypalonych dziennie papierosów z liczbą przebytych terapii interferonowych.

Zmienna
1 terapia
2 terapie
Więcej niż
2 terapie

Do 10
dziennie
5(10,4%)
0(0,0%)
0(0,0%)

>10-20
dziennie
21(43,8)
3(6,2%)
0(0,0%)

>20-30
dziennie
2(4,2%)
4(8,3%)
2(4,2%)

>30-40
dziennie
6(12,5%)
0(0,0%)
2(4,2%)

> 2 paczki
3(6,2%)
0(0,0%)
0(0,0%)

Źródło: Opracowanie własne

Spośród ankietowanych, którzy palili więcej niż 10 lecz mniej niż 20 papierosów
dziennie 3(6,2%) osoby przechodziły terapię powtórnie. Po raz drugi do terapii
zakwalifikowanych zostało 8,3% respondentów palących, którzy dziennie wypalali
>20-30 papierosów. Wśród badanych z grupy palaczy były też 2 (4,2%) osoby, które
uczestniczyły w programie interferonowym więcej niż 2 razy. Osoby te paliły >30-40
papierosów dziennie.
Interesujące było również poznanie opinii badanych, dotyczącej wpływu palenia
tytoniu, na tolerancję leczenia interferonowego. Dokonano zestawienia odpowiedzi na to
pytanie, udzielonych przez osoby palące i nie palące. Zestawienie prezentuje tabela 11.
Tabela 11. Czy w Pana/Pani opinii, palenie tytoniu może mieć niekorzystny wpływ, na tolerancję terapii
interferonowej?

Zmienna
Palący
Niepalący

Zdecydowanie
tak
4(8,3%)
15(41,7%)

Raczej
tak
19(39,6%)
12(33,3%)

Raczej
nie
14(29,2%)
6(16,7%)

Zdecydowanie
nie
11(22,9%)
3(8,3%)

Źródło: Opracowanie własne

Wśród ankietowanych palących papierosy 4 (8,3%) uważało, że nikotyna
zdecydowanie źle wpływa na tolerancję terapii interferonowej, a 11 (22,9%) osób z tej
grupy wyraziło opinię, że palenie papierosów zdecydowanie nie ma wpływu na
samopoczucie i tolerancję leczenia antywirusowego. W opinii 15 (41,7%) osób nie
palących uczestniczących w badaniu, nikotyna zdecydowanie negatywnie wpływa na
leczenie interferonem, natomiast 3 (8,3%) badanych z tej grupy uważało, że palenie
papierosów nie wpływa na znoszenie terapii interferonowej.
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5. Omówienie wyników badań i dyskusja
Przeprowadzone analizy wykazały, że spośród osób objętych badaniem, więcej niż
1/2 paliła papierosy w trakcie trwania terapii interferonowej. Z tej grupy mężczyźni
stanowili ponad połowę. Najwięcej osób z badanej grupy palaczy mieszkało w mieście,
było w związkach partnerskich, posiadało wykształcenie średnie, pracowało fizycznie
i należało do przedziału wiekowego od 41-50 lat. Spośród zdeklarowanych palaczy 1/3
stanowiły osoby, które paliły papierosy długo (w przedziale czasowym >5-10 lat),
a bardzo długo (ponad 20 lat) paliła 1/10 ankietowanych. Niepokojący jest fakt, że
nawet osoby niepalące narażone były na ekspozycje bierną. W populacji osób
badanych 1/3 bardzo często narażona była na wdychanie dymu papierosowego. Do
częstego przebywania w środowisku palaczy przyznała się niemal połowa
ankietowanych. Nie było wśród badanych osób, które nie były eksponowane na dym
papierosowy. Naukowcy potwierdzają, że palenie papierosów jest jednym z czynników
mających wpływ na stopień zwłóknienia wątroby [16]. Biorąc pod uwagę fakt, że dym
papierosowy jest szkodliwy dla zdrowia, a u pacjentów z WZW może wywołać
progresję choroby, zasadne było zbadanie, czy u osób palących częściej zachodziła
konieczność powtórzenia terapii interferonowej. Badanie potwierdziło, że palenie
tytoniu wpływa niekorzystnie na tolerancję terapii i odpowiedź immunologiczną
organizmu ankietowanych, u których trzeba było terapię przerwać lub powtórzyć.
Z populacji osób objętych badaniem ponad 1/3 zakwalifikowana została do terapii
więcej niż jeden raz. W tej grupie zdecydowaną większość stanowiły osoby palące
papierosy. Badanie wykazało również, że częściej efekty uboczne terapii odczuwały
osoby palące papierosy. Analizy wykazały, że palacze znacznie częściej od osób
niepalących, uskarżali się na bóle głowy, nudności, bezsenność, drażliwość oraz
obniżenie nastroju. Czasami objawy uboczne leczenia antywirusowego bywają tak
nasilone, że stanowią wskazanie do przerwania terapii. W przypadku populacji osób
badanych, taka konieczność dotyczyła znacznego odsetka respondentów. Spośród
pacjentów, którzy przerwali leczenie zdecydowana większość paliła papierosy.
Najczęstszymi przyczynami przerwania terapii u osób palących były: depresja
i nadpobudliwość, małopłytkowość, leukopenia oraz zaburzenia widzenia. W opinii
naukowców, wydłużający się okres odziaływania nikotyny stopniowo doprowadza do
immunosupresji [17]. Przeprowadzone badanie również wykazało, że osoby dłużej
palące papierosy częściej odczuwały skutki uboczne terapii, predysponujące do jej
przerwania. U osób palących do 10 lat najczęściej występowała depresja i nadpobudliwość. Palący do 15 lat przerwali terapię z powodu małopłytkowości depresji oraz
zaburzeń widzenia. Ankietowani palący dłużej niż 15 lat przerwali leczenie z powodu
małopłytkowości i leukopenii oraz zmian w psychice. Badania własne wykazały
również niższy poziom świadomości palących ankietowanych, odnośnie wpływu
palenia tytoniu na tolerancję terapii interferonowej.
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6. Wnioski




Palenie papierosów w czasie trwania terapii antywirusowej nasila objawy uboczne
stosowania interferonu,
Częściej u osób palących papierosy zachodzi konieczność przerwania lub
powtórzenia terapii interferonowej,
Świadomość badanych palących papierosy, odnośnie negatywnego wpływu
palenia tytoniu na terapię interferonową, jest niska i wymaga działań
edukacyjnych.
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Wpływ palenia tytoniu na przebieg terapii interferonowej stosowanej w leczeniu
wirusowych zapaleń wątroby
Abstrakt
WSTEP: Terapia interferonowa jest niezwykle istotna w leczeniu przewlekłego WZW. Celem terapii jest
powstrzymanie rozwoju procesu zwłóknienia wątroby, przeciwdziałanie dalszym powikłaniom oraz
eliminacja wirusa z organizmu chorego. Na jej tolerancję i efekty leczenia wpływ ma wiele czynników
(w tym palenie papierosów). W przypadku chorych na WZW palenie może spowodować progresję
choroby i zaburzyć pracę układu immunologicznego.
CEL PRACY: Celem pracy było wykazanie, czy palenie papierosów w czasie trwania terapii
interferonowej, wpływa na samopoczucie pacjentów i przebieg leczenia.
MATERIAŁY I METODY: Badanie przeprowadzono w terminie od 01.10.2016 r. – 01.10. 2017 r. Wzięło
w nim udział 84 pacjentów objętych opieką poradni interferonowej, działającej przy oddziale
obserwacyjno-zakaźnym, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o.
W badaniu wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji
WYNIKI: W badanej grupie 57,1% ankietowanych paliło papierosy w czasie trwania terapii
interferonowej. 17,9% osób palących zakwalifikowanych zostało do terapii więcej niż jeden raz. Z badań
własnych wynika, że palacze znacznie częściej od osób niepalących, uskarżali się na bóle głowy, nudności,
bezsenność, drażliwość oraz obniżenie nastroju. Najczęstszymi przyczynami przerwania terapii u osób
palących były: depresja (46,2%), małopłytkowość (30,7%), leukopenia (15,4%) oraz zaburzenia widzenia
(7,7%).
WNIOSKI:

Palenie papierosów w czasie trwania terapii antywirusowej nasila objawy uboczne stosowania
interferonu.

Częściej u osób palących papierosy zachodzi konieczność przerwania lub powtórzenia terapii
interferonowej.

Świadomość badanych, odnośnie negatywnego wpływu palenia tytoniu na terapię interferonową jest
niska i wymaga działań edukacyjnych.
Słowa kluczowe: terapia interferonowa, palenie papierosów, działania niepozadane

Efects of smoking on interferon therapy for treatment of vciral hepatitis
Abstract
INTRODUCTION: Interferon therapy is extremely important in the treatment of chronic hepatitis. The
purpose of therapy is to stop the progression of liver fibrosis, to prevent further complications and to
eliminate the virus from the body. Its tolerance and therapeutic effects are influenced by many factors
(including smoking). Smoking can cause progression of the disease and impair the immune system.
PURPOSE OF WORK: The aim of the study was to show whether cigarette smoking during interferon
therapy affects the well-being of patients and the course of treatment.
MATERIAL AND METHOD: The study was conducted from 01.10.2016 - 01.10. 2017. It was attended
by 84 patients from in the outpatient interferon clinic, operating at the isolation ward in the observation
ward infectious Regional Specialist Hospital in Tychy MEGREZ Sp. z o. o. The survey used
a questionnaire survey of their own design
RESULTS: In the study group, 57.1% of respondents smoked cigarettes during interferon therapy. 17.9%
of smokers were qualified for therapy more than once. In our own study, smokers were more likely than
non-smokers to complain of headache, nausea, insomnia, irritability, and depression. The most common
causes of therapy discontinuation in smokers were: depression (46.2%), thrombocytopenia (30.7%),
leucopenia (15.4%) and visual disturbance (7.7%).
CONCLUSIONS:
•
Smoking during antiviral therapy increases the side effects of interferon.
•
It is more likely that people who smoke cigarettes will have to need to stop or repeat interferon
therapy
•
The awareness of the respondents regarding the negative impact of smoking on interferon therapy
is low and requires education.
Keywords: interferon therapy, cigarette smoking, side effects.
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Potencjalne zastosowanie komórek macierzystych
w leczeniu wybranych chorób neurodegeneracyjnych
1. Wprowadzenie
Układ nerwowy stanowi najważniejszy element ludzkiego organizmu. Odpowiada
za utrzymanie funkcji życiowych, determinuje zdolność do realizowania funkcji
motorycznych, pozwala na percepcję bodźców z otaczającego środowiska oraz na
interakcję z innymi organizmami. Poprzez sprawnie funkcjonujący, rozwijany na
drodze ewolucji mózg, człowiek stał się istotą abstrakcyjnie myślącą. Wszystko za
sprawą wysoko wyspecjalizowanych komórek jakimi są neurony. To one odpowiadają
za przekazywanie sygnałów wewnątrz organizmu i tworzą ślady pamięciowe, dzięki
którym możliwe jest analizowanie i rozwiązywanie napotkanych problemów, a co za
tym idzie adaptację do wciąż zmieniających się warunków środowiskowych [1].
Niedoskonałością układu nerwowego jest niemal całkowity brak zdolności do
regeneracji. Degradacja struktur neuronów powstała w wyniku uszkodzeń mechanicznych, chorób oraz wrodzonych wad genetycznych jest nieodwracalna, co wiąże się
z utratą części funkcji motorycznych, adaptacyjnych, a w skrajnych przypadkach
powoduje śmierć organizmu [2].
Współczesna nauka próbuje znaleźć sposób umożliwiający naprawę takich
uszkodzeń i przywrócenie sprawności układu nerwowego. Starania w opracowaniu
najefektywniejszej metody leczenia podejmuje coraz więcej ośrodków badawczych,
a obecnie najbardziej obiecujące rezultaty przynoszą prace związane z wykorzystaniem
komórek macierzystych. W artykule przedstawione zostanie ich potencjalne wykorzystanie w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, z uwzględnieniem klasyfikacji na
źródło pochodzenia i zdolności do różnicowania się.

2. Ogólna charakterystyka komórek macierzystych
Komórki macierzyste dają początek każdemu narządowi i tkance w organizmie.
Dzięki ich specyficznym właściwościom możliwy jest rozwój zarodka, a w dojrzałym
organizmie stanowią swego rodzaju rezerwuar niezbędny do regeneracji komórek
uszkodzonych narządów i organów [3]. Cechuje je nieograniczona zdolność do
podziałów, różnicowanie się do komórek bardziej wyspecjalizowanych oraz zdolność
do samodzielnego odnawiania. Ponadto w zależności od obecnych w mikrośrodowisku
czynników wzrostowych, na przykład FGF-2, EGF lub BDNF, mogą przekształcać się
w wyżej zróżnicowane komórki [4, 5]. Istnieje wiele typów komórek macierzystych,
pochodzących z różnych miejsc w organizmie i charakterystycznych dla konkretnych
etapów życia. Stosując dwa kryteria klasyfikacji, komórki macierzyste można
podzielić ze względu na zdolność do różnicowania się oraz źródło pochodzenia.
1
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Komórki macierzyste są prekursorami w tworzeniu komórek wyżej wyspecjalizowanych. W zależności od zdolności do różnicowania się komórki dzielimy na
totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne i unipotencjalne [6]. Totipotencjalne
komórki macierzyste mogą różnicować się do każdego typu komórek danego
organizmu. Są charakterystyczne po zapłodnieniu komórki jajowej, która ze stadium
zygoty przechodzi do blastuli, a dalej do blastocysty. Tak powstające komórki, ze
względu na swój pierwotny charakter, są zdolne do wykształcenia całego organizmu
[7, 8]. Pluripotencjalne komórki macierzyste mogą dać początek każdemu typowi
komórek poprzez zdolność różnicowania się do każdego z trzech listków
zarodkowych: mezodermy, ektodermy i endodermy. Nie mają jednak zdolności
przekształcania się z powrotem do komórek totipotencjalnych [9, 10]. Multipotencjalne
komórki macierzyste mają zdolność do przekształcania się we wszystkie typy komórek
w obrębie danego listka zarodkowego. Przykładowo z ektodermy rozwija się naskórek,
układ nerwowy czy narządy zmysłów. Nie ma natomiast możliwości przekształcenia
się do komórek innego listka zarodkowego i wytworzenia na przykład komórek krwi
[3, 11, 12]. Unipotencjalne komórki macierzyste różnicują się tylko do jednego typu
komórek dojrzałych [8, 13].
Komórki macierzyste oprócz różnic w funkcjach jakie pełnią, często różnią się
także występowaniem w określonych fazach rozwoju osobnika. Wyróżnia się
zarodkowe, somatyczne, mezenchymalne oraz indukowane pluripotentne komórki
macierzyste. Zarodkowe komórki macierzyste (ang. embryonic stem cells) otrzymuje
się z blastocysty na bardzo wczesnym etapie rozwoju, czyli około 5 dni po
zapłodnieniu. Pobierane są z wewnętrznej „masy komórkowej” gdzie nie ma jeszcze
wyodrębnionych organów. W warunkach in vivo komórki znajdujące się wewnątrz
blastocysty różnicują się do narządów i tkanek. Komórki wyizolowane z blastocysty,
dzięki czynnikom transkrypcyjnym: Oct 3/4, Sox 2 i Nanog, zachowują swoje
właściwości embrionalnych komórek macierzystych [14]. W związku z tym, istnieje
możliwość ich namnażania oraz kontrolowanego różnicowania poprzez czynniki
wzrostowe podawane do mikrośrodowiska. Zarodkowe komórki macierzyste są
pluripotencjalne, co pozwala indukować ich różnicowanie do każdego listka
zarodkowego [13-16]. Somatyczne komórki macierzyste (ang. tissue-specific stem
cells) są bardziej wyspecjalizowane niż zarodkowe komórki macierzyste. Mogą
generować różne typy komórek określonej tkanki, w obrębie której się znajdują
(są więc specyficzne tkankowo). Niektóre narządy, jak na przykład wątroba, trzustka
czy mózg, posiadają w swoim otoczeniu komórki macierzyste, które służą głównie do
regeneracji uszkodzonych lub wyeksploatowanych komórek somatycznych. Neuralna
komórka macierzysta jest w stanie, poprzez stadium komórek progenitorowych,
różnicować się do neuronów, astrocytów i oligodendrocytów [17-20]. Mezenchymalne
komórki macierzyste (ang. mesenchymal stem cells, MSC) występują w zrębie tkanki
łącznej, która znajduje się otoczeniu narządów. Po wyizolowaniu są zdolne do
tworzenia określonych typów komórek tkanki łącznej; i tak na przykład MSC uzyskane
ze szpiku kostnego mogą różnicować się do komórek kostnych, chrzęstnych
i tłuszczowych [21-24]. Indukowane pluripotentne komórki macierzyste (ang. induced
pluripotent stem cells, iPS) powstają w wyniku reprogramowania komórek
somatycznych. Posiadają właściwości niezróżnicowanych, pluripotentnych komórek,
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ale zachowują się jak zarodkowe komórki macierzyste. Komórki iPS mają zdolność do
przekształcania się we wszystkie typy komórek w organizmie, a więc we wszystkie
komórki powstające z trzech listków zarodkowych. Proces ich powstawania polega na
reprogramowaniu, czyli indukcji ekspresji konkretnych genów pluripotencji, które
zostają zaimplementowane komórce somatycznej. Proces ten może się odbywać przy
użyciu retrowirusa, lentiwirusa, wektorów episomalnych lub transpozonów [10, 2527]. Wprowadzenie genów powoduje zmiany właściwości, struktury i budowy
komórek wysoko wyspecjalizowanych i przekształcenie ich do stadium komórki
pluripotentnej. W celu otrzymania komórek iPS, wykorzystuje się komórki skóry
– fibroblasty, które indukuje się genami pluripotencji, na przykład Oct4, Sox2, c-Myc
i Klf4. Włączone do DNA fibroblastu geny ulegają ekspresji powodując zmianę
struktury i organizacji komórki. W ten sposób powstaje komórka, która jest pluripotentna i nie różni się swoimi parametrami od embrionalnej komórki macierzystej.
Tak otrzymane indukowane pluripotentne komórki macierzyste mogą posłużyć do
tworzenia kardiomiocytów, adipocytów czy komórek nerwowych [8, 28-30].

3. Ogólna charakterystyka chorób neurodegeneracyjnych i możliwości
zastosowania komórek macierzystych w ich leczeniu
Choroby neurodegeneracyjne stanowią jedne z najtrudniejszych w leczeniu
schorzeń zagrażających człowiekowi i w większości ich mechanizmy polegają na
degradacji najważniejszego narządu – mózgu. Są wyjątkowo trudne w diagnozowaniu,
ponieważ ich początkowe stadia rozwijają się bezobjawowo. W większości
przypadków wykrycie choroby u pacjenta następuje w jej bardzo zaawansowanym
etapie i zaistniałe zmiany są na tyle duże, że przywrócenie funkcji mózgu do stanu
wyjściowego jest mało prawdopodobne. Przeważająca większość chorób neurodegeneracyjnych opiera się na agregacji białek. Zmiany w ich składzie aminokwasowym
prowadzą do zaburzenia struktury przestrzennej, a co za tym idzie utraty funkcjonalności. Nagromadzenie uszkodzonych białek zaburza funkcjonowanie komórek
nerwowych i prowadzi do ich degradacji. Przykłady tego typu neurodegeneracji można
zaobserwować w chorobie Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona czy taupatiach
[31-34]. Opracowanie efektywnej metody leczenia stanowi duże wyzwanie, głównie
z uwagi na silne wyspecjalizowanie komórek nerwowych, ich małą plastyczność oraz
fakt, iż ich wzrost trwa bardzo długi okres czasu, a możliwość regeneracji jest bardzo
ograniczona. Komórki macierzyste stanowią obecnie najbardziej obiecujące narzędzie
terapeutyczne.

3.1. Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) jest chorobą neurodegeneracyjną, która powoduje destrukcyjne zmiany dla funkcjonowania mózgu i zaburzenia
neuropsychiatryczne. Patomechanizm AD polega na śmierci neuronów spowodowanej
odkładaniem się zewnątrzkomórkowo blaszek amyloidu β oraz wewnątrzkomórkowo
splotów neurofibrylarnych (ang. neurofibrillary tangles – NFTs) [31, 35-38]. Mózg
człowieka posiada barierę krew-mózg, która zapewnia ochronę przed przedostawaniem
się z krwioobiegu obcych substancji. Funkcjonowanie tej bariery osłabia się wraz
z wiekiem oraz często występującymi stanami zapalnymi. Konsekwencją zaburzenia
jej struktury może być odkładanie się złogów amyloidu β związane z jego
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napływaniem z krwi obwodowej do mózgu [39-41]. Białko powstaje w wyniku
enzymatycznej degradacji prekursora białka β amyloidowego (APP). Gromadzenie się
zewnątrzkomórkowych złogów białka amyloidu β można zauważyć szczególnie
w obszarach płatów skroniowych, ciemieniowych i czołowych mózgu odpowiadających
za kontrolę funkcji poznawczych i pamięciowych. Jego neurotoksyczny charakter
powoduje śmierć neuronów poprzez zaburzenie homeostazy jonów Ca2+, aktywację
swoistych receptorów oraz interakcje z lipidami występującymi w błonie komórkowej
[42, 43]. Wewnątrzkomórkowe sploty neuronalne (NFTs) są tworzone przez
hiperfosforylowane białka tau, wiążące mikrotubule (ang. microtubule-associated
protein, MAP), które wspierają strukturę cytoszkieletu oraz odpowiadają za regulację
funkcjonowania neuronów [44]. Hiperfosforylacja białka tau, związana jest
hiperaktywacją kinazy białkowej (PKC i PKA), powoduje apoptozę komórki nerwowej
[45]. Leczenie choroby Alzheimera komórkami macierzystymi wykorzystuje ich
zdolność do prowadzenia neurogenezy. Jedną z obranych strategii jest fizyczne
zastąpienie neuronów, które uległy apoptozie w czasie trwania choroby. Należy jednak
zwrócić uwagę, iż neurony nie są tu jedynymi komórkami ulegającymi degradacji,
ponieważ w zaistniałym stanie patologicznym obserwuje się także spadek ilości
mikrogleju, astrocytów i oligodendrocytów, które wspierają sieci neuronalne. Dobrana
metoda leczenia musi więc uwzględniać wszystkie te aspekty i doprowadzić
do regeneracji uszkodzonych komórek oraz kluczowych białek, które decydują
o integralności całego systemu. Główne grupy komórek, czyli neuralne komórki
macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste oraz indukowane pluripotentne
komórki macierzyste poprzez swoje unikalne właściwości, mogą być wykorzystane
w terapiach AD [36].
Neuralne komórki macierzyste (NSC) występują w nieznacznych ilościach
w mózgu i charakteryzują się multipotentnością. Proces ich różnicowania jest
precyzyjnie ukierunkowany, prowadząc do utworzenia tylko i wyłącznie komórek
nerwowych. Z tego względu istnieje relatywnie niskie prawdopodobieństwo
wystąpienia zmian nowotworowych i są one dobrymi kandydatami do fizycznego
zastąpienia neuronów in vivo [46, 47]. Potencjalne metody leczenia AD obejmują
indukcję różnicowania NSC do neuronów lub komórek glejowych poprzez ekspozycję
specyficznych morfogenów powstałych w wyniku nadekspresji genów zdrowych
komórek pacjenta [48]. Dokładne badania wykazały, iż połączenie czynnika wzrostu
naskórka (EGF), podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów (bFGF), kwasu
retinowego i czynnika wzrostu nerwów (NGF) może przyspieszyć proliferację oraz
migrację komórek macierzystych w mózgu dorosłych zwierząt z selektywną zmianą
neuronów cholinoergicznych w części podstawnej kresomózgowia [49-51].
Na modelach mysich nadekspresja neuronów cholinergicznych i acetylotransferazy
cholinowej przywróciła synaptyczną integralność komórek [52]. W regulacji neurogenezy zaobserwowano również wpływ prekursora białka amyloidu β (APP).
Doniesiono, że APP może działać jako czynnik autokrynny w celu pobudzenia proliferacji komórek, a także może pośredniczyć w działaniu NGF w procesie wydłużania
neurytu [53]. Ponadto stwierdzono, że nadmiar APP w środowisku powoduje
różnicowanie komórek macierzystych do komórek glejowych [54]. Ograniczeniem
metod wykorzystujących NSC jest mała ilość komórek naturalnie występujących
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w ludzkim mózgu. Pula komórek macierzystych, którą można otrzymać poprzez ich
namnażanie in vitro, jest więc w stanie zregenerować jedynie część powstałych
uszkodzeń.
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) występują w większej ilości
w organizmie w porównaniu z NSC, dlatego stanowią obiecujące źródło dla
terapeutycznych metod leczenia. Mogą być bezpiecznie pobrane i przeszczepione do
organizmu pacjenta, ich wykorzystanie nie wiąże się z podważaniem aspektów
etycznych, mają niską immunogenność i posiadają szeroki potencjał terapeutyczny
[55, 56]. Wyniki badań zarówno przedklinicznych jak i klinicznych wskazują na
potencjał terapii opartej na MSC w spełnianiu kluczowych parametrów takich jak
neuroprotekcja i immunomodulacja. MSC pochodzące z szpiku kostnego i tkanki
tłuszczowej wykazują podobny potencjał różnicowania [57-59]. Wykazują jednak
umiarkowaną zdolność przeżyciową oraz mają krótki okres półtrwania po
przeszczepie, z uwagi na trudność asymilacji w środowisku komórek organizmu
pacjenta AD [55, 56]. W badaniach na myszach, MSC ze szpiku kostnego i krwi
pępowinowej, zostały wykorzystane do wytwarzania neuronów cholinergicznych.
Przyczyniały się również do usuwania płytek amyloidu β poprzez aktywację
mikrogleju, zapobiegały śmierci neuronalnej i zwiększały różnicowanie się neuronów
[60]. Ponadto zaobserwowano, że na modelach mysich MSC powodują przywracanie
funkcji poznawczych oraz odgrywają rolę w aktywowaniu prozapalnych cytokin, które
są korzystne dla regeneracji środowiska nerwowego [61].
Indukowane pluripotentne komórki macierzyste mogą być wykorzystywane
w dwóch strategiach. Pierwszą jest przechwytywanie półproduktów reprogramowania
fibroblastów i różnicowanie ich do kolonii progenitorów neuronalnych, a dalej do
komórek nerwowych [62]. Drugą strategią jest tworzenie modeli in vitro pacjenta,
które mogą posłużyć do optymalizacji metody leczenia AD środkami farmakologicznymi, jak i w późniejszych etapach do ustalenia konkretnej dawki leku [46, 63].
Izolowane komórki somatyczne poddawane są serii przeprogramowania i procedurom
różnicowania nerwowego w celu wygenerowania dużej liczby indukowanych
neuronów specyficznych dla konkretnego pacjenta AD. Istnieją jednak pewne
problemy z genetyczną stabilnością takich komórek i przed osiągnięciem etapu
klinicznego należy odpowiednio zoptymalizować procedury ich różnicowania [64].
Chociaż komórki iPS i indukowane neurony zachowują specyficzny genom
pierwotnego pacjenta, nie można uniknąć przypadkowych zmian DNA i zmian
epigenetycznych w trakcie przeprogramowania lub różnicowania [65]. Potencjalne
zmiany w ekspresji genów lub splicingu (czyli usuwaniu sekwencji niekodujących
z pre-mRNA) mogą powodować powstawanie niefunkcjonalnych lub patologicznych
białek i w konsekwencji wywoływać zmiany funkcjonalne komórek [66].
Bezpośrednie podawanie komórek iPS do zdegradowanego środowiska neuralnego
in vivo wiąże się z niebezpieczeństwem nowotworzenia, z uwagi na ograniczoną
możliwość kontroli wzrostu komórek nerwowych. W niektórych przypadkach, stosując
wektory wirusowe podczas reprogramowania, można wywołać odpowiedź immunologiczną, która po przeszczepie komórek iPS zostaje aktywowana przez kompleksy
zgodności tkankowej (MHC) [67]. Jak wspomniano wcześniej, innym zastosowaniem
komórek iPS jest tworzenie modeli in vitro, które mogą pozwolić na odkrycie,
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a następnie optymalizację skutecznego związku farmakologicznego zwalczającego
chorobę. Modelowanie wykorzystujące komórki zawierające mutacje APP, pozwala
więc odwzorować w pewnym stopniu naturalne środowisko w organizmie ludzkim [42].
Wykorzystanie komórek macierzystych przybliża naukowców do realizacji planów
związanych z leczeniem choroby Alzheimera. Istnieje jednak kilka aspektów, które
wymagają ulepszenia, na przykład zapobieganie możliwości wystąpienia karcinogenezy czy też określenie dokładnej lokalizacji przeszczepu komórek macierzystych
w OUN. Kluczowe jest również tworzenie stabilnej populacji neuronów, która
posiadałaby minimalne prawdopodobieństwo odrzucenia przez organizm pacjenta.

3.2. Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s disease, PD) jest drugą po chorobie
Alzheimera najczęściej występującą chorobą neurodegeneracyjną. Charakteryzuje się
niskim poziomem produkowanej dopaminy związanej z utratą neuronów
dopaminergicznych (DAn) w istocie czarnej (łac. substantia nigra pars compacta) [41,
68, 69]. Choroba objawia się zwyrodnieniem funkcji motorycznych, a w późniejszych
stadiach drżeniem spoczynkowym kończyn, akinezą i upośledzeniem odruchów
posturalnych [33]. Powszechnie znane są dwie główne cechy neuropatologiczne
charakteryzujące PD. Pierwszą jest zwyrodnienie neuronów brzusznej części zbitej
istoty czarnej, co może korelować ze zwiększoną podatnością na stres oksydacyjny.
Drugą jest obecność ciałek Lewy’ego, czyli ciałek inkluzyjnych zawierających
α-synukleinę, które znajdują się w uszkodzonych neuronach [70-72]. W OUN choroba
Parkinsona ma wpływ na działanie pięciu receptorów dopaminowych. Sygnał
przekazywany jest przez szlak bezpośredni ułatwiający czynności ruchowe i szlak
pośredni, który je hamuje. W prawidłowych warunkach fizjologicznych dominuje
szlak bezpośredni, natomiast w wyniku zniszczenia neuronów dopaminergicznych
istoty czarnej, szlak ten zostaje zahamowany. Dochodzi do zwiększenia aktywności
szlaku pośredniego i przez to wytwarzanie niekontrolowanych bodźców motorycznych
[73, 74]. Kolejnym elementem wpływającym na rozwój PD jest stres oksydacyjny,
którego podstawą jest wytwarzanie wolnych rodników oraz specyficznych czynników
genetycznych. Neurony dopaminergiczne są szczególnie narażone na stres oksydacyjny, ponieważ zachodzi w nich synteza i metabolizm dopaminy. W trakcie tych
procesów powstaje duża ilość wolnych rodników, stąd w neuronach istoty czarnej osób
chorych na PD stwierdzono podwyższone stężenie żelaza i jednocześnie obniżone
zredukowanego glutationu (GSH) [75]. Wśród 11 typów parkinsonizmu, opisano
łącznie sześć mutacji będących przyczyną choroby, a pierwszą, którą udało się
zidentyfikować była mutacja genu α-synukleiny (PARK1) [76]. Technologia komórek
macierzystych stanowi pożądane narzędzie w leczeniu choroby Parkinsona. Do tej
pory nie udało się zatrzymać ani spowolnić zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. Stosowane środki farmakologiczne, takie jak levodopa
(ang. dopamine precursor) czy MAO-B (ang. dopamine receptor agonist) są jedynie
wykorzystywane w celu osłabienia objawów PD, takich jak drżenie spoczynkowe,
spowolnienie ruchowe czy zaburzone odruchy posturalne [41]. Nowe podejście do
leczenia utraty neuronów dopaminowych przewiduje zastosowanie transplantacji
autogennych w terapiach komórkowych. Koncepcja polega na zastosowaniu korekty
zmutowanych genów. Pobrane od pacjenta fibroblasty poddaje się technice edycji
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genomu, na przykład przy użyciu metody CRISPR/Cas9, w wyniku czego otrzymuje
się komórki, które nie zawierają mutacji determinującej występowania choroby
Parkinsona. Następnie otrzymane komórki reprogramuje się do komórek iPS, poprzez
wprowadzenie genów pluripotencji przez adenowirusa. Tak powstałe izogenne
komórki iPS, przy użyciu odpowiednich czynników wzrostowych, poddaje się
różnicowaniu do dojrzałych neuronów, które następnie mogą być wprowadzone do
mózgu pacjenta za pomocą zastrzyku stereotaktycznego [41, 77, 78]. Podobnie jak
w przypadku koncepcji leczenia choroby Alzheimera, niezbędne jest dopracowanie
idealnej metody implementowania komórek do organizmu pacjenta bez uszkodzeń
innych struktur nerwowych oraz całkowite usunięcie mutacji z neuronów pacjenta.
Dopracowanie metody mogłoby być na tyle efektywne, że wyeliminowałoby się
wystąpienie skutków niepożądanych, które są stałym elementem stosowania środków
farmakologicznych oraz pozwoliłoby przy okazji jednego zabiegu zahamować
progresję choroby. Oprócz koncepcji wykorzystania komórek iPS innymi kandydatami
w leczeniu PD są neuralne komórki macierzyste [79]. Początkowe badania skupiały się
na odzyskaniu szlaku dopaminergicznego nerwu śródmiąższowego, a ich realizacja na
modelach mysich pokazuje, ze po przeszczepie NSC zwierzęta odzyskują część funkcji
motorycznych i poznawczych [80-82]. Jednak wyniki uzyskane na tym modelu mogą
w dużym stopniu odbiegać w odniesieniu do zwierząt naczelnych oraz ludzi, a do tego
kluczowa jest trwała i w pełni funkcjonalna rekonstrukcja uszkodzonego układu
neuronów dopanergicznych [83]. Dlatego manipulacja używanych czynników
wzrostowych, regulacja przeciwzapalnych cytokin poprzez wyciszanie RNA lub
nadekspresja wektora wirusowego pozwoli w pełni ujawnić terapeutyczne działanie
NSC [84]. Mezenchymalne komórki macierzyste podobnie jak NSC również posiadają
duży potencjał leczeniu PD. Badania na modelach mysich pokazały, że przeszczepione
MSC migrowały do istoty czarnej i powodowały lokalne zmiany w strukturach sieci
neuronowych poprawiając tym samym funkcjonalność układu [85, 86]. Dodatkowo
zaobserwowano, iż uwalniają szereg ważnych czynników wzrostowych, takich jak
VEGF, FGF-2, HGF czy BDNF [87-90]. Dlatego MSC mogą mieć istotny wpływ na
przeżywalność neuronów DAn oraz tym samym poprawiać funkcje motoryczne
organizmu [91].

3.3. Choroba Huntingtona
Pląsawica Huntingtona (ang. Huntington’s disease, HD) jest kolejną bardzo często
występującą chorobą neurodegeneracyjną, której przebieg opiera się na degradacji
neuronów kory mózgowej i prążkowia. Mutacja na chromosomie 4 dotyczy genu
kodującego huntingtynę (HTT), którego ekspresja powoduje gromadzenie się
nieprawidłowego białka w komórce [33, 92, 93] Taka akumulacja, powoduje
w neuronach zaburzenie integralności procesów wewnątrzkomórkowych i w efekcie
prowadzi do apoptozy. Choroba objawia się poważnymi zmianami neuropsychiatrycznymi, a w późniejszych etapach, w wyniku progresji uszkodzeń kory mózgowej,
zaburzeniu ulegają również funkcje motoryczne. Objawy są związane ze
zmniejszeniem się stężenia acetylocholiny i liczby neuronów GABA-ergicznych
[68, 94, 95]. Na modelach mysich oraz in vitro analizowano mechanizmy leżące
u podstaw neurodegeneracji w chorobie Huntingtona. Analiza mRNA pacjentów
pokazała, że zarówno komórki nerwowe, jak i inne komórki somatyczne organizmu,
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posiadały nieprawidłową sekwencję kodowanej huntingtyny [96]. Badając zaistniałe
defekty genowe odkryto także zmiany w szlakach neuronalnych regulujących rozwój
i dojrzewanie neuronów [97]. Obecna droga rozwoju badań w leczeniu choroby
Huntingtona skupia się głównie na wykorzystywaniu komórek iPS. Potencjalna terapia
opierałaby się na wprowadzaniu korekty do ludzkich pluripotentnych komórek
macierzystych przy użyciu metody CRISPR/Cas9 [76, 98]. Zarówno komórki iPS
powstałe po reprogramowaniu fibroblastów pacjenta HD, jak i poprawione izogeniczne
iPS mają zdolność różnicowania się do synaptycznie aktywnych neuronów. Możliwe
jest zatem porównanie obu grup komórek zarówno pod względem ogólnego fenotypu,
jak i szczegółowych różnic struktur molekularnych. W próbach in vitro zaobserwowano, że w stosunku do wadliwych neuronów HD, poprawione komórki tworzą
regularne formacje rozetek nerwowych [99]; prawidłowo reagują na działanie czynnika
wzrostowego, tworząc w pełni wykształcone struktury neuronów [100]; brak u nich
deficytu energetycznego związanego z oddychaniem komórkowym; występuje
znacząca różnica w ekspresji genów [101]. Powyższe badanie wykazuje więc, że
nieprawidłowości w funkcjonowaniu wadliwych komórek HD mają głownie podłoże
genetyczne i wprowadzając korektę można naprawić zaistniałe zmiany fenotypowe.
Potencjalna koncepcja terapii HD opiera się na podobnym schemacie jaki został
przytoczony w przypadku choroby Parkinsona.

4. Podsumowanie
Komórki macierzyste oferują nowe możliwości w prowadzeniu terapii regeneracyjnych układu nerwowego. Coraz lepsze poznawanie etymologii chorób
ośrodkowego układu nerwowego oraz dokładnych mechanizmów uszkodzeń rdzenia
kręgowego, pozwala na opracowywanie coraz efektywniejszych rozwiązań w leczeniu.
Wśród wszystkich rodzajów komórek macierzystych, największe możliwości dają
indukowane pluripotentne komórki macierzyste. Ich zastosowanie obejmuje zarówno
tworzenie modeli in vitro, które pozwalają najlepiej odwzorować fizjologię komórek
konkretnego pacjenta, jak i być wykorzystanie do tworzenia kolonii komórek lub
tkanek, które posłużą do przeszczepów autogennych. Takie podejście medycyny
spersonalizowanej w przyszłości może pozwolić na efektywne stosowanie środków
farmakologicznych, a także zapobiec występowaniu odrzucania przeszczepów.
W konsekwencji, działania te pozwolą ograniczyć umieralność pacjentów dotkniętych
chorobami układu nerwowego.
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Potencjalne zastosowanie komnórek macierzystych w leczeniu wybranych chorób
neurodegeneracyjnych
Abstrakt
Komórki macierzyste są potencjalnym narzędziem wykorzystywanym do regeneracji uszkodzeń i ubytków
w strukturach anatomicznych ludzkiego organizmu. W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań
poszerzających wiedzę na temat możliwości ich zastosowań w chorobach układu nerwowego.
W niniejszym artykule przeglądowym zostały scharakteryzowane komórki macierzyste z uwzględnieniem
ich podziału funkcjonalnego i występowaniem w konkretnych miejscach ludzkiego ciała. Następnie
przedstawione zostało potencjalne wykorzystanie komórek macierzystych oraz strategie terapeutyczne
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych z uwzględnieniem choroby Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona.
Słowa kluczowe: komórki macierzyste, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona

Potential using of stem cells in the treatment of chosen neurodegenerative diseases
Abstract
Stem cells are potential tool for regenerating lesions and defects in the anatomical structures of the human
body. In recent years many studies have been conducted to broaden practical applications of their use in
neurological disorders. In this publication, stem cells were characterized with regard to their functional
classification and the occurrence in specific places of the human body. Moreover, the use of stem cells and
potential methods of the treatment of neurodegenerative, like Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntington’s
disease were presented.
Keywords: stem cells, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease
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Właściwości nanosrebra
1. Wstęp
Nanotechnologia to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina nauk od początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku. Przedrostek „nano” pochodzi od języka greckiego
i oznacza „karzeł”. Do rozwoju tej dziedziny przyczyniło się wynalezienie
skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) [1]. Jednym z najpopularniejszych
materiałów cieszących się dużym zainteresowaniem wśród badaczy jest nanosrebro.
W wyniku coraz jego większego zastosowania w produktach konsumenckich rośnie
liczba publikacji na temat jego właściwości. O toksyczności samego nanosrebra,
opublikowano w latach 2011-2013 ponad 550 publikacji. Srebro wykorzystywane było
od wielu tysięcy lat. Najczęściej stosowano je w jubilerstwie, medycynie, stomatologii,
przemyśle, fotografii, produkcji materiałów wybuchowych. Związki srebra używane
były jako leki na infekcje w okresie I wojny światowej, do momentu pojawienia się
antybiotyków. W 1884 roku po raz pierwszy zastosowano azotan srebra przy zapaleniu
oka, później sól srebrową sulfodiazyny do leczenia oparzeń. Srebro używano również
przy leczeniu choroby wrzodowej żołądka, w ginekologii oraz jako lek na padaczkę [2].

2. Nanosrebro – informacje ogólne
Nanosrebro jest metalicznym srebrem o rozmiarze cząsteczek od 1 do 100 nm. Inne
określenia stosowane do opisu cząstek srebra o rozmiarach od 1 do 100 nm to srebro
koloidalne, i nanocząstki srebra. W zależności od zastosowanej metody syntezy
nanocząstki srebra mogą mieć różny kształt: owalny, trójkątny, sześciokątny a nawet
występować w formie nanodrutów [3]. Najczęściej nanosrebro, ze względu na wysoką
wydajność, niski koszt i łatwość przeprowadzenia reakcji, otrzymywane jest w wyniku
redukcji soli srebra. Źródłem atomów srebra są sole nieorganiczne, takie jak azotan
srebra (AgNO3), chloran srebra (AgClO4) lub tetrafluoroboran srebra (AgBF4). Z kolei
jako środki redukujące stosowane są cytrynian sodu, kwas askorbinowy, etanol lub
glukoza. Zmiana stężenia odczynników i warunków procesu syntezy powoduje
uzyskanie cząsteczek o różnej wielkości. Stabilność jest istotnym elementem jaki
należy zapewnić w trakcie syntezy, ponieważ nanocząstki posiadają naturalną zdolność
do agregacji, co obniża ich właściwości biobójcze. W celu uzyskania wysokiej
wydajności niezagregowanych cząstek, do roztworu w procesie syntezy nanocząstek
dodawane są polimery. Najczęściej są to poliwinylopirolidon (PVP), dodecylosiarczan
sodu (SDS) lub alkohol poliwinylowy (PVA). Istnieją również fizyczne i biologiczne
metody syntezy. Metody fizyczne wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne,
ablację laserową. W przypadku metod biologicznych do tworzenia Ag-NP stosowane
są substancje wytwarzane przez żywe organizmy, takie jak białka, enzymy, witaminy,
aminokwasy. Nanocząstki srebra mogą być również syntetyzowane poprzez
traktowanie jonów srebra ekstraktami roślinnymi, np. z czapnicy annuum. Mówi się
1
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również, że niektóre bakterie posiadają zdolność do produkcji materiałów w nanoskali.
Klaus badał zjawisko biosyntezy Ag-NP w szczepie bakteryjnym Pseudomonas
stutzeri AG259. Komórki inkubowane przez 48 godzin w ciekłym ośrodku z azotanem
srebra wykazywały obecność nanocząstek o rozmiarach od 20 do 50 nm. Każda
metoda syntezy ma swoje zalety i wady. Parametry, na które ma wpływ zastosowana
metoda syntezy to średnica i rozmiar nanocząstek, rozkład wielkości, kształt,
stabilność, wydajność chemiczna, obecność zanieczyszczeń [4].

3. Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
Nanosrebro charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną, trwałością chemiczną,
aktywnością katalityczną a przede wszystkim działaniem bakteriobójczym. Wynika to
z oddziaływania metalu z grupami tiolowymi ściany bakterii i skutkuje wzrostem
przepuszczalności błony, gromadzeniem produktów przemiany materii wewnątrz
komórki i utratą możliwości syntezy białek. W przypadku grzybów zaburzona zostaje
gospodarka wodna i utrudnione rozmnażanie.
Ze względu na coraz częstsze występowanie nanocząstek srebra w produktach
konsumenckich, trwają międzynarodowe starania mające na celu weryfikację
bezpieczeństwa nanocząstek srebra oraz zrozumienie mechanizmu działania w zakresie
efektów przeciwdrobnoustrojowych. Srebro koloidalne jest używane od dziesięcioleci ze
względu na postrzegane korzyści zdrowotne. Wstępne badania wykazały, że wpływ na
komórki i drobnoustroje wynika głównie z niskiego poziomu uwalniania jonów srebra
z powierzchni nanocząstek. Szybkość uwalniania jonów jest funkcją wielkości
nanocząstek (mniejsze cząstki mają szybszą szybkość uwalniania), temperatury (wyższe
temperatury przyspieszają rozpuszczanie) i ekspozycji na tlen, siarkę i światło [5, 6].
Uważa się, że jony srebra oddziałują z trzema głównymi składnikami komórki
bakteryjnej: ścianą komórkową, błoną komórkową oraz bakteryjnym DNA. Badanie
porównawcze nanocząstek srebra, azotanu srebra i chlorku srebra ujawniły, że to AgNP wykazują najsilniejsze działanie antybakteryjne. Istnieją również dowody na to, że
Ag-NP produkuje reaktywne formy tlenu (ROS), które mogą stanowić podstawę do
wyjaśnienia tej aktywności jak i potencjalnej toksyczności nanocząstek [7-9].
Nanosrebro może wiązać się ze ścianami komórkowymi, jak również z błonami
plazmatycznymi bakterii i przenikając do komórek bakteryjnych, powoduje zmiany
strukturalne, degradację i wreszcie śmierć komórki (rysunek 1). Srebro uwalniając
nanosrebro może zmienić przepuszczalność ściany komórkowej w celu lepszej
penetracji nanosrebra we wnętrzu komórki bakterii. Doniesiono również, że ligandy,
w tym chlorki, siarczki, fosforany lub kwasy organiczne mogą utrudniać biodostępność
i łagodzić toksyczność jonów srebra.

Rysunek1. Antybakteryjne działanie nanocząstek srebra [10].
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Roztwór koloidalny może składać się z trzech form srebra: metalicznego srebra
Ag0, wolnych jonów srebra Ag+ i jonów srebra Ag+ adsorbowanych na powierzchni
nanocząstek. Ciągłe uwalnianie kationów srebra z nanostrukturalnej powierzchni
okazuje się być odpowiedzialne za efektywną aktywność przeciwbakteryjną. Charakter
aktywności biobójczej w dużej mierze związany jest z parametrami fizykochemicznymi Ag-NP, takimi jak powierzchnia właściwa, wysoka zdolność adsorpcji,
reaktywność chemiczna i właściwości katalityczne. Nanocząstki o średnicy mniejszej
niż 10 nm mogą łączyć się ze ścianami komórkowymi bakterii, powodując ich
perforację, która ostatecznie prowadzi do śmierci komórki. Te zmiany są obserwowane
zarówno dla bakterii Gram-dodatnich i Gram- ujemnych i potwierdzone przez obrazy
mikroskopii elektronowej. Nanosrebro o cząstkach około 12 nm powoduje
uszkodzenia komórek E. coli, tworząc jamy o nieregularnych kształtach w błonie
komórkowej bakterii. Zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu ściany komórkowej
mogą być również związane z katalitycznym zachowaniem nanosrebra. Tlen
zaadsorbowany na powierzchni nanocząstek może spowodować usunięcie atomów
wodoru z grup tiolowych (-SH) cysteiny tworzącej ścianę komórkową bakterii.
Wówczas grupy te tworzą wiązania disiarczkowe -S-S- w ścianie komórkowej, a tym
samym blokują szlaki przekazywania elektronu przez układ oddechowy. Katalityczne
właściwości nanosrebra i obecność generowanych reaktywnych form tlenu przyczynia
się do uszkodzenia nie tylko ścian komórkowych ale także materiału genetycznego.
Stwierdzono jednak, że bakterie Gram-dodatnie, z pewnymi wyjątkami, są bardziej
odporne na działanie nanosrebra w porównaniu do bakterii Gram-ujemnych. Związane
jest to z większą zwartością mureiny w ścianie komórkowej bakterii Gram-dodatnich,
która jest naładowana ujemnie. Ze względu na ujemny ładunek Gram-dodatniej ściany
komórkowej, znacznie więcej kationów srebra utrzymywanych jest w ścianie, co
uniemożliwia ich przenikanie do komórek. Kumulacja nanosrebra w błonie
komórkowej prowadzi do gwałtownie zwiększonej przepuszczalności komórek
i ostatecznie śmierć komórki [11-13].
Nanosrebro stosowane w testach antybakteryjnych posiada wyraźną morfologię
i właściwości fizykochemiczne, które mogą wpływać na jego interakcję z bakteriami.
Ze względu na duży stosunek powierzchni do objętości, nanosrebro wykazuje dużą
skuteczność wobec szerokiego spektrum bakterii i jest szeroko wykorzystywane
w zastosowaniach klinicznych, takich jak powlekanie cewnika, opatrunki na rany
i antybakteryjne żele do rąk.
Srebro stosowane w różnych formach chemicznych okazało się bardzo skuteczne
jako fungicyd. Podobnie jak w przypadku bakterii, głównymi miejscami docelowymi
działania grzybobójczego są ściany komórkowe i błony komórkowe grzybów.
Aktywność grzybobójcza jest zależna od stadium rozwoju grzyba. Badania wykazał, że
opatrunki zawierające nanosrebro mają znacznie lepsze właściwości niż sulfadiazyna
lub azotan srebra. Biorąc pod uwagę wysoką toksyczność azotanu srebra, nanosrebro
może być skutecznie stosowane w zapobieganiu i zwalczaniu infekcji. Aktywność
grzybobójcza zależy od stężenia nanosrebra. Falkiewicz-Dulik i Macura badali dodatek
nanosrebra do kleju do butów i zauważyli, że wpływa on na znaczną redukcję rozwoju
pleśni. Zaobserwowano również, że nanocząstki mają wpływ na cykl rozwojowy
grzybów, poprzez blokowanie form jednokomórkowych [14-17].
Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nanosrebra nie ogranicza się tylko do bakterii
i grzybów. Ag-NP może również zwalczać niektóre wirusy. Badania wykonane przez
Mehrbod na hodowanym wirusie grypy leczonym nanosrebrem wskazały na spadek
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liczby zainfekowanych komórek w porównaniu z próbą kontrolną. Wykazano również,
że nanosrebro jest skuteczne w walce z wirusem HIV. Cząstki o wielkości ok. 16 nm
mogą wiązać się z glikoproteinami w komórce gospodarza.
Agregacja nanocząstek srebra, niekontrolowane uwalnianie jonów srebra oraz
uprzywilejowana adhezja bakterii znacznie zmniejszają działanie antybakteryjne
nanosrebra. Materiały polimerowe o doskonałej strukturze oraz elastyczności wykazują
wyraźny potencjał hamowania agregacji nanosrebra i tworzą jednorodne powłoki
powierzchniowe na różnych podłożach. Materiały te mogą również kontrolować
uwalnianie jonów srebra o przedłużonym działaniu przeciwbakteryjnym i zmniejszać
cytotoksyczność. W związku z tym opłacalne jest łączenie nanosrebra i matrycy
polimerowej [11].
Uważa się, że działanie antybakteryjne srebra jest wynikiem trzech działań:
przyłączenia nanosrebra do błony komórkowej, absorpcji lub dyfuzji przez błony
komórkowe oraz koagulacji i denaturacji enzymów i białek bakteryjnych (rysunek 2).
Nanocząstki mogą łączyć się z błoną komórkową lub przenikać do wnętrza bakterii.
Ściana bakteryjna bogata jest w białka zawierające siarkę, z którymi oddziałują AgNP, podobnie jak ze związkami zawierającymi fosfor, np. DNA. Nanocząstki
uwalniają jony srebra w komórkach bakteryjnych, które zwiększają ich aktywność
bakteriobójczą. Bakteriobójcze działanie nanocząstek srebra zależny od wielkości.
Skuteczność przeciwdrobnoustrojowa nanocząstki zależy również od jej kształtu.
Według Pal te trójkątne wykazują zahamowanie wzrostu bakterii dla zawartości srebra
1 μg natomiast w przypadku sferycznych nanocząstek całkowita zawartość srebra jest
równa 12,5 μg. Cząstki w kształcie prętów potrzebują od 50 do 100 μg srebra.

Rysunek. 2. Denaturacja białek [10].

Nanocząstki srebra są uważane za bardzo dobre rozwiązanie do powlekania
urządzeń medycznych. Wyroby medyczne pokryte jonami srebra lub metalicznym
srebrem okazały się rozczarowujące w testach klinicznych. Powodem tego może być
dezaktywacja metalicznego srebra podczas kontaktu z osoczem krwi oraz brak
trwałości powłok. Dlatego też Furno zademonstrował zastosowanie nanocząstek srebra
do impregnacji polimerowych urządzeń medycznych w celu zwiększenia ich
skuteczności przeciwdrobnoustrojowej, co potwierdziły przeprowadzone badania.
Dodatkowo odkryto, że płukanie zmniejsza skuteczność antybakteryjną Ag-NP.
Przewagą impregnacji wyrobów medycznych nanocząstkami srebra jest to, że chroni
ona zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne powierzchnie urządzeń [18-21].
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4. Inne właściwości
Nanosrebro przechodzi kilka transformacji, gdy jest uwalniane do środowiska. Po
agregacji i aglomeracji ważne stają się późniejsze specjacje, takie jak tworzenie
chlorku srebra i siarczku srebra.
Srebro ma właściwości biobójcze, niszczy do 99,9% bakterii i grzybów. Jest
uważane za „naturalny antybiotyk”. Mikroorganizmy z trudem zdobywają odporność
na srebro. Zmniejszenie wielkości cząstek od skali mikro do nano ma bezpośredni
wpływ na ich właściwości. Występuje tu zmiana właściwości fizycznych, takich jak
przewodność termiczna i elektryczna. Również właściwości magnetyczne, optyczne
i chemiczne zmieniają się. Temperatura topnienia srebra wynosi 960°C, a dla
nanocząstek o średnicy 2,4 nm obniżona jest do 360°C. Ważnymi właściwościami
nanosrebra są jego aktywność zarówno w świetle dziennym jak i w ciemności,
zdolność do katalitycznego utleniania, absorpcji atomowej tlenu i odbijania
promieniowania słonecznego. Oprócz tego nanocząstka srebra jest antystatyczna, co
oznacza, że można obniżyć jej wartość ładunku elektrostatycznego nagromadzonego
na powierzchni [3] .
Rośnie zainteresowanie wykorzystaniem właściwości optycznych nanocząstek
srebra jako składnika funkcjonalnego w różnych produktach i czujnikach. Nanocząstki
srebra są niezwykle wydajne w absorbowaniu i rozpraszaniu światła i w przeciwieństwie do wielu barwników i pigmentów, mają kolor, który zależy od wielkości
i kształtu cząstki [22].

5. Toksyczność
Nanocząstki srebra w większości badań sugerują, że są nietoksyczne. Ale ze
względu na ich niewielkie rozmiary i zmienne właściwości mogą być niebezpieczne
dla środowiska. Z badań wywnioskowano, że cytotoksyczność nanocząstek srebra ma
wpływ na aktywność mitochondrialną i wzrasta wraz ze wzrostem stężenia
nanocząsteczek. Tak więc użycie nanocząstek w zastosowaniach biomedycznych
i terapeutycznych jest uzasadnione i pożądane, jednak możliwe są skutki uboczne
nanocząsteczek. Konieczne jest zatem szczegółowe badanie produktów przed ich
wprowadzeniem na rynek.
Na skutek powszechnego wykorzystania srebra i jego związków w rozwijającym
się przemyśle, konieczne stało się zbadanie jego potencjalnego negatywnego wpływu
na zdrowie człowieka. Toksyczność srebra testowano z wykorzystaniem hodowli
komórkowych i modeli zwierzęcych. Główne szlaki penetracji srebra do ludzkiego
ciała to drogi oddechowe, układ żołądkowo-jelitowy oraz skóra. Wiadomo, że spożycie
dużych dawek srebra koloidalnego lub długotrwałe wdychanie pyłu srebra dają trwałe
i nieodwracalne przebarwienie skóry (argyria). Zmiany te są rozpoznawane zwłaszcza
u pacjentów, którzy byli narażeni na długotrwały przewlekły kontakt ze srebrem, np.
ekspozycja zawodowa pracowników zajmujących się wydobyciem srebra lub pacjenci
stosujący srebro koloidalne jako regularny suplement diety. Oceniono, że toksyczność
srebra przenikającego ludzki organizm przez skórę jest porównywalna z tą dla azotanu
srebra. Badania przeprowadzone na świnkach morskich wykazały, że długotrwały
kontakt skórny z nanostrukturalnym srebrem wywołał stan zapalny oraz podwyższoną
liczbę komórek Langerhansa. Poza ty wskazano zmniejszoną grubość warstw
siatkowatych i podwyższony poziom kolagenu w skórze właściwej. Stwierdzono
również, że nanosrebro i azotan srebra powodują mikroskopowe zmiany w wątrobie
i śledzionie. Zmiany histopatologiczne wątroby obejmują nacieki zapalne, zwyrod72
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nienie hepatocytów, nadprodukcję komórek Borowicza-Kupffera. Nerki wykazywały
niewielką akumulację srebra, a dawka przekraczającą 125 mg/kg masy ciała nie
wpłynęła na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Ag-NP mogą przedostawać się
do organizmu drogą wziewną, gromadząc się w płucach. Intensywność zmian tego
narządu wzrasta ze wzrostem dawki oraz czasu ekspozycji. Nanocząstka może działać
jako lek przeciw HIV poprzez hamowanie replikacji wirusa niedoboru odporności
(HIV) oraz hamowanie jego zdolności do wiązania komórek gospodarza in vitro.
Spośród wszystkich nanocząstek srebro ma obecnie największe zastosowanie.
Dostępna jest szeroka gama aplikacji Ag-NP, począwszy od dezynfekcji medycznej,
uzdatniania wody po wykorzystanie w bioczujnikach. Bardzo istotny jest potencjał do
zastosowania Ag-NP w leczeniu chorób wymagających utrzymywania stężenia
krążącego leku lub celowania w określone komórki. Stosując sztuczną skórę
wykazano, że srebro może zostać uwolnione z produktów antybakteryjnych np.
z tkaniny do „potu”. Wydzielanie to uzależnione jest od ilości srebra, jakości tkaniny,
pH. Badano kryształy Ag-NP uwalniane z handlowego opatrunku. Był on toksyczny
zarówno dla keratynocytów, jak i fibroblastów, które okazały się bardziej wrażliwe na
Ag-NP [23, 24].
Atomy srebra na powierzchni nanosrebra podczas inetrakcji z cząstkowym tlenem
mogą być utlenione do tlenku srebra. Mogą również wchodzić w reakcje z innymi
związkami redox prowadząc do otrzymania jonów srebra. Proces utlenienia może
zachodzić na powietrzu, we wnętrzu komórek czy też innym medium biologicznym.
Tak więc nanosrebro może być postrzegane jako źródło Ag2O. Levard wraz ze
współpracownikami dokonali przeglądu „losów” i transformacji nanosrebra
w zależności od środowiska. Badania wykazały również, że sposób przekształcenia
nanosrebra jest uzależniony od warunków oświetlenia oraz stężenia siarki (S2 i SH)
a także związków zawierających ten pierwiastek, takich jak makrocząsteczki
biologiczne – DNA, białko, innych związków organicznych, wykazujących silne
powinowactwo dla srebra atomowego. Liu i współpracownicy odkryli, że Ag-NP
tworzy Ag2S w wyniku reakcji z H2S. Mechanizm tej reakcji oraz jej kinetyka
uzależnione są od pH, warunków oświetlenia, obecności substancji organicznych
a także stężenia siarczku. Ekspozycja na światło ma również wpływ na toksyczność
nanosrebra, przypuszczalnie przez indukowaną światłem jego transformację.
AshaRani zbadał antyproliferacyjną aktywność nanosrebra i określił mechanizm
toksyczności. Cząsteczki nanosrebra mogą oddziałowywać z białkami błonowymi
i uczestniczyć w przekazywaniu sygnałów ścieżkami prowadzącymi do zahamowania
proliferacji komórek. Ag-NP może również dostać się do wnętrza komórek na drodze
dyfuzji lub poprzez egzocytozę, powodując dysfunkcję mitochondrialną oraz
generowanie reaktywnych form tlenu (ROS). W konsekwencji może to spowodować
uszkodzenie białek i kwasów nukleinowych a ostatecznie zahamować proliferację
komórek. Na toksyczność ma wpływ zarówno oddziaływanie formy jonowej srebra jak
i nanocząstek z siarką, ze względu na silne powinowactwo. Wrażliwe na działanie
naonsrebra są zwłaszcza mitochondria. Bressan badał interakcję nanosrebra z ludzkimi
fibroblastami skóry. Odkrył, że cząstki nanosrebra gromadzą się poza mitochondriami,
powodując bezpośrednie uszkodzenie mitochondriów i zaburzając łańcuch oddechowy,
jednocześnie powodując generowanie ROS i powstawanie stresu oksydacyjnego.
W konsekwencji prowadzi to do zahamowania syntezy ATP a więc i uszkodzenie
DNA. Interakcja nanosrebra z DNA prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego
w fazie G2. Z kolei M. Park odkrył, że nanosrebro wywołuje zatrzymanie G1
i całkowicie blokuje fazę S, wywołując apoptozę [25].
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6. Zastosowanie
Nanocząstki srebra, ze względu na swoje właściwości są szeroko stosowane
w wielu dziedzinach życia. Powszechność tego użycia powoduje, że różne formy
srebra są obecne w ściekach komunalnych, a także w odpadach, skąd dostają się do
środowiska, gdzie tak jak inne elementy krążą pomiędzy komponentami ekosystemu
i mogą gromadzić się na następnych poziomach troficznych. Dopuszczalne stężenie
srebra w wodzie przeznaczonej do użycie w Polsce wynosi 0,01 mg/l.
Opracowano już kilka zastosowań nanocząstek srebra, szczególnie do dezynfekcji
powietrza i obszarów produkcyjnych. Nanosrebro jako płynny środek dezynfekujący
ma bardzo dobre właściwości dezynfekujące, jednak jego wadą jest ograniczone
zastosowanie w zanieczyszczonym środowisku. Jego skuteczność przeciwdrobnoustrojowa jest obniżona w obecności dużego ładunku materii organicznej.
Nanopreparaty są najczęściej stosowane w medycynie i ochronie zdrowia. Nanosrebro
jest jednym z nanomateriałów stosowanych w farmaceutykach, ponieważ może być
stosowane w postaci roztworu koloidalnego lub jako cząstki bezpośrednio związane
z powierzchnią materiałów. Obecnie nowe opatrunki na rany łączą w sobie
właściwości hydrożeli i nanocząstek srebra w celu poprawy procesu gojenia się ran
i zapobiegania infekcjom.
Połączenie nanocząstek z różnymi materiałami, w tym polimerami lub minerałami
zwiększa ich toksyczność. Immobilizacja nanocząstek na polimerze lub innym
porowatym materiale pokonuje ich naturalną tendencję do aglomeracji. Materiały
kompozytowe są wysoce pożądane w produkcji implantów. Zastosowanie srebra
zapobiega formowanie biofilmu na powierzchni implantów medycznych. Poprzez
kombinacje płyt tytanowych z nanosrebrem uzyskuje się mniejszą adhezję bakterii do
implantu dentystycznego.
Li przetestował biokompozyt skomponowany dla układu odpornościowego biorcy
zawierający polimer PLLA (polimer poli-L-mlekowy) i nanosrebro. Dodatek
nanocząstek srebra o wielkości 30-100 nm wykazywał aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciw bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim oraz zapobiegał
rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów na badanej powierzchni materiału. Jest to
więc materiał stosowany również z powodzeniem w inżynierii tkankowej [26].
Nanosrebro wykorzystywane jest również z powodzeniem w oczyszczaniu
powietrza ze szkodliwych mikroorganizmów. Yoon wykazał, że filtry powietrza
z włóknem węglowym oraz nanocząstakmi srebra o wielkości 12-15 nm wykazywały
całkowite zahamowanie wzrostu bakterii Escherichia coli i Bacillus subtilis i to w dość
krótkim czasie [3].
Materiały zawierające nanosrebro są również stosowane w przemyśle spożywczym
tam, gdzie jakość powietrza ma duże znaczenie. Testuje się również możliwość
wykorzystania nanosrebra lub kompozytów zawierających nanosrebro w celu
zmniejszenia emisji amoniaku z odchodów zwierzęcych. Najwięcej zastosowań
nanocząstek srebra to w szczególności wcześniej wspomniana medycyna i kosmetologia.
Kremy przeciwzmarszczkowe, dezodoranty, mydła i pasty do zębów są produkowane
z dodatkiem nanosrebra. Specjalna powłoka z nanosrebrem jest również wykorzystywana do produkcji urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak lodówki, pralki,
suszarki do włosów, odkurzacze a nawet toalety. Nanosrebro jest również wykorzystywane w przemyśle meblarskim do produkcji tapicerek i materacy, wykładzin
podłogowych, klamek do drzwi, przełączników świateł. Szerokie pole aplikacji
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nanosrebra stanowi przemysł włókienniczy. Produkty tekstylne zawierające nanosrebro
chronią przed nieprzyjemnymi zapachami, a także odbijaniem promieniowani
słonecznych w lecie, co powoduje obniżenie temperatury ciała. Nanosrebro jest
również wykorzystywane do produkcji szerokiej gamy chemikaliów gospodarstw
domowych (detergenty, środki do czyszczenia powierzchni, szampony do dywanów).
Również jest stosowane w budownictwie, jako składnik materiałów izolacyjnych,
pokryć dachowych, farb, klei, fug, a nawet tapet. Poliuretany lub polisulfony
zawierające nanosrebro są używane do dezynfekcji wody w basenach. NASA używa
filtrów wody z nanosrebrem w promach kosmicznych. Nanosrebro stosuje się również
w przypadku konserwacji obiektów historycznych i dokumentów archiwalnych.
Obecnie Ag-NP staje się suplementem diety. Jest stosowane miejscowo w leczeniu
chorób skóry (trądzik, brodawki, opryszczka, łuszczyca i grzybica stóp) i wewnętrznie
w mniejszych stężeniach do leczenia chorób oczu, układu oddechowego, żołądkowojelitowego, układ moczowego, narządów płciowych, a nawet układu nerwowego.
Nanosrebro może być składnik materiałów, z których powstają fartuchy i maski a także
pościel. Drugim obszarem medycyny, w którym stosuje się nanosrebro jest
stomatologia [27]. Szerokie spektrum zastosowań Ag-NP wynika z ich niskiego
poziomu toksyczności dla komórek ludzkich, wysokiej stabilności termicznej oraz
małej lotności [15].

7. Podsumowanie
Materiały zawierające srebro, w tym te w nanoskali (nanosrebro), są dziś szeroko
stosowane ze względu na ich działanie przeciwbakteryjne. Jednak, przydatność (nano)
srebra w różnych zastosowaniach medycznych może być ograniczona ze względu na
zwiększoną odporność mikroorganizmów. Związki srebra mają różnorodne
właściwości fizykochemiczne, takie jak rozpuszczalność i ładunek powierzchniowy,
które z kolei wpływają na ich aktywność biologiczną. Istnieje wiele metod produkcji
i zastosowań nanosrebra m.in. w materiałach do pakowania żywności, suplementach
diety, materiałach dentystycznych, tekstyliach, elektronice, sprzętach gospodarstwa
domowego, kosmetykach, urządzeniach medycznych, środkach do dezynfekcji wody
i preparatach aromatycznych do pomieszczeń.
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Właściwości nanosrebra
Abstrakt
Nanosrebro jest to srebro, którego cząstki są rozmiaru 1-100 nm. Dzięki swoim właściwościom
bakteriobójczym i grzybobójczym mają szerokie zastosowanie. Wykorzystywane jest przede wszystkim
w medycynie, stomatologii i kosmetyce. Jednak tylko w pewnych stężeniach jest ono bezpieczne dla
ludzkiego organizmu.
Słowa kluczowe: nanocząstki, srebro, toksyczność, właściwości bakteriobójcze

The properties of nanosilver
Abstract
Nanosrebro is a silver, whose particles are 1-100 nm in size. Due to its bactericidal and fungicidal
properties, it has wide application. It is used primarily in medicine, dentistry and cosmetics. But only
at certain concentrations it is safe for the human body.
Keywords: nanoparticles, silver, toxicity, bactericidal properties
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Ocena wiarygodności klinicznej testu zwieszenia
w diagnostyce zespołu mięśnia gruszkowatego
1. Wstęp
Mięsień gruszkowaty (łac. musculus piriformis) odgrywa istotną rolę w mechanice
stawu biodrowego oraz stawu krzyżowo-biodrowego. Przyczep początkowy mięśnia
znajduje się na powierzchni miedniczej II, III, IV kręgu krzyżowego i górnej krawędzi
wcięcia kulszowego większego. Następnie przechodzi on przez otwór kulszowy
większy (dzieląc go na otwór nadgruszkowaty i podgruszkowaty), krzyżuje tylnogórną powierzchnię stawu biodrowego i przyczepia się do wewnętrznej strony górnej
części krętarza większego. Działanie mięśnia gruszkowatego zależne jest od kąta
zgięcia stawu biodrowego. Główną jego funkcją jest rotacja zewnętrzna przy zgięciu
stawu biodrowego w zakresie: 0-70 stopni, natomiast przy ustawieniu kątowym stawu
powyżej 70 stopni, mięsień odpowiada za rotację wewnętrzną stawu biodrowego.
Ponadto wspomaga on ruch odwodzenia i prostowania stawu biodrowego. Dodatkowo
razem z innymi rotatorami (mięśnie bliźniacze, mięsień zasłaniacz zewnętrzny
i wewnętrzny) pełni rolę stabilizatora stawu biodrowego, zapewniając w czasie chodu
odpowiednie ustawienie miednicy oraz prawidłowe ustawienie głowy kości udowej
w panewce stawu [1-4].
Zespół mięśnia gruszkowatego (ZMG) został opisany po raz pierwszy przez
Robinsona w 1947 roku jako zbiór objawów bólowych w regionie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa lub pośladka, promieniujących do kończyny dolnej [5]. Poza
bólem, charakterystyczną cechą tego zespołu jest ograniczenie rotacji wewnętrznej
w stawie biodrowym. Wyróżnia się dwie główne jego przyczyny. Pierwszą z nich są
predyspozycje anatomiczne (przyczyny pierwotne), natomiast drugą zmiany
przeciążeniowe (przyczyny wtórne). Przyczyny pierwotne dotyczą przede wszystkim
przebiegu nerwu kulszowego. U 96% populacji wychodzi on przez otwór większy
kulszowy wzdłuż dolnego brzegu mięśnia. Dalszy jego przebieg nie jest już tak
jednoznaczny. U ok. 1/5 populacji nerw kulszowy przechodzi przez mięsień
gruszkowaty, w niektórych przypadkach dzieląc go na dwa odrębne brzuśce. Wśród
innych pierwotnych przyczyn wymienia się przebyte urazy w okolicy pośladka (np.
w wyniku upadku), ropne zapalenie mięśni, dystonię mięśniowa zniekształcającą czy
też zwłóknienie tkanki mięśniowej spowodowane głębokimi iniekcjami. Przyczyny
wtórne, obejmują zmiany przeciążeniowe w obrębie mięśnia i związane są
z dysbalansem mięśniowym, nieprawidłową długością mięśni, podrażnieniem stawu
krzyżowo-biodrowego oraz zgrubieniem przy wcięciu kulszowym [6-12].
Test zwieszenia (SLUMP test) jest testem napięciowym stosowanym do
wykrywania zmienionej neurodynamiki lub zwiększonej wrażliwości tkanki nerwowej,
począwszy od głowy, przez rdzeń kręgowy, aż po nerw kulszowy i jego rozgałęzienia
1
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w stopie [13]. W badaniu ortopedyczno-neurologicznym jest to jeden z najczęściej
używanych testów funkcjonalnych wśród pacjentów z dolegliwościami bólowymi
kręgosłupa [14]. Biorąc jednak pod uwagę anatomiczny przebieg nerwu kulszowego
względem mięśnia gruszkowatego oraz trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ZMG,
zasadna wydaje się ocena czułości i swoistości testu zwieszenia w wykrywaniu tej
jednostki chorobowej.

2. Cel pracy
Celem pracy jest ocena czułości i swoistości standardowego testu zwieszenia
(Slump test) oraz pozostałych jego wariantów, które uwzględniają dodatkowe ruchy
uwrażliwiające dla tkanki nerwowej, w diagnostyce funkcjonalnej zespołu mięśnia
gruszkowatego.

3. Materiały i metody
3.1. Materiał
Grupę badaną stanowiło 36 osób z rozpoznaniem zespołu mięśnia gruszkowatego.
Było to 20 kobiet (55,55%) i 16 mężczyzn (44,45%) w przedziale wieku 28-39 lat
(średni wiek=34,11; SD=7,19).
Ze względu na brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych w rozpoznaniu
zespołu mięśnia gruszkowatego, diagnozę stawiano na podstawie: badania podmiotowego, badania przedmiotowego oraz badania obrazowego. Każdy z pacjentów
w wywiadzie chorobowym zgłaszał następujące objawy: (1) ból i/lub parestezje
pojawiające się w obszarze pośladka, i/lub bocznej powierzchni kości krzyżowej, i/lub
okolicy krętarza wielkiego, z możliwym promieniowaniem dolegliwości torem
przednio-bocznym do okolicy kolana lub kostki bocznej. W badaniu przedmiotowym
odnotowywano bolesność palpacyjną w obrębie mięśnia gruszkowatego, jak również
dodatni wynik testu Freiberga oraz testu FAIR. Kryterium włączenia stanowiło
również ograniczenie ruchu rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym. W kolejnym
etapie na podstawie badania MRI wykluczono inne przyczyny dolegliwości, takie jak:
protruzja jądra miażdżystego na poziomach L4-L5 oraz L5-S1, stenoza kanału
kręgowego, kręgozmyk bądź inna poważna patologia w obrębie kręgosłupa
lędźwiowego. W ostatnim etapie, na podstawie badania radiologicznego wykluczano
obecność zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu biodrowego.
Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych osób: 38 kobiet (54,3%) i 32 mężczyzn
(45,7%) w wieku 25-35 lat (M=28,32; SD=5,24), którzy nie zgłaszali jakichkolwiek
dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego oraz pośladka.
Charakterystykę kliniczną badanych zawarto w tabeli 1.

3.2. Metody
Na potrzeby badania wykorzystano następujące testy kliniczne: test Freiberga, test
FAIR oraz test zwieszenia. Wszystkie testy zastosowano zarówno w grupie klinicznej,
jak również, w grupie kontrolnej. Metodyka wykonania poszczególnych testów była
następująca:
Test Freiberga – pacjent znajdował się w pozycji leżenia na plecach. Terapeuta
ustawiał biernie kończynę dolną pacjenta w rotacji wewnętrznej stawu biodrowego
przy wyprostowanym stawie kolanowym. W przypadku zespołu mięśnia gruszkowatego dochodziło do kompresji nerwu kulszowego i prowokowania objawów
bólowych [15].
78

Ocena wiarygodności klinicznej testu zwieszenia w diagnostyce zespołu mięśnia gruszkowatego

Test FAIR (flexion, adduction, internal rotation) – pacjent znajdował się w pozycji
leżenia na plecach. Terapeuta biernie ustawiał badaną kończynę dolną w zgięciu,
przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym. Ból podczas testu w okolicy
pośladka wskazywał na występowanie zespołu mięśnia gruszkowatego [16].
SLUMP test: wariant standardowy – pacjent znajdował się w pozycji siedzącej, tak
aby stawy kolanowe dotykały krawędzi leżanki, a uda ułożone były równolegle względem siebie. W pierwszym etapie pacjent wykonywał zgięcie odcinka piersiowego
i lędźwiowego kręgosłupa (tzw. komponent zwieszenia), a następnie powoli opuszczał
głowę w kierunku klatki piersiowej. Utrzymując osiągniętą przez pacjenta pozycje,
terapeuta wykonywał zgięcie grzbietowe stopy, a w dalszej kolejności bierny wyprost
stawu kolanowego. Ostatnim etapem testu po osiągnięciu pozycji końcowej było
wykonanie przez pacjenta czynnego ruchu wyprostu odcinka szyjnego w celu
różnicowania objawów [13].
SLUMP test wariant 2 – pacjent znajdował się w pozycji siedzącej, tak aby stawy
kolanowe dotykały krawędzi leżanki, a uda ułożone były równolegle względem siebie.
W pierwszym etapie pacjent wykonywał zgięcie odcinka piersiowego i lędźwiowego
kręgosłupa (tzw. komponent zwieszenia), a następnie powoli opuszczał głowę
w kierunku klatki piersiowej. W dalszej kolejności terapeuta wykonywał kontralateralny skłon boczny tułowia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa w stronę przeciwną do
występujących dolegliwości bólowych. Utrzymując osiągniętą przez pacjenta pozycje,
następnie terapeuta wykonywał zgięcie grzbietowe stopy, a w dalszej kolejności bierny
wyprost stawu kolanowego. Ostatnim etapem testu po osiągnięciu pozycji końcowej
było wykonanie przez pacjenta czynnego ruchu wyprostu odcinka szyjnego w celu
różnicowania objawów [13].
SLUMP test wariant 3 – pacjent znajdował się w pozycji siedzącej, tak aby stawy
kolanowe dotykały krawędzi leżanki, a uda ułożone były równolegle względem siebie.
W pierwszym etapie pacjent wykonywał zgięcie odcinka piersiowego i lędźwiowego
kręgosłupa (tzw. komponent zwieszenia), a następnie powoli opuszczał głowę
w kierunku klatki piersiowej. W dalszej kolejności terapeuta biernie przywodził udo po
stronie symptomatycznej oraz rotuje je na zewnątrz. terapeuta wykonywał zgięcie
grzbietowe stopy, a w dalszej kolejności bierny wyprost stawu kolanowego. Ostatnim
etapem testu po osiągnięciu pozycji końcowej było wykonanie przez pacjenta
czynnego ruchu wyprostu odcinka szyjnego w celu różnicowania objawów [13].
SLUMP test wariant 4 – polegał na połączeniu komponent ruchowych z wariantu
standardowego oraz wariantów 1 i 2. Sekwencja ruchów była następująca: zgięcie
odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa (tzw. komponent zwieszenia), zgięcie
odcinka szyjnego, kontralateralny skłon boczny tułowia oraz odcinka szyjnego
kręgosłupa w stronę przeciwną do występujących dolegliwości bólowych, przywiedzenie i rotacja zewnętrzna w stawie biodrowym po stronie symptomatycznej,
zgięcie grzbietowe stopy, oraz wyprost stawu kolanowego [13].
Pozytywny rezultat standardowego testu zwieszenia i poszczególnych jego
wariantów odnotowywano, gdy spełnione były łącznie następujące kryteria:
1.
Badany zgłaszał w trakcie wykonywanego testu odtworzenie występujących na
co dzień dolegliwości.
2.
Różnicujący ruch wyprostu w odcinku szyjnym kręgosłupa powodował
zmniejszenie lub ustąpienie objawów wywołanych w trakcie testu
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3.3. Analiza statystyczna
Analiza statystyczna przeprowadzona została przy użyciu programu STATISTICA
StatSoft w wersji 10.0. Oceniano czułość testu (stosunek wyników prawdziwie
dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych, interpretowanych jako
zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie rzeczywiście
występuje) oraz swoistość testu (stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy
prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich, interpretowanych jako zdolność testu do
wykrywania osób rzeczywiście zdrowych – bez danej jednostki chorobowej).

4. Wyniki
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę kliniczną dla grupy badanej oraz grupy
kontrolnej.
Tabela 1. Charakterystyka badanych grup. Liczba osób [N] oraz procent [%] całości

ZMIENNA

Grupa badana N (%)

Grupa kontrolna N (%)

Kończyna dominująca:
lewa
prawa

3 (8,3%)
33 (91,7%)

7 (10%)
63 (90%)

Kończyna symptomatyczna:
lewa
prawa

5 (13,9%)
31 (86,1%)

-

Topografia bólu:
pośladek
pośladek, udo
pośladek, udo, łydka

14 (38,9%)
12 (33,3%)
10 (27,8)

-

Osłabienie siły mięśnia pośladkowego
wielkiego po stronie bolesnej

11 (30,5%)

-

Osłabienie siły mięśnia pośladkowego
średniego po stronie bolesnej

7 (19,4%)

-

Średni czas trwania dolegliwości:
(podany w miesiącach)

3,6

-

Ból podczas siedzenia

22 (61,1%)

-

Ból podczas stania

15 (41,7)

-

Ból podczas wstawania z krzesła

13 (36,1%)

-

Drętwienie w obszarze stopy

6 (16,7%)

-

Aktywność fizyczna:
bieganie
nordic walking
spacery powyżej 5km/tyg
brak

13 (36,1%)
2 (5,5%)
7 (19,4%)
14 (38,9%)

26 (37,1%)
1 (1,4%)
20 (28,6%)
23 (32,9%)

Wartości czułości dla poszczególnych wariantów testu zwieszenia kształtowały się
na poziomie: 71-95%. Z kolei wartości swoistości wynosiły od 72% do 88%. Dokładne
dane zawarto w tabeli 2.
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Tabela 2. Wartości czułości i swoistości analizowanych testów neurodynamicznych

ZMIENNA

Czułość

Swoistość

Standardowy test SLUMP (wariant 1)

76%

88%

Test SLUMP wariant 2

78%

86%

Test SLUMP wariant 3

95%

72%

Test SLUMP wariant 4

71%

76%

5. Dyskusja
Zespół mięśnia gruszkowatego jest schorzeniem, które powstaje w wyniku
przykurczu lub wzmożonego napięcia w obrębie mięśnia gruszkowatego. Z uwagi na
brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych oraz często błędną interpretację
zgłaszanych dolegliwości jako bólu promieniującego z okolic kręgosłupa lędźwiowego
oraz stawów miednicy – dokładne i precyzyjne oszacowanie częstości jego występowania jest zadaniem niezwykle trudnym. Na podstawie danych epidemiologicznych
szacuje się, że na dolegliwości bólowe z powodu dysfunkcji mięśnia gruszkowatego
cierpi ok. 6-9% populacji [17-18]. W literaturze przedmiotu brakuje opisu narzędzi
diagnostycznych pozwalających bezbłędnie wykryć tą jednostkę chorobową. Spośród
badań obrazowych zastosowanie znajduje rezonans magnetyczny, testy przewodnictwa
nerwowego oraz badanie ultrasonograficzne. W przypadku rezonansu magnetycznego
stwierdzenie odstępstwa od prawidłowych warunków anatomicznych związanych
z przechodzeniem poszczególnych korzeni nerwowych przez mięsień gruszkowaty nie
jest jednoznaczne z prowokowaniem bądź występowaniem dolegliwości pochodzących
z tej okolicy. Natomiast testy przewodnictwa nerwowego często wskazują brak anomalii
nawet w sytuacji ich istnienia a badanie USG wskazujące kompresję bądź przerost
mięśnia gruszkowatego również nie jest precyzyjne. Badania te służą zatem wykluczeniu
innych potencjalnych przyczyn dolegliwości zgłaszanych przez chorych [9].
W praktyce fizjoterapeutycznej, rozpoznanie ZMG opiera się na dokładnym
badaniu palpacyjnym mięśnia gruszkowatego włącznie z wykonaniem kilku testów
prowokacyjnych. Polegają one na wykonaniu odpowiedniej sekwencji ruchów
kończyną dolną i próbie odtworzenia zgłaszanych przez pacjenta objawów bólowych.
Jednak znaczące różnice w wartościach czułości i swoistości dotychczas opracowanych testów podawanych przez różnych autorów powodują konieczność
prowadzenia dalszych prac nad opracowaniem testów klinicznych pozwalających na
przeprowadzenie szybkiej diagnostyki. Ze względu na patogenezę ZMG związaną
z mechanicznym uciskiem mięśnia gruszkowatego na nerw kulszowy lub
uwięźnięciem nerwu w obrębie brzuśca mięśniowego, istotną rolę diagnostyczną mogą
odgrywać również testy neurodynamiczne. Przydatność poszczególnych testów
napięciowych nie jest dokładnie udokumentowana, dlatego w niniejszej pracy podjęto
próbę oceny czułości i swoistości standardowego testu zwieszenia (Slump test) oraz
innych dwóch jego wariantów (modyfikacji), które pozwalają na jeszcze większe
uwrażliwienie tkanki nerwowej.
Dane przedstawione w tab. 2, wskazują, iż każdy z 3 analizowanych wariantów
testu zwieszenia charakteryzował się wysokimi wartościami czułości, przy czym
najwyższe wartości odnotowano dla modyfikacji standardowego testu polegającej na
wykonaniu dodatkowej komponenty ruchów przywiedzenia i rotacji wewnętrznej
w stawie biodrowym. Pozwala ona rozpoznać ZMG z 95% prawdopodobieństwem
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– w odniesieniu do 76% w standardowym teście zwieszenia oraz 78% w modyfikacji
polegającej na kontralateralnym skłonie bocznym tułowia i odcinka szyjnego
kręgosłupa. W przypadku wariantu 4 – polegającego na połączeniu wszystkich
możliwych komponent ruchowych wartości czułości były najniższe i wyniosły 71%.
Wszystkie testy neurodynamiczne cechowały się także wysoką swoistością. Spośród
70 zdrowych ochotników z grupy kontrolnej tylko 12% odczuwało dolegliwości
bólowe w przypadku wariantu standardowego oraz 14% w przypadku wariantu
drugiego. Wariant charakteryzujący się najwyższą czułością – w odniesieniu do
kryterium specyficzności, klasyfikował do zespołu mięśnia gruszkowatego 28% osób
zdrowych. Nieznacznie lepsze wartości odnotowano dla wariantu czwartego.
Podsumowując, na podstawie wyników przeprowadzonego badania wnioskuje się,
iż zmodyfikowany standardowy test zwieszenia wzbogacony o dodatkowy ruch
przywiedzenia i rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym może stanowić najbardziej
dokładny spośród dotychczas opracowanych testów klinicznych służących do
wykrywania ZMG. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań nad jego
wiarygodnością kliniczną z uwzględnieniem pacjentów z rozpoznaniem ZMG oraz
pacjentów z protruzją jądra miażdżystego.

6. Wnioski
W oparciu o przedstawione wyniki badań sformułowano następujące wnioski:
Standardowy test zwieszenia charakteryzuje się wysokimi wartościami czułości
pozwalając na prawidłowe rozpoznanie zespołu mięśnia gruszkowatego u 75%
chorych. Dodatkowa komponenta ruchowa w postaci przywiedzenia oraz rotacji
zewnętrznej w stawie biodrowym pozwala osiągnąć najwyższe wartości czułości
wynoszące 95%.
• W odniesieniu do kryterium specyficzności testu – im bardziej uwrażliwiano
tkankę nerwową tym bardziej spadały wartości swoistości poszczególnych
wariantów testów napięciowych.
•
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Ocena wiarygodności klinicznej testu zwieszenia w diagnostyce zespołu mięśnia
gruszkowatego
Abstrakt
Zespół mięśnia gruszkowatego (ZMG) stanowi trudną w rozpoznaniu jednostkę chorobową. Diagnostyka
tego schorzenia opiera się przede wszystkim na dokładnym badaniu fizykalnym. W praktyce
fizjoterapeutycznej wykorzystywanych jest kilka testów funkcjonalnych. Zasadniczo opierają się one na
wykonaniu ruchu rotacji wewnętrznej lub odwiedzenia stawu biodrowego. Ze względu na patogenezę
ZMG związaną z mechanicznym uciskiem mięśnia gruszkowatego na nerw kulszowy lub uwięźnięciem
nerwu w obrębie brzuśca mięśniowego, istotną rolę diagnostyczną mogą odgrywać również testy
neurodynamiczne. Celem pracy jest ocena czułości i swoistości standardowego testu zwieszenia (Slump
test) oraz pozostałych jego wariantów,w diagnostyce funkcjonalnej zespołu mięśnia gruszkowatego. Grupę
badaną stanowiło 36 osób z rozpoznaniem zespołu mięśnia gruszkowatego. Grupę kontrolną stanowiło 70
zdrowych osób. W zakres badania funkcjonalnego wchodziły: test Freiberga, test FAIR oraz test
zwieszenia (Slump test) wykonany w 3 różnych wariantach. Wyniki przeprowadzonego badania wykazały,
iż standardowy test zwieszenia charakteryzował się czułością oraz specyficznością na poziomie 76% oraz
88%, odpowiednio. Największe wartości czułości (95%) odnotowano dla wariantu z dodatkowym ruchem
przywiedzenia i rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym. Pozwala to wnioskować, iż stanowi on najbardziej
dokładny spośród dotychczas opracowanych testów klinicznych służących do wykrywania ZMG.
Słowa kluczowe: zespół mięśnia gruszkowatego, test zwieszenia, nerw kulszowy, diagnostyka funkcjonalna

Clinical utility evaluation of Slump test in diagnosis of piriformis muscle syndrome
Abstract
The piriformis muscle syndrome (PM) is a difficult to recognize disease unit. Diagnosis of this disease is
based primarily on a thorough physical examination. In physiotherapy practice several functional tests are
used. Fundamentally, they are based on doing internal rotation and/or adduction the hip joint. Due to the
pathogenesis associated with mechanical compression of the piriformis muscle into the sciatic nerve or the
nerve entrapment within the muscular abdomen, neurodynamic tests may also play an important diagnostic
role. The aim of the study is to evaluate the sensitivity and specificity of the standard slump test and its
variants in the functional diagnostics of the piriformis muscle syndrome. The study group consisted of 36
people diagnosed with piriformis muscle syndrome. The control group consisted of 70 healthy people. The
functional testing included: Freiberg test, FAIR test and Slump test made in 3 different variants. The results of
the study showed that the standard Slump test was 76% and 88% sensitive and specific, respectively. The
highest sensitivity (95%) was noted for the variant with additional adduction and external rotation in the hip.
This allows to conclude that this is the most accurate of the previously developed clinical trials for the
detection of piriformis syndrome.
Keywords: piriformis syndrome, slump test, sciatic nerve, functional diagnosis
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Ocena porównawcza skuteczności leczenia tendinopatii
więzadła rzepki przy użyciu terapii manualnej i kinezyterapii oraz iniekcji z osocza bogatopłytkowego (PRP).
Analiza rezultatów krótko- i długoterminowych
1. Wstęp
Więzadło właściwe rzepki stanowi końcowy fragment mięśnia czworogłowego uda.
Biegnie od wierzchołka rzepki w dół, przyczepiając się do kości piszczelowej na
guzowatości piszczeli [1]. Tendinopatia (zmiana zwyrodnieniowo-degeneracyjna)
więzadła rzepki stanowi częstą oraz trudną w leczeniu jednostkę chorobową.
Przyczyna jej występowania nie jest do końca poznana. Znaczącą rolę przypisuje się
sumowaniu mikrourazów będących następstwem powtarzanego przeciążenia aparatu
wyprostnego podczas uprawiania dyscyplin sportowych, których nieodzownym
elementem jest wyskok. Wśród innych przyczyn wymienia się m.in. nieprawidłową
biomechanikę kończyny dolnej, dysbalans mięśniowy w obrębie kończyny dolnej, czy
też brak odpowiedniego przygotowania do uprawiania sportu. W zdecydowanej
większości przypadków zmiany degeneracyjne w więzadle, jak również dolegliwości
bólowe, zlokalizowane są w okolicy podrzepkowej w regionie proksymalnego
przyczepu więzadła [2-5].
Obecnie brak jest rekomendacji oraz wytycznych dotyczących leczenia tego
schorzenia [6]. W zależności od stopnia zaawansowania choroby stosuje się różne
metody postępowania fizjoterapeutycznego. Obejmują one: metodę PRICE
(Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation), zabiegi fizykoterapeutyczne,
kinezyterapię oraz terapię manualną. Stosuje się również falę uderzeniową oraz
budzące duże nadzieje w związku z potencjałem odwrócenia zmian degeneracyjnych
– iniekcje z osocza bogatopłytkowego (PRP, ang. platelet rich plasma) [7, 8].
W sytuacjach, kiedy zawodzą zachowawcze metody leczenia wymagana jest
interwencja chirurgiczna w postaci np. nawiercania więzadła, usuwania martwiczych
elementów lub nakłuwania ścięgna [9-11].
Różnorodność dostępnych i stosowanych metod zachowawczego leczenia
tendinopatii więzadła rzepki stwarza potrzebę prowadzenia badań w omawianym
zakresie w celu dokonania oceny skuteczności leczenia za pomocą danej formy
terapeutycznej, porównania skuteczności leczenia pomiędzy poszczególnymi
metodami, jak również, w celu opracowania optymalnych strategii leczenia o jak
najlepszej skuteczności.
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2. Cel pracy
Celem pracy była ocena skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy
użyciu terapii manualnej połączonej z kinezyterapią – w porównaniu z grupą pacjentów
z tą samą dysfunkcją leczonych za pomocą iniekcji z osocza bogatopłytkowego (PRP).

3. Materiały i metody
3.1. Materiał
Materiał kliniczny stanowiło łącznie 30 osób (60% mężczyzn, 40% kobiet),
z potwierdzoną diagnozą tendinopatii więzadła rzepki (średni wiek badanych:
33,7±9,8; zakres: 25-44 lat). Badanych podzielono losowo na 2 grupy ze względu na
rodzaj przeprowadzonej interwencji terapeutycznej.
Grupę I stanowiło 15 pacjentów poddanych leczeniu za pomocą terapii manualnej
połączonej z kinezyterapią. Było to 7 kobiet (46,7%) i 8 mężczyzn (53,3%), w wieku
od 29 do 44 lat (średni wiek wynosił: 33,6; SD: 9,1). Średni czas trwania objawów
wyniósł 4,42 ± 1,79 miesiąca (zakres: 2-10 miesięcy). Dolegliwości bólowe w prawym
kolanie zgłaszało 12 (80%) badanych, w lewym 3 osoby (20%). U wszystkich
badanych (n=100%) tendinopatie zdiagnozowano w kończynie dominującej. Procedurą
manualną stosowaną w tej grupie był masaż poprzeczny w regionie proksymalnego
przyczepu więzadła. Podczas zabiegu pacjent znajdował się w pozycji leżącej
z ustabilizowanym stawem kolanowym zgiętym do kąta 30 stopni oraz piętą opartą
o podłoże. Następnie wykonywano palpację wzdłuż przebiegu więzadła rzepki
poszukując punktu/ów odtwarzających dolegliwości bólowe. Znalezione punkty
oznaczano markerem. Fizjoterapeuta przy użyciu kciuka wykonywał punktowe
rozcieranie poprzecznie do przebiegu włókien więzadła, zwiększając i zmniejszając
nacisk punktowy na tkankę bez poślizgu na skórze pacjenta. Siłę nacisku na tkankę
dobierano tak, aby nie powodować dolegliwości bólowych w trakcie zabiegu. Czas
trwania masażu wynosił 7 minut. U każdego pacjenta wykonano 6 zabiegów w okresie
3 tygodni (2x tygodniowo, z 3 dniowym odstępem między kolejnymi zabiegami). Cała
procedura uzupełniona została o ćwiczenia ekscentryczne mięśnia czworogłowego uda
(przysiady jednonóż wykonywane na chorej kończynie dolnej) oraz 20-sekundowe
ćwiczenia izometryczne mięśnia czworogłowego uda wykonywane przez pacjenta
samodzielnie w warunkach domowych w ilości 10 powtórzeń, codziennie przez
kolejne 3 tygodnie.
Grupa II liczyła 6 kobiet (40,0%) i 9 mężczyzn (60,0%), w wieku od 25 do 39 lat
(średni wiek wynosił: 31,6; SD: 7,4). Średni czas trwania objawów wyniósł 5,15 ± 2,64
miesiąca (zakres: 3-11 miesięcy). Dolegliwości bólowe w prawym kolanie zgłaszało
13 (86,7%) badanych, w lewym 2 osoby (13,3%). U wszystkich badanych (n=100%)
tendinopatie zdiagnozowano w kończynie dominującej. U pacjentów zastosowano 3
iniekcje osocza bogatopłytkowego, każda po 5 ml, podawane z dwutygodniowym
odstępem czasu. Po przygotowaniu pola interwencji dokonywano ostrzyknięcia
chorobowo zmienionego miejsca pod kontrolą jałowo zabezpieczonej sondy USG. Po
zabiegu zalecano pacjentom 3-dniowe odciążanie kończyny przy użyciu 2 kul
łokciowych.
Badane grupy nie różniły się w sposób istotny pod względem płci (p=0,254), wieku
(p=0,254), masy ciała (p=0,467), wysokości ciała (p=0,562) oraz wartości wskaźnika
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BMI (p=0,217). Zastosowano następujące kryteria włączenia do badania (jednakowe
dla obu grup): aktualnie występujące dolegliwości bólowe, brak zdiagnozowanych
innych schorzeń w okolicy stawu kolanowego, brak przebytych urazów traumatycznych w obrębie uda oraz podudzia, brak zmian zwyrodnieniowych w obrębie
stawu biodrowego. Wszyscy pacjenci zakwalifikowani do badania podejmowali
w ciągu ostatnich 3 miesięcy nieskuteczne próby leczenia innymi sposobami.

3.2. Metody
Oceny efektywności obu metod leczenia dokonano przy użyciu trzech skal: VISA-P
(Victorian Institute of Sports Assessment-Patella), VAS (Visual Analogue Scale) oraz
LPS (Laitinen Pain Scale).
1. Skala VISA-P (ang. Victorian Institute of Sports Assessment-Patella) pozwala
ocenić stopień nasilenia objawów, dolegliwości podczas wykonywania poszczególnych czynności dla stawu kolanowego oraz zdolność do podjęcia przez chorego
aktywności sportowej. Odpowiedzi na pytania punktowane są w skali Likerta od 0 do
10, gdzie: 0 – brak dolegliwości; 10 – najsilniejsze dolegliwości. Im wyższy wynik
punktowy, tym większe nasilenie dolegliwości [12,13].
2. Skala VAS (ang. Visual Analogue Scale) stanowi wiarygodne narzędzie
umożliwiające określenie nasilenia bólu. Pomiar dokonywany jest poprzez zaznaczenie
przez respondenta na 10 punktowej skali natężenia bólu od 0 – zupełny brak bólu do
10 – najsilniejszy wyobrażalny ból [14].
3. Skala LPS (ang. Laitinen Pain Scale) jest subiektywnym i punktowym
narzędziem służącym do kompleksowej oceny dolegliwości bólowych w czterech
wskaźnikach: nasilenie bólu, częstotliwość występowania bólu, częstotliwości
zażywania środków przeciwbólowych oraz ograniczenia aktywności ruchowej
spowodowanej bólem. Każdemu ze wskaźników przypisuje się punkty od 0 do 4, gdzie
0 oznacza brak problemu, a 4 maksymalny problem [15].
Wszystkich pomiarów dokonywano czterokrotnie: pomiar pierwszy (P1) miał
miejsce przed przystąpieniem do leczenia, pomiar drugi (P2) bezpośrednio po jego
zakończeniu, pomiar trzeci (P3) – 4 tygodnie po zakończonym leczeniu, natomiast
ostatni, czwarty (P4) pomiar miał miejsce 12 tygodni po zakończonym leczeniu.

3.3. Analiza statystyczna
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu pakietu statystycznego
STATISTICA StatSoft w wersji 10.0. Hipotezę o normalności rozkładu weryfikowano
za pomocą testu Shapiro-Wilka. Ilościowego przedstawienia danych dokonano za
pomocą statystyk opisowych. W tym celu obliczono wartości średnie (X) oraz
odchylenia standardowe (SD). Poziom różnic między grupami analizowano posługując
się testem dla kolejności par Wilcoxona. Jako graniczny poziom istotności przyjęto:
p<0,05.

4. Wyniki
W tabeli 1 zawarte są średnie wartości odnotowane w skali VISA-P dla każdego
z czterech pomiarów. Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie między grupami
dla średnich wartości uzyskanych przed leczeniem (p=0,627). Poziom różnic między
pomiarami: P1vsP2, P2vsP3, P3vsP4, przedstawia tabela 2.
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Tabela 1. Skala VISA-P: statystyki opisowe (wartości średnie ± odchylenie standardowe) w badanych grupach na
poszczególnych etapach pomiarów

ZMIENNA

P1

P2

P3

P4

TM

36,0 ± 17,5

12,4 ± 6,6

12,3 ± 6,9

13,7 ± 7,2

PRP

35,6 ± 17,1

11,6 ± 5,4

12,1 ± 7,0

16,9 ± 7,5

Tabela 2. Skala VISA-P: poziom różnic w badanych grupach między poszczególnymi etapami leczenia

ZMIENNA

P1 vs P2

P1 vs P3

P1 vs P4

TM

0,013*

0,011*

0,039*

PRP

0,002*

0,017*

0,078

Objaśnienia: *różnice istotne statystycznie

Tabela 3 przedstawia średnie wartości w skali VAS uzyskane w każdym z czterech
pomiarów. Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie między grupami dla
średnich wartości uzyskanych przed przystąpieniem do leczenia (p=0,694). Poziomy
istotności statystycznej między poszczególnymi pomiarami: P1vsP2, P2vsP3, P3vsP4,
zawiera tabela 4.
Tabela 3. Skala VISA-P: statystyki opisowe (wartości średnie ± odchylenie standardowe) w badanych grupach
na poszczególnych etapach pomiarów

ZMIENNA

P1

P2

P3

P4

TM

6,1 ± 2,7

2,0 ± 1,1

1,9 ± 1,1

2,1 ± 1,2

PRP

6,4 ± 2,6

1,8 ± 0,8

2,0 ± 1,2

2,7 ± 1,5

Tabela 4. Skala VISA-P: poziom różnic w badanych grupach między poszczególnymi etapami leczenia

ZMIENNA

P1 vs P2

P1 vs P3

P1 vs P4

TM

0,014*

0,011*

0,019*

PRP

0,003*

0,008*

0,064

Objaśnienia: *różnice istotne statystycznie

W kolejnym etapie pacjentów oceniano za pomocą Skali Bólu Laitinena (LPS). I tu
również w obu grupach nie odnotowano istotnych różnic między grupami przed
przystąpieniem do leczenia (p=0,649). Szczegółowy profil dolegliwości bólowych,
obserwowanych w badanych grupach przed i po terapii z wyszczególnieniem
wszystkich czterech subskal tworzących skalę LPS przedstawiono w tabeli 5. Poziomy
istotności statystycznej między poszczególnymi pomiarami: P1vsP2, P2vsP3, P3vsP4,
zawiera tabela 6.

87

Janusz Kocjan
Tabela 5. Skala Bólu Laitinena (LPS): profil dolegliwości bólowych, obserwowanych w badanych grupach
przed i po terapii (wartości średnie ± odchylenie standardowe)

Zmienna

Grupa

P1

P2

P3

P4

Intensywność

TM

2,5 ±1,1

0,8 ± 0,3

0,9 ± 0,4

1,1 ± 0,5

PRP

2,4 ± 1,0

1,0 ± 0,3

1,1 ± 0,5

1,5 ± 0,7

TM

2,6 ± 1,3

0,9 ± 0,3

1,0 ± 0,4

1,2 ± 0,5

PRP

2,8 ± 1,2

0,7 ± 0,2

0,8 ± 0,3

1,6 ± 0,9

Stosowanie
środków
przeciwbólowych

TM

2,4 ± 1,3

0,5 ± 0,2

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

PRP

2,6 ± 1,4

0,4 ± 0,1

0,5 ± 0,2

1,0 ± 0,4

Ograniczenie
sprawności
ruchowej

TM

2,6 ± 1,1

0,7 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,9 ± 0,3

PRP

2,5 ± 1,3

0,6 ± 0,2

0,6 ± 0,2

1,3 ± 0,6

Częstość

Tabela 6. Skala Bólu Laitinena (LPS): poziom różnic w profilach dolegliwości bólowych, obserwowanych
w badanych grupach podczas poszczególnych pomiarów

Zmienna

Grupa

P1 vs P2

P1 vs P3

P1 vs P4

Intensywność

TM

0,003*

0,007*

0,014*

PRP

0,024*

0,029*

0,091

TM

0,005*

0,009*

0,033*

PRP

<0,001*

<0,001*

0,066

Stosowanie
środków
przeciwbólowych

TM

<0,001*

<0,001*

<0,001*

PRP

<0,001*

<0,001*

0,021*

Ograniczenie
sprawności
ruchowej

TM

<0,001*

<0,001*

0,018*

PRP

<0,001*

<0,001*

0,088

Częstość

Objaśnienia: *różnice istotne statystycznie

5. Dyskusja
Osocze bogatopłytkowe jest autologicznym preparatem krwiopochodnym
zawierającym skoncentrowane płytki krwi, które zawieszone są w niewielkiej objętości
osocza. Otrzymuje się je z krwi pobranej od pacjenta, następnie jej odwirowanie, co
w rezultacie powoduje rozdzielenie poszczególnych elementów morfotycznych
zależnie od ich ciężaru oraz skutkuje zagęszczeniem płytek krwi [16]. Metodę tę
stosuje się od kilkunastu lat w różnych dziedzinach medycyny. Po raz pierwszy PRP
użyto w 1987 roku podczas zabiegu kardiochirurgicznego. Zastosowanie PRP znacznie
zmniejszyło zapotrzebowanie na transfuzje krwi podczas zabiegu [17]. Z kolei
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u chorych poddanych operacjom pomostowania aortalno-wieńcowego zaobserwowano
mniej głębokich i powierzchownych zakażeń mostka po podaniu PRP [18]. Korzystne
efekty działania PRP stwierdzono także w chirurgii plastycznej, chirurgii szczękowotwarzowej czy też dermatologii [19]. W odniesieniu do ortopedii, metoda ta znajduje
szerokie zastosowanie w leczeniu przewlekłych zwyrodnieniowych uszkodzeń ścięgien
i stawów.
Niniejsza praca koncentrowała się na ocenie i porównaniu skuteczności leczenia
pacjentów z tendinopatią więzadła rzepki za pomocą terapii manualnej oraz
podawanych preparatów osocza bogatopłytkowego. Zgodnie z dotychczasową wiedzą
autora jest to pierwsza praca podejmująca próbę bezpośredniego porównania
efektywności obu metod terapeutycznych. Przede wszystkim ocenie poddano
funkcjonalność stawu kolanowego. Za pomocą skali VISA-P oszacowano stopień
nasilenia objawów, dolegliwości podczas wykonywania poszczególnych czynności dla
stawu kolanowego oraz zdolność do podjęcia przez chorego aktywności sportowej.
Analizując dane przedstawione w tabeli 1 oraz tabeli 2, średnie wartości uzyskane
w tej skali bezpośrednio po zakończeniu leczenia były istotnie statystycznie lepsze
w obu grupach – względem danych wyjściowych. 3-tygodnie po zakończonym
leczeniu średnie wartości w grupie osób u których wykonywano terapię manualną
utrzymywały się na tym samym poziomie – w porównaniu do osób leczonych PRP,
gdzie wartości te uległy nieznacznemu wzrostowi. Jednakże, w dalszym ciągu obie
metody wykazywały znamienną statystycznie skuteczność. Po 12-tygodniach od
zakończenia leczenia, nie odnotowano różnic istotnych statystycznie wśród pacjentów
poddanych leczeniu za pomocą PRP. Również znaczący wzrost wartości odchyleń
standardowych w tej grupie sugeruje dużą, indywidualną zmienność. W grupie
pacjentów leczonych za pomocą masażu poprzecznego oraz ćwiczeń ekscentrycznych
i izometrycznych, uzyskana poprawa utrzymywała się w dalszym ciągu.
Ocenę nasilenia dolegliwości bólowych oszacowano za pomocą skali wzrokowoanalogowej. Bezpośrednio po zakończonym leczeniu, w obu grupach zaobserwowano
zdecydowane zmniejszenie zgłaszanych dolegliwości bólowych, przy czym nieznacznie wyższy poziom istotności statystycznej odnotowano w grupie osób stosujących
PRP. W kolejnym pomiarze dokonanym po upływie 3-tygodni, w obu grupach
rezultaty utrzymywały się na zbliżonym poziomie. W kolejnym pomiarze, który miał
miejsce po 12-tygodniach odnotowano wzrost średnich wartości punktowych w grupie
osób leczonych PRP, a efekty leczenia nie miały już znamienności statystycznej
– w przeciwieństwie do pacjentów leczonych za pomocą terapii manualnej, gdzie
średnie wartości były niemal identyczne jak podczas pomiarów P2 oraz P3.
Dodatkowo w badanej grupie szczegółowej ocenie poddano poszczególne pytania
kwestionariusza Laitinena (LPS). W obydwu grupach uzyskano istotną statystycznie
poprawę w zakresie obniżenia intensywności doświadczanego bólu, częstości pojawiania się dolegliwości bólowych, spadku ilości przyjmowanych leków oraz zmniejszenia stopnia ograniczeń aktywności ruchowych bezpośrednio po zakończonym
leczeniu. Poziomy istotności statystycznej nie wskazują jednak na większą skuteczność
danego podejścia terapeutycznego.
W kilku pracach naukowych oceniano skuteczność zachowawczego leczenia
tendinopatii więzadła rzepki za pomocą PRP oraz masażu poprzecznego. Zayni i wsp.,
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porównywali skuteczność pojedynczej i podwójnej iniekcji PRP. Po okresie
34-miesięcznej obserwacji pacjenci z przewlekłą tendinopatią, którzy poddani zostali
dwóm kolejnym wstrzyknięciom PRP w okresie 2-tygodni wykazali większą poprawę
w porównaniu do pojedynczej iniekcji. Podwójne wstrzyknięcie PRP poprawiło wyniki
kliniczne u prawie 77% pacjentów i umożliwiło powrót do poziomu aktywności przed
objawami w 86% przypadków [20]. W innym badaniu Dragoo i wsp., porównali
skuteczność PRP oraz suchego igłowania. Po 12-tygodniach od zakończenia leczenia
istotnie statystycznie lepsze rezultaty w skali VISA-P uzyskano tylko wśród osób
poddawanych leczeniu osoczem bogatopłytkowym. Jednakże, w kolejnym pomiarze
który miał miejsce po 26-tygodniach, znamienną poprawę odnotowano już w obu
grupach, przy czym w przypadku suchego igłowania poziom istotności statystycznej
był wyższy niż w grupie PRP [21]. Uzyskane przez badaczy rezultaty są zbieżne
z wynikami uzyskanymi w badaniach własnych, gdzie analiza rezultatów długoterminowych 12-tygodni od zakończenia leczenia wykazała spadek efektywności PRP
– w porównaniu do utrzymującej się na względnie stałym poziomie skuteczności
leczenia za pomocą masażu poprzecznego. W jeszcze innej pracy, Stasinopoulos i wsp.
stwierdzili, że odpowiednio zaprogramowana kinezyterapia pozwoliła uzyskać lepsze
rezultaty terapeutyczne niż masaż poprzeczny więzadła rzepki w okresie 1-,
i 3-miesięcy od zakończenia leczenia [22].

6. Wnioski
W oparciu o przedstawione wyniki badań sformułowano następujące wnioski:
Terapia manualna w postaci masażu poprzecznego oraz ćwiczeń mięśnia
czworogłowego uda, jak również iniekcje osoczem bogatopłytkowym przynoszą
zbliżone rezultaty terapeutyczne bezpośrednio po zakończonym leczeniu
• Po okresie 12-tygodni od zakończenia leczenia, skuteczność zabiegów
fizjoterapeutycznych pozostaje na stałym poziomie – w porównaniu do iniekcji
preparatem osocza bogatopłytkowego, gdzie funkcja stawu kolanowego ulega
stopniowemu pogorszeniu.
• Po okresie 12-tygodni od zakończenia leczenia, dolegliwości bólowe ulegają
stopniowemu narastaniu po zastosowaniu PRP – względem zabiegów
fizjoterapeutycznych, gdzie pozostają na uzyskanym po terapii poziomie.
•
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Ocena porównawcza skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy
użyciu terapii manualnej i kinezyterapii oraz iniekcji z osocza bogatopłytkowego
(PRP). Analiza rezultatów krótko- i długoterminowych
Abstrakt
Tendinopatia więzadła rzepki stanowi częstą oraz trudną w leczeniu jednostką chorobową. Obecnie brak
jest rekomendacji oraz wytycznych dotyczących leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena
skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy użyciu osocza bogatopłytkowego (PRP)
– w porównaniu z grupą pacjentów z tą samą dysfunkcją leczonych za pomocą masażu poprzecznego
uzupełnionego o ćwiczenia mięśnia czworogłowego. Materiał kliniczny stanowiło łącznie 30 osób
z potwierdzoną diagnozą tendinopatii więzadła rzepki, które podzielono losowo na 2 grupy (każda grupa
n=15) ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji terapeutycznej. Grupę I stanowiło 15 pacjentów
poddanych leczeniu za pomocą terapii manualnej połączonej z kinezyterapią, grupę 2 utworzyły osoby
poddane zabiegom z użyciem autologicznego osocza bogatopłytkowego. Narzędziami pomiarowymi były
skale VISA-P (Victorian Institute of Sports Assessment-Patella), VAS (Visual Analogue Scale) oraz LPS
(Laitinen Pain Scale). Wszyscy badani poddani zostali ocenie klinicznej czterokrotnie: przed przystąpieniem do leczenia (P1) oraz bezpośrednio po jego zakończeniu (P2), jak również po upływie 4 tygodni
(P3) i 12 tygodni (P5) od jego zakończenia. Przed rozpoczęciem leczenia grupy nie różniły się statystycznie pod względem punktacji w skalach VISA-P, VAS oraz LPS. Bezpośrednio po zakończeniu
leczenia w obu grupach odnotowano istotną statystycznie poprawę funkcji stawu kolanowego oraz zmniejszenie zgłaszanych dolegliwości bólowych. Po upływie 12-tygodni, postępowanie fizjoterapeutyczne dało
trwalszy efekt leczniczy niż PRP. Podsumowując, zastosowanie leczenia z użyciem terapii manualnej
wzbogaconej o kinezyterapie oraz PRP daje zbliżone rezultaty terapeutyczne w bezpośrednio po
zakończonym leczeniu, jednakże w okresie długoterminowym skuteczność PRP pogarsza się względem
utrzymujących się efektów rehabilitacji.
Słowa kluczowe: tendinopatia, rzepka, PRP, osocze bogatopłytkowe, masaż poprzeczny

Comparative assessment of the efficacy patellar tendinopathy treatment using
manual therapy and kinesitherapy and platelet-rich plasma injections (PRP).
Analysis of short- and long-term results
Abstract
Patellar tendinopathy is a common and difficult to treat disease. Currently, there are no recommendations
and guidelines for treating this condition. The aim of the study was to evaluate the efficacy of PRP in the
treatment of tendinopathy of the patellar ligaments - compared to the group of patients with the same
dysfunction treated with transverse massage supplemented with quadriceps muscle exercises. The clinical
material consisted of 30 patients with a confirmed diagnosis of patellar tendinopathy, which was randomly
divided into 2 groups (each group n = 15) due to the type of performed therapeutic intervention. Group I
comprised 15 patients treated with manual therapy combined with kinesitherapy, while group 2 consisted
of subjects undergoing injection of autologous platelet-rich plasma. Measuring tools were VISA-P
(Victorian Institute of Sports Assessment-Patella), VAS (Visual Analogue Scale) and LPS (Laitinen Pain
Scale). All subjects were evaluated four times: before treatment (P1) and immediately after treatment (P2),
and 4 weeks (P3) and 12 weeks (P5) after completion. Before treatment, the groups did not differ
statistically from the VISA-P, VAS, and LPS scores. After completion of treatment in both groups,
statistically significant improvement in knee function and decrease in reported pain was noted. After 12
weeks, physiotherapeutic treatment has been shown to have a longer therapeutic effect than PRP.
In conclusion, the use of manual therapy supplemented by kinesitherapy and PRP therapy has similar
therapeutic effects immediately after treatment, but in the long term analysis, PRP's effectiveness worsens
– compared to constant rehabilitation effects.
Keywords: tendinopathy, patella, PRP, platelet-rich plasma, transverse massage
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