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Monika Prylińska1, Natalia Skierkowska2, Weronika Topka2, Małgorzata Kwiatkowska2

Rozpoznawanie i leczenie Zespołu Przewlekłego 
Zmęczenia u dzieci i młodzieży

1. Wstęp
Zespół Przewlekłego Zmęczenia (ZPZ) (ang. Chronic Fatigue Syndrome 

lub Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)) jest coraz częściej rozpoznawaną, ciężką, 
przewlekłą chorobą, o złożonej patofizjologii, występującą u dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Do tej pory nieznana jest etiologia ZPZ, dlatego też jak dotąd nie opracowano 
metody leczenia przyczynowego. Wielu lekarzy, w tym pediatrów, zna ZPZ, jednak nie 
posiada szczegółowej wiedzy dotyczącej jego diagnostyki i leczenia [1].

Przebieg kliniczny ZPZ charakteryzuje się nasilonym, chronicznym zmęczeniem 
oraz znacznym ograniczeniem funkcji fizycznych i poznawczych. Główną cechą tej 
choroby jest ogólna niemoc i/lub apatia, a także nasilanie się objawów po jakimkolwiek 
wysiłku umysłowym lub fizycznym. Charakterystyczną cechą powysiłkowego 
zmęczenia (z ang. postexertional malaise, PEM) jest jego utrzymywanie się przez 
kilka godzin lub nawet dni i nieustępowanie pomimo snu lub odpoczynku [1].

Wiele badań naukowych prowadzonych w temacie Zespołu Przewlekłego 
Zmęczenia, dotyczyło do tej pory głównie pacjentów dorosłych. Dlatego też jak 
dotąd opublikowano stosunkowo niewiele prac dotyczących przebiegu klinicznego, 
rozpoznawania i leczenia tej choroby u dzieci i młodzieży. Powoduje to niestety 
brak kryteriów diagnostycznych i wytycznych leczenia dostosowanych dla populacji 
dziecięcej, co prowadzi do znacznego wydłużania się czasu pomiędzy wystąpieniem 
pierwszych objawów a ustaleniem ostatecznego rozpoznania i wdrożeniem leczenia 
u dzieci. Celem niniejszej publikacji jest podsumowanie aktualnie dostępnej wiedzy 
dotyczącej rozpoznawania i leczenia Zespołu Przewlekłego Zmęczenia u dzieci 
i młodzieży, a także zwrócenie uwagi na obszary, w których nadal posiadamy zbyt 
mało szczegółowych informacji i w których niezbędne jest dalsze kontynuowanie 
badań naukowych. 
2. Zespół Przewlekłego Zmęczenia – definicja i kryteria diagnostyczne

Zespół przewlekłego zmęczenia został po raz pierwszy zdefiniowany w 1988 r. 
przez amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (ang. Centres for Disease Control 
and Prevention, CDC) [2]. Jednak poprawione i obecnie obowiązujące kryteria 
diagnostyczne choroby przedstawione zostały dopiero w 1994 r. przez Fukudę i wsp. 
[3]. Przedstawia je tabela 1.

1 Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii 
i Kształcenia Podyplomowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu; prylinska.monika@gmail.com. 
2 Katedra Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Tabela 1.

Definicja ZPZ – 1994 r. Fukuda i wsp. [3]

1. Kryteria duże:
Występowanie przez co najmniej 6 miesięcy stałego lub nawracającego uczucia 
zmęczenia u osoby negującej podobne objawy w przeszłości; uczucie zmęczenia nie 
ustępuje pomimo odpoczynku w łóżku i jest wystarczająco silne, aby znacząco wpłynąć 
na aktywność zawodową, społeczną i osobistą chorego;
Wykluczenie obecności innego schorzenia somatycznego lub psychicznego objawiającego 
się uczuciem zmęczenia.

2. Kryteria małe: 
Przedłużone uczucie ogólnego zmęczenia po wcześniej tolerowanym wysiłku fizycznym 
lub mentalnym (trwające dłużej niż 24h).
Nadmierna senność lub bezsenność.
Znaczące pogorszenie pamięci i/lub koncentracji.
Bóle mięśniowe.
Wędrujące bóle stawowe bez obrzęku i zaczerwienienia.
Niezlokalizowane bóle głowy o charakterze innym niż bóle głowy przed chorobą.
Bolesne, powiększone węzły chłonne szyjne lub pachowe.
Częste lub nawracające bóle gardła.

Kryteria małe występują lub nawracają w ciągu przynajmniej 6 kolejnych miesięcy choroby, ale nie 
występowały przed wystąpieniem uczucia ciągłego zmęczenia.

Do rozpoznania Zespołu Przewlekłego Zmęczenia upoważnia spełnienie przez 
chorego wszystkich kryteriów dużych oraz wystąpienie co najmniej 4 z 8 objawów 
stanowiących kryteria małe [4]. Diagnoza stawiana na podstawie powyższych 
kryteriów, jest diagnozą czysto kliniczną, stawianą na podstawie objawów klinicznych, 
po wykluczeniu u pacjenta na drodze badania lekarskiego oraz dodatkowych badań 
laboratoryjnych, wszelkich innych chorób mogących wywoływać zmęczenie [3, 5].

Część objawów niezawartych w kryteriach opracowanych przez CDC, jest 
zgłaszanych przez pacjentów z rozpoznanym ZPZ znamiennie częściej, w porównaniu 
do pacjentów zdrowych [6], są to m.in.: przewlekły kaszel, bóle uszu, dzwonienie 
w uszach, płytki oddech, uczucie duszności, anoreksja, biegunki, nudności, wzdęcia 
i bóle brzucha, zawroty głowy, uczucie suchości błon śluzowych, hipotensja 
ortostatyczna [6, 7]. Objawy te jednak nie mają wartości diagnostycznej. 

Wielospecjalistyczny zespół lekarzy zgromadzonych w Myalgic Encephalomyelitis 
Association (MEA) zdefiniował w 2003 r. nowe kryteria kanadyjskie dla ZPZ (Carruthers 
et al. 2003) [7]. Kryteria te są lepsze w praktyce klinicznej, ponieważ bardziej stawiają 
nacisk na objawy dysfunkcji układu neurologicznego i immunologicznego, pojawiające 
się u pacjentów z ZPZ [7]. Inne kryteria diagnostyczne zostały opublikowane w 2011 
r. jako International Consensus Criteria (ICC; Carruthers et al. 2011) [7]. W kryteriach 
tych podkreślono znaczenie powysiłkowego uczucia zmęczenia, niskiej wytrzymałości 
fizycznej chorych (przy wykonywaniu wcześniej tolerowanych wysiłków), szybkiej 
męczliwości, narastającego charakteru objawów klinicznych oraz przedłużonego okresu 
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regeneracji po wysiłku fizycznym lub mentalnym. Badania przeprowadzone przez 
Jasona i wsp. [8], które porównywały pacjentów z rozpoznaniem ZPZ postawionym 
zgodnie z kryteriami ICC z pacjentami spełniającymi kryteria CDC, ujawniły, że 
kryteria ICC identyfikują tych pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia, którzy 
mają większe nasilenie objawów klinicznych. W 2015 r. brytyjski Instytut Medyczny 
(ang. US Institude of Medicine) zarekomendował zmianę nazwy Zespołu Przewlekłego 
Zmęczenia (ZPZ – ang. CFS/ME) na – Ogólnoustrojową Nietolerancję Wysiłku (ang. 
Systemic Exertion Intolerance Disease – SEID). Zarekomendowano również, aby 
diagnoza ZPZ nie była stawiana z wykluczenia, tylko na podstawie nowej klinicznej 
definicji i kryteriów rozpoznania przedstawionych w tabeli 2 (Clayton et al 2015, The 
Lancet 2015) [7].

Tabela 2.
Kryteria diagnostyczne SEID – US Institude of Medicine, 2015 r. [7]
Pacjent musi spełniać 3 poniższe kryteria:
1. Trwające minimum 6 kolejnych miesięcy, znaczne osłabienie poziomu angażowania 

się w życie zawodowe, edukację, życie społeczne czy sprawy prywatne, w porównaniu 
z okresem sprzed wystąpienia choroby, któremu towarzyszy przewlekłe, ciężkie 
zmęczenie, niebędące skutkiem ciągłego, nadmiernego wysiłku i nieustępujące po 
odpoczynku.

2. Złe samopoczucie i zmęczenie narastające po wysiłku fizycznym lub umysłowym.
3. Zmęczenie nie ustępuje po śnie.
Pacjent musi spełniać 1 z poniższych kryteriów:
1. Osłabienie funkcji poznawczych.
2. Hipotensja ortostatyczna.
Aby kryteria było można uznać za spełnione, objawy muszą występować przez minimum połowę 
czasu trwania choroby z umiarkowanym, znacznym albo ciężkim nasileniem.

W 2018 r. grupa robocza zebrana przy National Institutes of Health zarekomendo-
wała do rozpoznawania ZPZ używanie Kwestionariusza DePaul’a, który skupia się 
przede wszystkim na obiektywnej, dwuetapowej ocenie powysiłkowego nasilenia 
zmęczenia (ang. postexertional malaise, PEM), czyli objawu patognomicznego dla 
ZPZ. Oceniono, że dzięki temu Kwestionariusz DePaul’a jest obecnie najlepszym 
narzędziem do różnicowania pomiędzy ZPZ a innymi chorobami wywołującymi 
zmęczeni [9].

Kryteria Fukudy z 1994 r., przyjęte w celu wyodrębnienia grupy przypadków 
klinicznych i zapobiegania przypadkowym rozpoznaniem ZPZ, są obecnie najczęściej 
używanymi kryteriami do stawiania rozpoznania ZPZ u pacjentów, biorących udział 
w projektach naukowych i badaniach klinicznych, dotyczących ZPZ [10]. Analizując 
jednak różne dostępne kryteria i kwestionariusze, służące do rozpoznawania CFS/ME, 
można zauważyć, że często zwracają one uwagę na różne aspekty obrazu klinicznego 
tej choroby, dlatego dobrą praktyką jest wykorzystywanie minimum dwóch różnych 
kryteriów diagnostycznych dla potwierdzenia diagnozy ZPZ.

Jak dotąd nie sformułowano specjalnych, odrębnych kryteriów diagnostycznych 
dla dzieci, dlatego do rozpoznawania ZPZ w populacji wieku rozwojowego używa się tych 
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samych kryteriów co dla osób dorosłych. Z uwagi na inny obraz kliniczny ZPZ u dzieci 
i inny wpływ na jakość życia i codzienne funkcjonowanie, jest to aspekt, na który powinien 
być położony bardzo duży nacisk podczas dalszych prac badawczych nad ZPZ.
3. Epidemiologia

ZPZ występuje na całym świecie. Większość zachorowań ma charakter sporadyczny, 
choć obserwowano też epidemie tej choroby, głównie wśród dzieci w wieku szkolnym. 
Uważa się, że zachorowania sporadyczne nie rozprzestrzeniają się drogą codziennych 
kontaktów [1]. Zaobserwowano dwa szczyty zachorowań sporadycznych na ME/CFS – 
u nastolatków w wieku 11-19 lat oraz u dorosłych w wieku 30-39 lat [7]. Bardziej 
prawdopodobne jest wystąpienie ME/CFS u nastolatków niż u małych dzieci, choć 
chorobę tę rozpoznawano także u 2-latków [11]. Wśród nastolatków 3-4 razy częściej 
chorują dziewczęta niż chłopcy, natomiast analogiczne dane dotyczące młodszych 
grup wiekowych są nieliczne [12].

Częstość występowania ZPZ nie jest dokładnie określona. W zależności od przyjętych 
kryteriów rozpoznawczych oraz od stopnia restrykcyjności w ich przestrzeganiu, różne 
źródła podają częstość od 0.002% do 1% populacji [12]. Częstość występowania ME/
CFS u dzieci i młodzieży szacuje się w różnych badaniach na 0,1-0,5% [13, 14]. Wiemy 
jednak, że z uwagi na brak jednoznacznej definicji tej choroby oraz jasnych kryteriów 
jej rozpoznania, rzeczywista ilość pacjentów z ZPZ jest z pewnością dużo większa. 
Osoby chorujące na CFS/ME cierpią z powodu ciężkiego, przewlekłego zmęczenia, 
które obniża jakość ich życia (ang. quality of life, QOL) na wiele miesięcy lub lat 
z powodu braku specyficznego leczenia. ZPZ przynosi wymierne straty ekonomiczne 
dla społeczeństwa oraz służby zdrowia [15].
4. Przyczyny i patofizjologia

Jak dotąd nie ustalono etiologii CFS/ME. Potwierdzone zaburzenia patofizjologiczne 
wskazują, że jest to choroba wielonarządowa o podłożu somatycznym, a nie jak 
początkowo uważano, psychicznym [1].

Zróżnicowane zaburzenia patofizjologiczne stały się podstawą do sformułowania 
różnych hipotez na temat etiologii choroby, obejmujących m.in. czynniki zakaźne, 
zaburzenia immunologiczne, procesy autoimmunologiczne, dysbiozy jelitową, stres 
oksydacyjny, zaburzenia układu krążenia, neuroendokrynne, metaboliczne, zaburzenia 
czynności mózgu, działanie toksyn, podatność genetyczną, nieprawidłową ekspresję 
genów oraz różne skojarzenia wymienionych czynników [1]. 

Poniżej omówiono najważniejsze hipotezy dotyczące patogenezy CFS/ME, jak 
również opisano czynniki wywołujące i podtrzymujące chorobę.
4.1. Przyczyny

Wykazano, że w rozwoju CFS/ME uczestniczą pewne czynniki predysponujące 
i wywołujące, natomiast nie jest wyjaśniona ich dokładna rola na utrzymywanie się 
objawów [1].
4.2. Czynniki predysponujące

Do czynników tych zaliczana jest płeć żeńska, która u nastolatków po okresie 
dojrzewania oraz u osób dorosłych jest predysponowana do częstszego występowania 
choroby. Szacuje się, że CFS/ME rozwija się 3-4 x częściej u dziewcząt niż u chłopców. 
W młodszych grupach wiekowych dysponujemy wciąż zbyt małą ilością danych, by 
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można było sformułować taki wniosek [13, 16].
U 20% chorych na CFS/ME chory jest również przynajmniej jeden krewny, z czego 

90% tych przypadków to członek rodziny spokrewniony genetycznie [4]. Częstość 
występowania CFS/ME u matek chorych na CFS/ME wynosi 5,1% [17].

Analiza występowania chorób podobnych do CFS/ME u bliźniąt wykazała 55% 
zgodności u bliźniąt jednojajowych i 19% u dwujajowych [18].

U 60% nastolatków chorych na CFS/ME oraz u 20% zdrowych stwierdzono 
nadmierną ruchliwość stawów [19].

Dokładny wpływ tych czynników na patogenezę choroby nie jest jak na razie 
wyjaśniony.
4.3. Czynniki wywołujące

Wykazano, że zachorowanie na CFS/ME jest zwykle poprzedzone zakażeniem 
wirusowym, bakteryjnym lub inwazją pasożytniczą, immunizacją, ciężkim urazem 
fizycznym lub przeżyciem emocjonalnym, silnym stresem, nadmiernym wysiłkiem 
(„przetrenowanie”), przewlekłym ograniczeniem snu, ekspozycją na toksyny, czy 
nietypowym działaniem niepożądanym leku. W większości przypadków nie udaje się 
dokładnie ustalić czynnika wywołującego chorobę [1].
4.4. Czynniki wpływające na utrzymywanie się objawów

Pomimo prowadzenia wielu badań naukowych, nadal nie wyjaśniono jakie 
czynniki mają wpływ na dłuższe lub krótsze utrzymywanie się objawów choroby. 
Przyjmuje się, że są to te same czynniki, które prowadzą do zaostrzenia choroby, 
czyli opóźnienie rozpoznania choroby i w związku z tym niewłaściwe jej leczenia we 
wczesnych stadiach rozwoju, nadmierny wysiłek fizyczny lub mentalny, prowadzący 
do „załamania”, stres, nieodpowiedni sen, choroby współistniejące (m.in. OI) [1].
4.5. Zakażenie

Niekiedy ZPZ występuje u dzieci i nastolatków po przebyciu zakażenia o ostrym 
przebiegu, najczęściej wirusem Epsteina i Barr (Epstein-Barr virus – EBV). Kryteria 
rozpoznania ME/CFS 6, 12 i 24 miesięcy po przebyciu mononukleozy zakaźnej 
potwierdzonej dodatnim wynikiem testu Monospot spełniło odpowiednio 13%, 7% 
i 4% nastolatków [20]. 

U chorych na ME/CFS obserwowano również zakażenie kilkoma innymi 
powszechnie występującymi drobnoustrojami oraz stwierdzano przeciwciała, które 
mogą mieć wpływ na nasilenie objawów choroby. Wykazano związek pojedynczych 
zachorowań na ME/CFS z zakażeniem Borrelia burgdorferi, cytomegalowirusem 
(CMV), ludzkim wirusem opryszczki typu 6 (human herpesvirus 6 – HHV-6), wirusem 
Coxsackie, enterowirusem, adenowirusem oraz parwowirusem B19, jednak w badaniu 
przeprowadzonym w populacji norweskich dzieci nie potwierdzonej istotnej roli 
etiologicznej żadnego z tych drobnoustrojów [21].

W niektórych eksperymentach naukowych z udziałem osób dorosłych chorych na 
ME/CFS wykazano korzystne efekty leczenia przeciwwirusowego, co sugerowałoby 
udział wirusów w patofizjologii choroby, jednak wyniki tych badań nie potwierdziły 
się w kolejnych próbach [22-24]. Jak dotąd nie przeprowadzono podobnych badań 
u dzieci i młodzieży chorych na CFS/ME. 
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4.6. Zaburzenia immunologiczne
U pacjentów z rozpoznanym ZPZ udowodniono występowanie wyższego poziomu 

IL-6, IL-8, IL-1β oraz czynnika TNF-α [25]. Badania sugerują, że u pacjentów 
z przewlekłym zmęczeniem utrzymuje się stale w ścianie jelit rozlany, przewlekły stan 
zapalny o niskim stopniu nasilenia [26], który stale aktywuje układ immunologiczny 
i nasila produkcję cytokin prozapalnych. Ważnym połączeniem pomiędzy układem 
immunologicznym, a mózgiem stanowi oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa [27].  
Aktywacja układu immunologicznego i zwiększony poziom cytokin prozapalnych, 
nasila poprzez tę oś uwalnianie kortykoliberyny (CRH) z podwzgórza, co aktywuje 
oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową, podnosi poziom hormonów stresu 
w organizmie [27, 28] oraz w odpowiedzi na ogólnoustrojową reakcję stresową 
powoduje dysfunkcję i stan zapalny jelit [26]. 

Jedną z postulowanych etiologii zespołu przewlekłego zmęczenia, jest utrzymujący 
się wysoki poziom cytokin prozapalnych oraz przewlekły, rozlany stan zapalny, 
obejmujący przede wszystkim układ pokarmowy człowieka [26]. 
4.7. Dysbioza jelitowa i aktywacja osi mózgowo-jelitowej

Skład mikroflory jelitowej może jednak zostać zaburzony przez szereg czynników, 
takich jak m.in. stres [29]. Udowodniono, że stres może zmniejszać liczebność 
populacji Bifidobacteria oraz Lactobacilli w mikroflorze jelitowej [30]. Wykazano, 
że bakterie z grupy Bifidobacteria redukują poziom jelitowego lipopolisacharydu 
(LPS) u myszy [31]. Powoduje to hamowanie LPS-zależnej aktywacji komórek NK, 
co znacząco zmniejsza poziom cytokin prozapalnych i cyklooksygenazy 2 (COX-2) 
[31]. Co ciekawe, stres (psychologiczny lub spowodowany wyczerpaniem fizycznym) 
jest dobrze udowodnionym czynnikiem ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia [32].

Badania dowodzą, że u osób z ZPZ występują wyraźne, oznaczalne zmiany 
w składzie mikroflory jelitowej, a mianowicie znacząco obniża się poziom Bifidobacteria 
i jednocześnie podwyższa się poziom bakterii tlenowych [33]. Oznaczenia składu 
mikroflory jelitowej z próbek kału pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia 
udowodniły, że bakterie Escherichia coli stanowiły 92,3% składu mikroflory tlenowej 
w grupie kontrolnej w porównaniu do 49% w grupie pacjentów z ZPZ. Natomiast 
tlenowe bakterie z rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus były nadmiernie 
reprezentowane w mikroflorze u pacjentów z ZPZ [33]. Ponadto wykazano, że im 
większy rozrost bakterii Enterococcus u pacjentów z ZPZ, tym cięższe występują 
u nich zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia neurologiczne, takie jak 
niepokój, nerwowość, zaburzenia pamięci, łatwe zapominanie, dezorientacja [33]. 

Wykazano, że na skutek stresu u pacjentów z ZPZ może dochodzić rozluźnienia 
połączeń w barierze jelitowej oraz przerwania jej ciągłości [18]. Dysfunkcja bariery 
jelitowej prowadzi do zmian w motoryce przewodu pokarmowego, nieprawidłowej 
sekrecji jelit oraz może powodować wystąpienie objawów dyspeptycznych. Zmieniona 
mikroflora jelitowa może powodować zwiększoną produkcję endotoksyn bakteryjnych 
i wyższy poziom bakteryjnego LPS, a translokacja LPS przez rozszczelnione 
połączenia w uszkodzonej barierze jelitowej może aktywować układ immunologiczny 
i zwiększać syntezę cytokin prozapalnych [34]. 

Funkcjonowanie bariery jelitowej oraz aktywność przewodu pokarmowego są 
kontrolowane przez wewnętrzny układ nerwowy jelit. Autonomiczny układ nerwowy 
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przewodu pokarmowego łączy się z ośrodkowym układem nerwowym, tworząc 
oś mózgowo-jelitową [26]. Utrzymywanie się przewlekłego stanu zapalnego jelit 
o niskim stopniu nasilenia oraz zwiększona produkcja cytokin prozapalnych powodują 
zmiany w splotach nerwowych przewodu pokarmowego takie jak: zmiany w ilości 
i składzie syntetyzowanych i wydzielanych neurotransmiterów, zmiany w ilości 
zwojów nerwowych oraz stan zapalny w obrębie jelitowych zwojów nerwowych 
związany z przenikaniem limfocytów i mastocytów przez ścianę jelita [35, 36]. Te 
przewlekłe zmiany w funkcjonowaniu układu nerwowego przewodu pokarmowego 
są przekazywane za pośrednictwem osi mózgowo-jelitowej do ośrodkowego układu 
nerwowego i mogą powodować występowanie u pacjentów z ZPZ takich objawów, 
jak: bóle i zawroty głowy, pogorszenie pamięci i koncentracji, obniżenie nastroju oraz 
przewlekłe zmęczenie.
4.8. Stres oksydacyjny

Zespołowi przewlekłego zmęczenia towarzyszy narastający stres oksydacyjny. 
Pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe, takie jak m.in. ZPZ, mają niższy poziom 
L-glutationu [37]. Niedobór L-glutationu nasila stres oksydacyjny, co skutkuje 
powstaniem niebezpiecznej zależności. Stres oksydacyjny powstaje przy zaburzeniu 
równowagi pomiędzy produkcją reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen 
species, ROS), a ich usuwaniem przez antyoksydanty. W odpowiedzi na umiarkowany 
stres oksydacyjny, tkanki reagują zwykle zwiększeniem produkcji antyoksydantów. 
Natomiast w odpowiedzi na ciężki stres oksydacyjny, gdy wyczerpują się 
ogólnoustrojowe źródła antyoksydantów i nie jest możliwe zsyntetyzowanie ich 
w odpowiedniej ilości, prowadzi to do zaburzenia równowagi pomiędzy stężeniem 
reaktywnych form tlenu i antyoksydantów i do uszkodzenia tkanek [37]. 

Maes i wsp. [38] zaproponowali w swoich badaniach, że stres oksydacyjny 
i nitrooksydacyjny odgrywają istotną rolę w patofizjologii ZPZ. Zwiększone stężenie 
cytokin prozapalnych, uszkodzenie tkanek przez reaktywne formy tlenu (ROR) oraz 
azotu (ang. reactive nitrogen species, RNS), nadmierna produkcja cyklooksygenazy 
2 (COX-2) oraz translokacja Gram ujemnych Enterobakterii przez uszkodzoną 
barierę jelitową, mogą generować objawy zespołu przewlekłego zmęczenia, takie 
jak zmęczenie, objawy grypopodobne, bóle głowy i stawów, objawy dyspeptyczne 
imitujące zespół jelita drażliwego, a za pośrednictwem osi mózgowo-jelitowej, także 
zaburzenia neurokognitywne.
4.9. Upośledzenie funkcji mitochondriów

Myhill i wsp. proponują, że etiologia ZPZ związana jest z uszkodzeniem 
mitochondriów [39]. Mitochondria przeprowadzają tlenowe oddychanie wewnątrz-
komórkowe i produkują energię w postaci ATP. Uszkodzenie mitochondriów 
przyczynia się do spadku produkcji energii i zmniejszenia wytrzymałości organizmu 
na zmęczenie, tak jak w zespole przewlekłego zmęczenia. Niski poziom ATP 
w organizmie powoduje przejście mitochondriów na metabolizm beztlenowy, dzięki 
czemu w procesie glikolizy produkowane są małe ilości ATP oraz kwas mlekowy. 
Jest to spotykane u pacjentów z ZPZ [40]. Nadmiar kwasu mlekowego we krwi może 
przyczyniać się do powstawania bólów mięśniowych, uczucia ciężkości i osłabienia, 
bólów głowy i gardła, może także powodować uszkodzenie mięśni oraz nerwów. 
Pacjenci z ZPZ zgłaszają, że ich objawy narastają podczas uprawiania sportu [41]. 
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Wysiłek fizyczny powoduje u tych pacjentów narastanie stresu oksydacyjnego 
i wyczerpania mitochondriów, co osłabia funkcjonowanie mięśni. Biopsje 
tkanki mięśniowej przeprowadzone u pacjentów z potwierdzonym ZPZ ukazały 
nieprawidłową budowę i funkcjonowanie mitochondriów w tej grupie chorych [39]. 
Dodatkowo udowodniono, że stopień dysfunkcji mitochondriów jest silnie powiązany 
ze stopniem ciężkości nasilenia objawów zespołu przewlekłego zmęczenia [39].
4.10. Zaburzenia układu krążenia

U dzieci i młodzieży chorych na ME/CFS bardzo często występują zawroty głowy, 
a dłuższe przebywanie w pozycji stojącej może nasilać takie objawy, jak zmęczenie, 
ból głowy, nudności oraz zaburzenia zdolności poznawczych [42-44]. 

W badaniu z grupą kontrolną wykazano częstsze występowanie w tych grupach 
wiekowych zespołu tachykardii postawno-ortostatycznej (ang. postural tachycardia 
syndrome – POTS) i hipotensji neurogennej (ang. neurally mediated hypotension – 
NMH) [43]. 

W celu ustalenia przyczyn zaburzeń autonomicznych (NMH i POTS) konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań. Oba te zespoły mogą wystąpić po przebyciu chorób 
zakaźnych lub jako wtórne zaburzenia w wyniku procesów autoimmunizacyjnych.

U dzieci i nastolatków chorych na ME/CFS, w porównaniu z osobami zdrowymi, 
stwierdza się także inne zaburzenia układu krążenia obejmujące opóźniony powrót 
utlenowania mózgu po krótkotrwałym przebywaniu w pozycji stojącej [45] oraz 
nasilenie zaburzeń zdolności poznawczych po stresie ortostatycznym [44]. 

Czasami leczenie ukierunkowane na OI łagodzi objawy ME/CFS zarówno u dzieci 
i nastolatków, jak i dorosłych.
4.11. Zaburzenia genetyczne

W badaniach przeprowadzonych u dorosłych chorych na ME/CFS wykazano 
zmiany ekspresji genów odpowiadających za modulację immunologiczną, stres 
oksydacyjny i apoptozę. Określono kilka podtypów tych zmian, przy czym niektóre 
z nich wykazywały zależność od nasilenia objawów klinicznych choroby [46, 47]. 

W przeciwieństwie do grupy kontrolnej, u chorych na ME/CFS umiarkowany 
wysiłek zwiększał ekspresję genów odpowiadających za procesy sensoryczne, 
adrenergiczne oraz immunologiczne [47]. Ostatnio opisano też różnice w genomie 
pomiędzy osobami zdrowymi, a chorującymi na CFS/ME [48].
5. Przyczyny – podsumowanie

Główne hipotezy dotyczące mechanizmów patofizjologicznych ME/CFS 
niekoniecznie się wykluczają. Na przykład zakażenia i mechanizmy immunologiczne 
mogą być przyczyną występowania zaburzeń czynności układu krążenia, które z kolei 
zwrotnie oddziałują na zapalenie oraz dostarczanie tlenu do komórek. Szczegółowe 
omówienie możliwych mechanizmów patofizjologicznych, będących przyczyną 
występowania objawów ME/CFS przekracza zakres niniejszej publikacji [1].
6. Obraz kliniczny

Objawy ME/CFS mogą się pojawić nagle, rozwijać się stopniowo lub wystąpić 
w postaci łagodnego przebiegu z gwałtownymi zaostrzeniami. W wywiadzie 
medycznym (lekarskie badanie podmiotowe) dotyczącym okresu poprzedzającego 
rozpoznanie można stwierdzić występowanie objawów typowych dla ZPZ, 
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przebiegających w postaci okresów zaostrzeń i remisji [1].
Często pierwszą oznaką choroby są:
• gorączka;
• objawy przypominające zakażenie wirusowe (ang. flu-like syndrome, yuppie flu);
• a także współwystępujące ciężkie zaburzenia ortostatyczne lub inne objawy ze 

strony autonomicznego układu nerwowego. 
Objawy choroby mogą występować z różnym nasileniem, choć u wszystkich 

chorych widoczne jest istotne ograniczenie w zakresie wydolności fizycznej i zdolności 
poznawczych. Typowy obraz kliniczny oraz objawy dodatkowe i współwystępujące 
zostały podane już wcześniej (patrz: Rozdział 2.). Warto nadmienić jednak, że 
u dzieci ZPZ przebiega znacząco odmiennie niż u dorosłych. W obrazie klinicznym 
u dzieci częściej pojawiają się objawy bólowe (bóle głowy, bóle brzucha), zaburzenia 
snu (m.in. bezsenność, nadmierna senność lub sen nie dający odpoczynku), 
nietolerancja ortostatyczna (ang. orthostatic intolerance, OI), nadwrażliwość na leki, 
zapachy, hałasy, światło, zaburzenia termoregulacji czy objawy ze strony przewodu 
pokarmowego (takie jak ból brzucha, nudności i jadłowstręt). Rzadziej natomiast 
pojawiają się u dzieci objawy takie jak zaburzenia funkcji neurokognitywnych 
(zaburzenia pamięci, koncentracji, zmniejszenie spostrzegawczości) czy objawy 
bólu gardła i grypy [7]. Ważne jest także, aby pamiętać, że dzieci i młodzież częściej 
niż dorośli prezentują współistniejące objawy depresyjne lub lękowe. Oliver i wsp. 
w 2012 r. opublikowali retrospektywną pracę przeglądową, w której porównali 131 
przypadków dzieci i młodzieży z rozpoznanym ZPZ i opisali, że aż 56% z nich miało 
przynajmniej jedną chorobę współistniejącą (przede wszystkim wymieniono choroby 
psychiatryczne, neurologiczne, gastroenterologiczne, choroby układu oddechowego 
i kosto-mięśniowego), co może maskować objawy ZPZ. Dlatego należy podkreślić, 
że każde dziecko, u którego podejrzewa się ZPZ wymaga wielospecjalistycznej oceny 
lekarskiej, aby żadna z chorób współistniejących nie została pominięta w rozpoznaniu [49].

Dzieci i młodzież z łagodnymi objawami mogą uczęszczać do szkoły w pełnym 
lub skróconym wymiarze czasu, choć z dużą absencją i ograniczonymi możliwościami 
w zakresie uprawiania sportu i podejmowania aktywności pozalekcyjnych. ME/
CFS jest współcześnie najczęstszą przyczyną długotrwałej absencji szkolnej [13, 
50-54]. Dzieci i młodzież z bardziej nasilonymi objawami ME/CFS poruszają się na 
wózkach inwalidzkich, na stałe przebywają w domu lub pozostają w łóżku. Dzieci 
z najcięższymi objawami mogą mieć trudności nawet w korzystaniu z nauczania 
domowego. Ogólna jakość życia młodych chorych na ME/CFS jest często gorsza niż 
w przypadku osób chorych na inne choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, padaczka 
czy mukowiscydoza [55]. 

Nasilenie objawów często zmienia się w ciągu doby oraz kolejnych dni. Wielu 
chorych bezpośrednio po przebudzeniu porusza się dość wolno, ale w ciągu dnia ich 
funkcjonowanie nieco się poprawia. Charakterystyczne jest ograniczenie możliwości 
normalnego funkcjonowania po aktywności (fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, 
stresie ortostatycznym lub presji w szkole) i bardzo powolne ustępowanie objawów. 
Chorzy często określają to jako „załamanie” czy „zaostrzenie”. U dziewczynek 
objawy ME/CFS często nasilają się w trakcie miesiączki lub bezpośrednio przed nią. 
Nieprzewidywalne zmiany nasilenia objawów praktycznie uniemożliwiają planowanie 
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obecności w szkole, udział w aktywnościach społecznych, a nawet wypełnianie 
obowiązków rodzinnych [1].

Przebieg ME/CFS bardzo często się zmienia, choć należy go oceniać z perspektywy 
kilku lat, a nie tygodni czy miesięcy. U chorych obserwuje się częste remisje i nawroty, 
będące następstwem nadmiernego wysiłku, chorób zakaźnych lub niecałkowitego 
ustąpienia objawów wcześniejszego „załamania”. U niektórych chorych w ciągu 
pierwszych 4 lat dochodzi do bardzo szybkiej poprawy, choć zwykle proces ten 
przebiega wolno i stopniowo. 

W opinii młodych chorych jednym z ważniejszych czynników wpływających 
na funkcjonowanie w dorosłym życiu był wysiłek włożony w kontynuację nauki. 
Sam proces edukacji mógł przebiegać nawet w dość niestandardowy sposób, jednak 
umożliwiał utrzymanie kontaktów społecznych, a także dawał poczucie pełnego lub 
choć częściowego zaspokojenia swoich aspiracji [1].
7. Rozpoznanie 

Dotychczas nie opracowano wiarygodnego markera biologicznego, ani testu 
laboratoryjnego pozwalającego potwierdzić rozpoznanie. ME/CFS rozpoznaje się 
więc wyłącznie na podstawie oceny klinicznej obejmującej:

• wywiad (badanie podmiotowe);
• badanie przedmiotowe;
• badania pomocnicze.
Ich celem jest wykluczenie innych zaburzeń i chorób objawiających się zmęczeniem. 

Wyniki rutynowych badań laboratoryjnych krwi są zwykle prawidłowe. 
W przebiegu ME/CFS obserwuje się wiele objawów za strony różnych narządów 

i układów, jednak rozpoznanie można ustalić na podstawie kilku swoistych objawów 
osiowych:

• najbardziej charakterystycznym jest niemoc/ apatia i nasilanie się objawów po 
różnych formach wysiłku (najczęściej po wysiłku fizycznym, aktywności poznawczej 
lub stresie ortostatycznym); objawy mogą się utrzymywać przez kilka godzin, dni lub 
tygodni po wysiłku i nie ustępują po odpoczynku; rzadko obserwuje się je w przebiegu 
innych chorób;

• upośledzenie zdolności fizycznych i/lub poznawczych, zmęczenie, zaburzenia 
snu, zaburzenia zdolności poznawczych oraz ból;

• niektóre objawy (czasem wszystkie) występują codziennie (z częstą zmianą 
nasilenia w ciągu jednego dnia lub w kolejnych dniach);

• najczęściej mają nasilenie umiarkowane lub ciężkie;
• utrzymują się lub nawracają co najmniej w ciągu 6 miesięcy (wstępne rozpoznanie 

i rozpoczęcie właściwego leczenia może nastąpić przed upływem 6 mies.);
• na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz badań pomocniczych 

wykluczono inne choroby przebiegające ze zmęczeniem [1].
W większości przypadków ustalenie rozpoznania jest łatwe dzięki charakte-

rystycznemu dla ME/CFS obrazowi klinicznemu, ale u niektórych chorych mogą 
wystąpić trudności. Młodsze dzieci, zwłaszcza poniżej 10. roku życia, nierzadko 
mają trudności z dokładnym opisaniem objawów. Pierwszym objawem choroby może 
być obserwowane przez rodziców lub nauczycieli istotne ograniczenie aktywności 
fizycznej i umysłowej dziecka. Dzieci i młodzież z ME/CFS mogą nie odczuwać 
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takich objawów, jak zaburzenia zdolności poznawczych czy apatia do czasu poprawy 
stanu zdrowia. Z kolei część chorych może nie obserwować powysiłkowego nasilenia 
objawów, ponieważ nauczyli się wolniej wykonywać różne czynności [1].

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu, czy objawy kliniczne spełniają kryteria 
określone w jednej z kilku podobnych definicji przypadku (patrz rozdział 2.) [3, 5, 
21, 56-58]. Większość z nich opracowano dla dorosłych, dlatego nie obejmują one 
odrębnego obrazu klinicznego, jaki występuje u dzieci i przez to mogą powodować 
pominięcie postawienia rozpoznaniu u niektórych młodych chorych na ME/CFS. 
W większości obowiązujących kryteriów diagnostycznych dla CFS/ME czas trwania 
objawów upoważniający do postawienia rozpoznania wynosi 6 miesięcy, jednak 
postuluje się, aby u dzieci okres ten był krótszy i przy objawach, które już przez 4 
tygodnie powodują znaczne ograniczenie aktywności dziecka oraz absencję szkolną, 
brać pod uwagę rozpoznanie CFS/ME [7].

Niektóre definicje i kryteria są zbyt złożone, aby można je było stosować 
w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a inne nie uwzględniają 
głównego objawu ME/CFS, jakim jest nasilenie objawów po wysiłku [1]. Obecnie 
nie ma jednoznacznym rekomendacji, którymi kryteriami należy się posługiwać 
w rozpoznawaniu CFS/ME. Dobrym rozwiązaniem wydaje się wykorzystywanie 
więcej niż jednych kryteriów diagnostycznych dla potwierdzenia diagnozy CFS/
ME. Opracowanie jednoznacznych kryteriów rozpoznawania Zespołu Przewlekłego 
Zmęczenia, z uwzględnieniem różnic w obrazie klinicznym w zależności od grupy 
wiekowej pacjentów, powinno stać się obecnie jednym z priorytetów w badaniach 
dotyczących ZPZ.
7.1. Rozpoznanie różnicowe

ME/CFS nie należy rozpoznawać u chorych z innymi zaburzeniami o charakterze 
pierwotnie somatycznym lub psychicznym, jeśli są one bardzo prawdopodobną 
przyczyną obserwowanych objawów. ME/CFS można natomiast rozważyć, jeśli 
objawy utrzymują się mimo właściwego leczenia chorób współistniejących [1].

Zmęczenie obserwuje się w przebiegu wielu różnych zaburzeń. Może też ono 
poprzedzać wystąpienie choroby podstawowej. Rozpoznanie chorób, które mogą we 
wczesnych fazach przypominać ME/CFS, wymaga ścisłej obserwacji. Występowanie 
powysiłkowego wyczerpania i nasilanie się objawów po zwiększonym wysiłku 
poznawczym lub fizycznym zwiększa prawdopodobieństwo ME/CFS [1].

Choroby, które najczęściej należy różnicować z CFS/ME obejmują: niewydolność 
nadnerczy, zespół przetrenowania, choroby jelit (celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, 
eozynofilowe zapalenie przełyku i jelit), malformację Chiariego lub wrodzone zwężenie 
kanału kręgowego w odcinku szyjnym, boreliozę i inne choroby odkleszczowe, 
depresję, narkolepsję, obturacyjny lub ośrodkowy bezdech senny, zespół po 
wstrząśnieniu mózgu, ciężką niedokrwistość, toczeń rumieniowaty układowy i inne 
choroby autoimmunologiczne, niewyrównaną cukrzycę, nieleczoną nadczynność lub 
niedoczynność tarczycy. 

W przypadku wątpliwości diagnostycznych i konieczności skierowania chorego na 
konsultacje najlepiej wybrać specjalistę doświadczonego w rozpoznawaniu i leczeniu 
ME/CFS [1].
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7.2. Rola lekarza w diagnostyce i leczeniu
Podejrzenie ME/CFS u dzieci i młodzieży wymaga konsultacji lekarza. W celu 

potwierdzenia rozpoznania oraz wykluczenia innych chorób przebiegających ze 
zmęczeniem konieczne jest zebranie szczegółowego wywiadu, przeprowadzenie 
pełnego badania przedmiotowego oraz zlecenie odpowiednich badań laboratoryjnych, 
a także często przeprowadzenie konsultacji medycznych z lekarzami specjalistami 
w różnych dziedzinach [1].

Często obecne są choroby współistniejące wymagające odpowiedniego leczenia. 
U niektórych chorych z początkowym rozpoznaniem ME/CFS później stwierdza się 
inną możliwą do leczenia chorobę, dlatego ważna jest regularna i systematyczna ocena 
lekarska, połączona z oceną progresji objawów i rozważeniem innych, alternatywnych 
ścieżek diagnozy. 

Ustalenie rozpoznania często uspakaja chorego i rodziców. Rozpoczęcie interwencji 
w odpowiednim czasie i udzielenie wsparcia pozwala bowiem ograniczyć niekorzystne 
następstwa ME/CFS. Wyraźne zalecenie powstrzymywania się od nadmiernego 
wysiłku pomaga uniknąć zaostrzenia objawów, a także przyspieszyć osiągnięcie 
poprawy. Obecnie ME/CFS nie można wyleczyć za pomocą żadnych leków lub innych 
metod, dlatego postępowanie terapeutyczne obejmuje łagodzenie objawów i poprawę 
funkcjonowania [1].

Plan leczenia powinien obejmować:
• edukację chorego, rodziców oraz nauczycieli na temat choroby (np. z wyko-

rzystaniem odpowiednich materiałów edukacyjnych; 
• pomoc w określeniu optymalnej równowagi między odpoczynkiem a aktywnością 

w celu zapobiegania powysiłkowemu nasileniu objawów;
• poradnictwo dotyczące diety, aktywności społecznych i edukacji;
• niefarmakologiczne i/lub farmakologiczne leczenie objawowe;
• regularną ocenę przebiegu choroby oraz monitorowanie pod kątem wystąpienia 

innych chorób.
Przewlekły charakter ME/CFS wiąże się z koniecznością ciągłego leczenia 

i okresowych kontroli. Regularne monitorowanie przebiegu choroby daje młodym 
chorym odpowiednie wsparcie oraz umożliwia rozpoznanie zmian charakteru czy 
nasilenia objawów lub nowych chorób współistniejących. Leczenie prowadzone 
w ramach POZ może zapewnić dzieciom i młodzieży z ME/CFS dobre funkcjonowanie, 
jednak z uwagi na złożony charakter choroby często konieczne jest skierowanie do 
specjalisty (najlepiej doświadczonego w leczeniu chorych na ME/CFS) [1].

Lekarze odgrywają bardzo ważną rolę w zapewnieniu młodym chorym możliwości 
kontynuowania nauki, która polega na edukacji personelu szkoły w zakresie wpływu 
choroby na osiągnięcia szkolne oraz dostarczeniu władzom oświatowym odpowiedniej 
dokumentacji [1].
8. Leczenie 

ME/CFS wpływa na przemodelowanie całego życia młodych ludzi. Choroba ta 
wiąże się z koniecznością zmagania się z wyniszczającymi i osłabiającymi objawami, 
wpływa na zmianę relacji w rodzinie, powoduje absencję w szkole oraz utratę 
kontaktów z rówieśnikami. Straty te mogą wywołać chaos i kryzys [1].
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U wielu pacjentów nie udaje się ustalić prawidłowego rozpoznania, co pozbawia 
ich możliwości właściwego leczenia. Główną przyczyną takiego stanu jest niebudzący 
obaw wygląd chorych oraz prawidłowe wyniki badania przedmiotowego i rutynowych 
badań laboratoryjnych. Dodatkowo etiologia CFS/ME nie jest do tej pory wyjaśniona 
i nie opracowano skutecznego leczenia przyczynowego. Mimo tych trudności, należy 
jednak aktywnie poszukiwać objawów tej choroby u dzieci i młodzieży, mieć na 
uwadze, że będzie ona coraz częstsza we współczesnym społeczeństwie i wdrażać 
w leczeniu strategie postępowania dla pacjentów z CFS/ME.
8.1. Strategie leczenia

Dotychczas nie opracowano metody leczenia lub interwencji prowadzących do 
wyleczenia chorych na ME/CFS. W związku z tym lekarz powinien przede wszystkim:

• nie szkodzić;
• próbować poprawić codzienne funkcjonowanie chorego;
• stopniowo zwiększać jego aktywność;
• łagodzić charakterystyczne objawy choroby;
• wspierać chorego i jego rodzinę [1].
Często konieczna jest edukacja personelu szkoły na temat ME/CFS oraz 

uświadomienie im, że jest to choroba o charakterze fizycznym/organicznym, a nie 
zaburzenie psychiczne [1]. 

Różnorodność objawów i chorób współistniejących wyklucza możliwość 
zastosowania jednej strategii leczenia u wszystkich chorych. Chory, jego rodzina 
i lekarz powinni zwrócić uwagę na czynniki wywołujące objawy oraz przygotować się 
na konieczność zastosowania kilku strategii, zanim uda się uzyskać poprawę.

Postępowanie terapeutyczne obejmuje:
• wczesne rozpoznanie;
• edukację chorego, rodziny i personelu szkoły na temat choroby;
• określenie głównych przyczyn objawów powysiłkowych;
• niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie objawowe;
• dostarczenie choremu wskazówek dotyczących aktywności, diety, utrzymania 

kontaktów społecznych oraz możliwości kontynuowania edukacji;
• monitorowanie postępów leczenia.
Ustalenie rozpoznania ME/CFS, a tym samym potwierdzenie, że dolegliwości 

mają konkretną przyczynę chorobową, przynosi ulgę choremu i rodzinie. Wyjaśniając 
istotę zaburzeń, należy podkreślić realność choroby mimo prawidłowych wyników 
badań laboratoryjnych krwi oraz podkreślić możliwość poprawy funkcjonowania 
chorego. Jednoznaczne określenie rozpoznania choroby zwykle pomaga zmniejszyć 
obawy pacjenta i jego rodziny co do podłoża dolegliwości (np. wyjaśnienie że nie jest 
to choroba nowotworowa i nie prowadzi do szybkiego zgonu), uzasadnia przyczynę 
dolegliwości, co ma ogromne znaczenie psychologiczne dla dalszej terapii, ułatwia 
nawiązanie partnerskiej relacji lekarz-pacjent, umożliwia wspólne stworzenie planu 
leczenia, a także pomoc w uzyskaniu np. odpowiedniej dla chorego dziecka edukacji [7]. 
Leczenie obejmuje stosowanie metod niefarmakologicznych i farmakologicznych. 
Zwykle u dzieci leczenie farmakologiczne włączane jest w ostateczności, niemniej 
jednak w niektórych dolegliwościach jest ono najskuteczniejsze. Wiele dzieci 
i nastolatków z ME/CFS odpowiada na dużo mniejsze dawki leków niż standardowe, 
dlatego leczenie należy rozpocząć od małej dawki i stopniowo ją zwiększać [1]. 
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W funkcjonowaniu młodych chorych pomocne są wskazówki dotyczące planu 
aktywności. Młodzież zachęca się do zaproponowania własnej, optymalnej równowagi 
w zakresie aktywności społecznych, fizycznych i edukacyjnych (z uwzględnieniem 
przyjemności poza domem). Niestety chorzy nie mogą zbyt wiele więcej kontrolować. 
W zależności od nasilenia lub złagodzenia dolegliwości plan aktywności można 
modyfikować na każdej wizycie. Skuteczne leczenie objawowe wymaga regularnej 
analizy dolegliwości i ich nasilenia. W tym celu warto zaplanować kolejne wizyty co 
1-3 miesiące, w zależności od nasilenia dolegliwości. 

W razie poprawy klinicznej zmęczenie ustępuje jako jeden z ostatnich objawów. 
Młodzi chorzy zwykle są trudnymi pacjentami i często zwiększają swoją aktywność 
zaraz po pierwszych oznakach poprawy. Zamiast ograniczać aktywność i unikać 
wysiłku, wolą znosić związane z tym objawy. W związku z tym, pytając tylko 
o zmęczenie, można nieadekwatnie ocenić poprawę w stosunku do rzeczywistego 
postępu leczenia. Poprawę funkcjonowania można ustalić na podstawie oceny 
poziomu aktywności wywołującej powysiłkowe nasilenie objawów. W ilościowej 
ocenie nasilenia choroby i postępów leczenia pomocne może być wykorzystanie 
odpowiednich kwestionariuszy i ankiet umożliwiających ocenę poziomu aktywności, 
zdolności poznawczych i nastroju. Postępy leczenia należy oceniać w kontekście kilku 
miesięcy lub lat, a nie w trakcie pojedynczej wizyty [7].

Nasilenie objawów klinicznych ME/CFS znacznie waha się w czasie, dlatego 
chorych należy zachęcać do zgłaszania wszystkich zmian oraz nowych dolegliwości. 
Lekarz powinien określić, czy nowe lub zmieniające się dolegliwości wiążą się po 
prostu ze zmianą symptomatologii ME/CFS, wskazują na wystąpienie innej, częstej 
choroby współistniejącej czy też sugerują zmianę rozpoznania. Konieczna może być 
zmiana dawkowania dotychczas stosowanych leków lub zmiana leczenia. Zapewnienie 
możliwości ciągłego korzystania z porad lekarskich istotnie pomaga chorym i rodzinom 
zmagać się z chorobą. U chorych w cięższym stanie, którzy nie mogą podróżować, 
oraz mieszkających w odległych miejscowościach podobną funkcję pełni kontakt 
telefoniczny oraz komunikatory internetowe [7].

Poniżej omówiono główne, dostępne, rekomendowane metody terapeutyczne, 
a także postępowanie farmakologiczne.
8.2. Psychoterapia

U podłoża objawów zespołu przewlekłego zmęczenia bardzo często leży różnego 
rodzaju stres, co nasuwa, że możliwe pozytywne efekty w terapii tych pacjentów może 
przynieść psychoterapia [4], szczególnie terapia grupowa lub terapia behawioralno-
poznawcza, w trakcie której pacjent będzie mógł aktywnie działać w grupie osób 
zmagających się z tą samą chorobą. W trakcie psychoterapii pacjenta z ZPZ należy 
dokładnie informować pacjenta o przebiegu choroby, wyjaśnić że u podłoża zmian 
jego samopoczucia nie leży zmiana charakteru („neither crazy not lazy”), zastosować 
ćwiczenia relaksujące, zachęcać pacjenta do aktywności w dziedzinach dotąd przez 
niego unikanych, neutralizować ujemny wpływ choroby na życie społeczne, rodzinne 
i osobiste chorego [4].
8.3. Umiarkowana rehabilitacja ruchowa

Sprawność mięśniowa u chorych na CFS nie odbiega od normy, stąd można 
wnioskować, że uczucie zmęczenia ma swoje źródło w zaburzeniach funkcji OUN 
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[4]. W związku z tym w leczeniu pacjentów z ZPZ można zastosować rehabilitację 
i ćwiczenia fizyczne [4], należy jednak pamiętać, że aktywność fizyczna może 
początkowo zaostrzać objawy i nasilać uczucie zmęczenia, przynosząc jednak później 
poprawę, o czym należy dokładnie poinformować pacjenta [59]. 

Zgodnie z wytycznymi National Institude for Health and Clinical Excellence (NHS) 
obecnie polecaną terapią w leczeniu ZPZ jest system ćwiczeń Graded Exercise Therapy 
(GET), terapia kognitywna (poznawczo-behawioralna) oraz zarządzanie poziomem 
własnej aktywności (activity managment), poprzez prowadzenie dzienniczka 
codziennej aktywności chorego [60]. W badaniach przeprowadzonych przez Chambers 
i wsp. stwierdzono, że terapia behawioralna (CBT) oraz system ćwiczeń GET cechują 
się dużą skutecznością w leczeniu ZPZ. Ćwiczenia GET mają na celu poprawę siły 
i wydolności mięśniowej, a także podnieść pośrednio poziom koncentracji, zwiększyć 
odporność organizmu, poprawić jakość snu i samopoczucie pacjentów [61-63].
8.4. Dietoterapia

Badania z podwójnie ślepą próbą kontrolowane placebo udowodniły pozytywny 
wpływ doustnego przyjmowania CoQ10 w połączeniu z NADH, suplementacji 
kwasem gamma-aminomasłowym oraz ekstraktem z pyłku kwiatowego o potencjale 
antyoksydacyjnym na redukcję zmęczenia u pacjentów z ZPZ [64-66]. Sathyapalan 
i wsp. [67] udowodnili w swoich badaniach, że w grupie pacjentów z ZPZ, którzy 
spożywali przez 8 kolejnych tygodni czekoladę o wysokiej zawartości kakao, 
bogatą w polifenole o potencjale antyoksydacyjnym, w porównaniu do pacjentów 
przyjmujących izokaloryczną czekoladę o niskiej zawartości kakao, odnotowano 
znaczącą redukcję uczucia zmęczenia oraz poprawę funkcji poznawczych. Jednocześnie 
objawy u tych pacjentów nawracały od razu po zaprzestaniu spożywania czekolady 
o wysokiej zawartości kakao [67]. Suplementacja acetylo-L-karnityną i propionylo-
L-karnityną zmniejszyła objawy oraz poprawiła koncentrację u pacjentów z ZPZ 
[68]. Zaobserwowano redukcję objawów CFS u pacjentów przyjmujących glutaminę, 
N-acetylocysteinę i cynk w połączeniu z zastosowaniem diety zmniejszającej stan 
zapalny w organizmie [69]. Pozytywny wpływ diety bezmlecznej udowodniono tylko 
u młodych pacjentów z ZPZ i współwystępującą nietolerancją białek mleka krowiego 
[70]. W badaniu Muriel i wsp. oceniającym wpływ konsumpcji kawy na zmiany 
w profilu mikrobioty jelitowej, 16 zdrowych ochotników miało pić 3 filiżanki kawy 
przez 3 kolejne tygodnie [71], po tym czasie w próbkach kału odnotowano wzrost 
populacji Bifidobacterium spp. W badaniach na modelu zwierzęcym, po 8 tygodniach 
trwania doświadczenia, w grupie zwierząt konsumującej kawę (w połączeniu 
z dietą o dużej zawartości tłuszczu) zaobserwowano wzrost liczebności populacji 
bakterii Lactobacillus spp., w porównaniu do spadku ilości tych bakterii u zwierząt 
konsumujących wodę [72]. Badania te udowodniły pozytywny wpływ kawy na 
rozwój w mikroflorze jelitowej tych populacji bakterii, które działają ochronnie 
i zmniejszają nasilenie objawów ZPZ, co może mieć znaczenie w terapii tego zespołu. 
Dodatkowe interwencje dietetyczne, które mogą przynieść korzyści u pacjentów 
z ZPZ to suplementacja: witaminy D3, witamin z grupy B, kwasu foliowego, żelaza 
oraz magnezu [7]. 

Wciąż jest za mało prób klinicznych i są one przeprowadzane na zbyt małych 
grupach pacjentów z ZPZ, aby było można jednoznacznie udowodnić pozytywny 
wpływ suplementów diety lub modyfikacji nawyków żywieniowych na redukcję 
objawów przewlekłego zmęczenia i zarekomendować ich użycie w terapii ZPZ.
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8.5. Metody medycyny alternatywnej
W leczeniu chorych na ME/CFS promuje się wiele różnych metod z kręgu 

medycyny alternatywnej lub komplementarnej, jednak z uwagi na znaczne zmiany 
nasilenia objawów choroby w poszczególnych dniach trudno jednoznacznie określić 
ich skuteczność. Niektóre dane sugerują, że akupunktura, masaż, pilates i joga mogą 
łagodzić ból u niektórych dorosłych chorych, ale dotychczas nie opublikowano 
wyników badań klinicznych oceniających ich przydatność u dzieci i młodzieży [1].

Lekarz powinien wiedzieć, czy chory przyjmuje leki ziołowe/naturalne lub 
suplementy diety. Preparaty medycyny komplementarnej/alternatywnej nie mają 
uregulowanego składu jakościowego i ilościowego. Ze względu na ryzyko interakcji 
między takimi preparatami a lekami konwencjonalnymi należy zwrócić szczególną 
uwagę na możliwość występowania działań niepożądanych [7].

Z informacji uzyskanych od młodych chorych na ME/CFS wynika, że 80% 
z nich próbowało nawet 30 różnych terapii alternatywnych lub komplementarnych. 
W przeglądzie badań klinicznych dotyczących stosowania metod alternatywnych 
u dorosłych chorych na ME/CFS wykazano ich ogólnie słabą metodykę oraz 
ograniczone dane na jakiekolwiek korzystne działanie [1].
8.6. Farmakoterapia

Leczenie farmakologiczne jest wykorzystywane w terapii niektórych objawów 
dodatkowych towarzyszących CFS/ME, tylko gdy wyczerpane zostały metody 
leczenia niefarmakologicznego. 

Do leczenia bezsenności można zastosować m.in. melatoninę, difenhydraminę, 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy klonazepam, w dawkach dostosowanych 
do wieku i masy ciała dzieci oraz nastolatków [1].

Przy znacznie nasilonych dolegliwościach bólowych, można zastosować 
ryboflawinę (witaminę B2), koenzym Q10, magnez, cyproheptadynę, amitryptylinę, czy 
niedostępny w Polsce pizotyfen. Należy zauważyć, że nie są to leki wykorzystywane 
typowo w terapii przeciwbólowej, gdyż takie leki byłyby nieskuteczne u pacjentów z CFS/
ME. Zaletą zaproponowanych leków jest ich wielotorowe działanie, poza zwalczaniem 
bólu, mogą one także pomagać w walce z bezsennością czy słabym łaknieniem [1].

Przy bólu uogólnionym rekomendowane są leki psychiatryczne, szczególnie 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne czy wybiórcze inhibitory zwrotnego 
wychwytu serotoniny i noradrenaliny, a także leki przeciwdrgawkowe [1].

Pomimo wielu prób badawczych, jak dotąd nie opracowano leków, które w sposób 
celowany łagodziłyby zmęczenie u pacjentów z CFS/ME. U 20 dorosłych z CFS/
ME testowano przez 4 tygodnie wpływ deksamfetaminy w dawce 5-10 mg 2 razy/24 h, 
wykazując statystycznie istotną poprawę wartości w skali nasilenia zmęczenia 
(ang. Fatigue Severity Scale, FSS) [73]. W innym badaniu 60 dorosłym chorym 
z ME/CFS podawano przez 4 tygodnie metylofenidat w dawce 10 mg 2 razy/24 h, 
który – w porównaniu z placebo – zmniejszał nasilenie zmęczenia i problemy 
z koncentracją [74]. W małym badaniu klinicznym z randomizacją wykazano poprawę 
czynności wykonawczych oraz złagodzenie zmęczenia i bólu u dorosłych z ME/CFS 
otrzymujących lisdeksamfetaminę [75]. Modafinil skutecznie łagodził zmęczenie 
u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane. Efekt terapeutyczny u 14 dorosłych 
z ME/CFS nie był jednak jednoznaczny, a z uwagi na małą liczebność badanej grupy 
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otrzymane wyniki należy interpretować ostrożnie [76]. Jak dotąd nie przeprowadzono 
badań klinicznych dotyczących stosowania leków w celu złagodzenia zmęczenia 
u dzieci i młodzieży z CFS/ME.

Należy pamiętać, że dla optymalnej terapii ZPZ należy leczyć również choroby 
współistniejące, szczególnie OI, problemy ginekologiczne (bolesne miesiączkowanie, 
endometrioza, zespół biernego przekrwienia miednicy), problemy ze strony przewodu 
pokarmowego, choroby alergiczne, choroby jamy ustnej i zębów. 
9. Wpływ ZPZ na rozwój i naukę

W okresie dojrzewania ciało, uczucia i relacje młodego człowieka zmieniają się 
z dziecięcych na dorosłe. Zachodzące zmiany fizyczne obejmują pokwitaniowy skok 
wzrastania, rozwój i powiększenie narządów płciowych oraz pojawienie się owłosienia 
w wyniku działania androgenów. Następują też zmiany związane z rozrodczością (takie 
jak ejakulacja i miesiączka), emocjami i psychiką. W okresie dojrzewania rozwija się 
samoświadomość i myślenie abstrakcyjne, zwiększa się wrażliwość oraz występują 
duże wahania nastroju.

Wystąpienie ME/CFS przed okresem dojrzewania może mieć istotny wpływ na 
przebieg zmian fizycznych związanych z dojrzewaniem, stan emocjonalny nastolatka 
oraz postrzeganie samego siebie, prowadząc do opóźnienia lub przyspieszenia 
dojrzewania, a także zaburzeń procesów fizjologicznych, takich jak zmniejszenie – lub 
częściej – zwiększenie aktywności układu neuroendokrynnego [1].

Natomiast wystąpienie objawów ME/CFS po okresie dojrzewania może opóźnić 
prawidłowy rozwój psychiczny, przyczyniając się do izolacji społecznej. Może nawet 
dojść do ustania miesiączkowania, co wiąże się z ogromnym stresem dla chorej [1].

Dojrzewanie wraz z wieloma zmianami psychicznymi w tym okresie może znacznie 
zaostrzyć przebieg wcześniejszych objawów ME/CFS. Ryzyko wystąpienia ME/CFS 
zwiększa się po okresie dojrzewania, zwłaszcza u dziewcząt [1].

Niektóre wiodące objawy kliniczne ME/CFS ograniczają możliwość uczenia się. 
Zaburzenia poznawcze (często opisywane jako „zamglenie umysłu”, ang. brain fog) 
są wyraźnie widoczne u większości uczniów chorych na ME/CFS, nawet jeśli nie są 
istotnie nasilone. Pozostałe dolegliwości stwierdzane u uczniów obejmują: splątanie 
umysłowe, zapominanie, trudności z koncentracją, krótkotrwałe skupianie uwagi 
oraz spowolnienie procesów myślowych. Może też dojść do istotnego upośledzenia 
pamięci krótkotrwałej (operacyjnej) i do częstych dekoncentracji, nasilających się na 
skutek hałasu panującego w klasie [77-79]. Chorzy z tej grupy mogą osiągać mniejszy 
iloraz inteligencji (IQ) niż ich zdrowi rówieśnicy [13].

Dla chorych z większym nasileniem choroby zaburzenia poznawcze mogą 
stanowić istotne ograniczenie. Uczniowie pozostający na stałe w domu mogą się 
zająć co najwyżej jednym lub dwoma najważniejszymi przedmiotami szkolnymi. 
Wykonywanie zadań szkolnym nie jest łatwe i wymaga rzeczywistego zaangażowania, 
ale daje uczniowi poczucie sukcesu, co ma istotne znaczenie. 

Powrót do szkoły po długiej nieobecności może być trudny. Choroba może wystąpić 
w okresie zmiany szkoły, kiedy chory nie wie jeszcze, w jaki sposób funkcjonuje 
nowa placówka. Uczeń może też stracić kontakt z grupą rówieśniczą. Bardzo męczące 
może być odbywanie długiej drogi do szkoły, dlatego chorzy wymagają zrozumienia 
i cierpliwości [1].
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10. Rokowanie
Panuje pogląd, że rokowanie u młodych chorych na CFS/ME jest lepsze niż 

u dorosłych. Jak dotąd przeprowadzono niewiele badań klinicznych, obejmujących 
odpowiednią liczbę chorych i z odpowiednio długim okresem obserwacji, jednak nie 
potwierdzono w nich, aby takie czynniki, jak nasilenie objawów i wiek w chwili ich 
wystąpienia pozwalały przewidywać odległe wyniki leczenia [7].

U blisko 700 młodych chorych objętych badaniem obserwacyjnym, u których 
stwierdzono „ustąpienie” objawów, choroba trwała średnio 4-5 lat (zakres 1-15 lat). 
U 60% chorych objawy ustąpiły po 5 latach, a u 88% po 12 latach. Około ⅓ chorych po 
ustąpieniu objawów choroby przyznała, że w celu zachowania dobrego samopoczucia 
modyfikowała swoje codzienne aktywności [80]. 

Z kolei w kilku innych badaniach klinicznych z obserwacją trwającą 2-13 
lat wykazano, że u 20-48% pacjentów objawy nie ulegają złagodzeniu, a wręcz 
dochodzi do nasilenia się zmęczenia i upośledzenia zdolności fizycznych [81-83]. 
Nawet w przypadku całkowitego ustąpienia objawów u wielu chorych utrzymują się 
dolegliwości, których nie obserwuje się u osób zdrowych [81].
11. Podsumowanie

Zespół Przewlekłego Zmęczenia jest poważną, przewleką chorobą, która znacznie 
upośledza codzienne funkcjonowanie chorego oraz obniża jego jakość życia. 
Pomimo coraz większej ilości publikacji naukowych w zakresie tematyki związanej 
z Zespołem Przewlekłego Zmęczenia, nadal nie udało się wyjaśnić jego etiologii 
ani ustalić leczenia przyczynowego. Większość prowadzonych badań naukowych 
dotyczy populacji pacjentów dorosłych, co prowadzi do rażącej luki w wiedzy na 
temat przebiegu klinicznego, rozpoznawania i leczenia ZPZ u dzieci i młodzieży. 
W niniejszej monografii podsumowano dostępną aktualnie wiedzą dotyczącą ZPZ 
w populacji wieku rozwojowego i uwidoczniono obszary, które wymagają dalszych 
prac badawczych i dalszego wyjaśnienia.
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Rozpoznawanie i leczenie Zespołu Przewlekłego Zmęczenia u dzieci i młodzieży
Streszczenie
Zespół Przewlekłego Zmęczenia (ZPZ) to ciężka, przewlekła choroba o złożonej patofizjologii i nieznanej 
etiologii. Występuje zarówno u dzieci i młodzieży, jak również u osób dorosłych, z równą częstością. 
Przebieg kliniczny charakteryzuje się znacznym obniżeniem wydolności fizycznej i umysłowej oraz 
licznymi objawami towarzyszącymi. Charakterystyczne jest nasilanie się zmęczenia po wysiłku 
fizycznym lub mentalnym i utrzymywanie się tych objawów przez kilka godzin lub dni. Dotychczas nie 
opracowano testu diagnostycznego dla ZPZ, dlatego rozpoznanie ustala się na podstawie oceny klinicznej, 
obejmującej wywiad, badanie przedmiotowe i badania pomocnicze, mające na celu wykluczenie 
innych chorób, mogących wywoływać zmęczenie U wielu pacjentów z ZPZ występuje przynajmniej 
jedna choroba towarzysząca, np. nietolerancja ortostatyczna (IO). Podstawą skutecznego leczenia 
jest przede wszystkim postępowanie niefarmakologiczne, obejmujące m.in. określenie optymalnej 
równowagi pomiędzy aktywnością fizyczną, a odpoczynkiem, co ma na celu zapobieganie pojawianiu 
się powysiłkowego zmęczenia. Ból, bezsenność, IO oraz inne objawy można leczyć farmakologicznie. 
Jak dotąd opublikowano niewiele prac naukowych dotyczących rozpoznawania i leczenia tej choroby 
u dzieci. Niniejsza publikacja ma na celu podsumowanie obecnie dostępnej wiedzy dotyczącej Zespołu 
Przewlekłego Zmęczenia u dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: Zespół Przewlekłego Zmęczenia, zmęczenie, dzieci, młodzież

Diagnosis and treatment of Chronic Fatigue Syndrome in children 
and adolescents
Abstract
Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) is a severe, chronic disease with 
complex pathophysiology and unknown etiology. It occurs in both children and adolescents, as well as 
adults, with equal frequency. The clinical course is characterized by a significant reduction in physical 
and mental performance and other accompanying symptoms. Characteristic is the increase in fatigue after 
physical or mental exertion and persistence of these symptoms for several hours or days. No diagnostic 
test for CFS/ME has been developed yet, which is why the diagnosis is made on the basis of clinical 
evaluation, including patients’ past medical history, physical examination and labolatory tests, aimed at 
excluding other diseases that may cause fatigue. Many patients with CFS/ME have at least one associated 
disease, like orthostatic intolerance (IO). Primarily we use non-pharmacological treatment, including 
determining the optimal balance between physical activity and rest, which aims to prevent the appearance 
of postexertional malaise. Pain, insomnia, IO and other symptoms can be also treated pharmacologically. 
Only few scientific papers have been published on the diagnosis and treatment of this disease in children. 
This publication aims to summarize the currently available knowledge about Chronic Fatigue Syndrome 
in children and adolescents.
Keywords: Chronic Fatigue Syndrome, fatigue, children, adolescents
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Ból przewlekły, a zaburzenia pamięci
1. Wprowadzenie

Ból jest bardzo częstym schorzeniem, rozpowszechnionym wśród populacji całego 
świata. W krajach średnio oraz mało zamożnych rozpowszechnienie różnego rodzaju 
bólu wynosi 33% w populacji osób dorosłych, 35% wśród osób aktywnych zawodowo 
i 56% u osób starszych [1].

Według National Center for Complementary and Integrative Health „Ból jest 
najczęstszym powodem poszukiwania opieki medycznej”. Ból przewlekły, przez 
zespół ekspertów, został ujęty nawet w międzynarodowej klasyfikacji International 
Classification of Diseases-11 (ICD-11). Wyróżnia się kategorie bólu ze względu na 
obszar jego występowania, etiologię oraz pierwotne uszkodzenie układu nerwowego. 
Są one związane z powagą problemu, oraz jego komplikacją. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) definiuje ból przewlekły jako taki, który trwa lub powraca przez ponad 
trzy miesiące [2]. Może być on związany z gorszym funkcjonowaniem poznawczym, 
w tym z pogorszeniem pamięci [3]. W przypadku bólu przewlekłego istotne jest 
zapobieganie, nie tylko chorobom go wywołującym, ale również konsekwencjom, do 
których prowadzi, gdyż pociągają one za sobą duże koszty. W związku z tym stanowią 
o dużych problemach dla społeczeństwa i konieczności planowania działań polityki 
zdrowotnej. Niniejszy rozdział jest poświęcony problematyce bólu przewlekłego oraz 
zaburzeniom pamięci jako implikacjom jego występowania [4].
2. Cel pracy

Celem niniejszego rozdziału była odpowiedź na pytanie, czy ból przewlekły może 
wiązać się z zaburzeniami pamięci, na podstawie dostępnej literatury.
3. Materiał i metody

Przeszukano pełnotekstowe bazy danych Ebsco, Google Scholar, PubMed, 
używając słów kluczy takich jak: chronic pain, memory, memory impairment, cognitive 
functioning. Dokonano przeglądu literatury i wybrano materiały pełnotekstowe, 
polsko- i anglojęzyczne, dotyczące bólu przewlekłego oraz towarzyszących mu 
zaburzeń pamięci. Zwrócono uwagę, aby analizowany materiał znajdował się wśród 
aktualnych doniesień naukowych.

1 joannaandrosiuk@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.wnoz.cm.umk.pl/kikger/.
2 joannaandrosiuk@gmail.com, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 10 Wojskowy 
Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, www.10wsk.mil.pl/oddzialy_kliniczne/oddzial-kliniczny-
-anestezjologii-i-intensywnej-terapii/.
3 marcink12333@gmail.com, Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Katedra Higieny, Epi-
demiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.wnoz.cm.umk.pl/kathigeperg/pracownicy-2/.
4 perkowski.radoslaw@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.wnoz.cm.umk.pl/kikger/.
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4. Ból przewlekły
Ból definiuje się jako subiektywne i irytujące doznania zmysłowe oraz emocjonalne, 

powstałe pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę lub grożących uszkodzeniem. 
Można podzielić go, ze względu na czas trwania, na: ostry i przewlekły.

Stworzona, przez zespół międzynarodowych ekspertów, klasyfikacja wyróżnia ból 
przewlekły:

• pierwotny;
• związany z chorobą nowotworową;
• związany z operacją bądź urazem;
• neuropatyczny;
• głowy oraz twarzoczaszki;
• trzewny;
• mięśniowo-szkieletowy [2].
Według różnych danych szacuje się, że bólu przewlekłego doświadcza nawet ponad 

połowa populacji [5].
Nasilenie bólu można oceniać na podstawie jego intensywności, stresu z nim 

związanego oraz upośledzenia czynnościowego, które wywołuje [2]. Istnieje wiele 
narzędzi do oceny stopnia nasilenia bólu. Najbardziej popularna jest skala wizualno-
analogowa (VAS – Visual Analogue Scale) [6]. Do pozostałych metod oceniających 
ból należą, między innymi, skala oceny liczbowej (NRS – Numerical Rating Scale) 
czy skala oceny werbalnej (VRS – Verbal Rating Scale). Są one stosunkowo łatwe 
i szybkie do zastosowania. Wskazuje się, że dużą czułością i swoistością wyróżnia się 
skala NRS, dlatego też chętnie sięgają po nią naukowcy.

Wśród czynników ryzyka wystąpienia bólu przewlekłego, autorzy badań, 
wyróżniają płeć żeńską, wiek powyżej 40-go roku życia, trwanie w związku 
małżeńskim, współistniejące predyspozycje fizyczne, w tym choroby towarzyszące. 
Czynniki te są podobne zarówno w populacjach rozwiniętych, jak i rozwijających się 
[7]. Odczuwanie przewlekłego bólu notuje się jako jeden z najczęstszych powodów 
nieobecności w pracy. Pokazuje to, że nie jest to problem tylko kliniczny, ale też 
ekonomiczny, gdyż wpływa na zdolność do pracy i produktywność, a przez to jest 
czynnikiem oddziaływującym na całe społeczeństwo. Ponadto, odczuwanie bólu 
ściśle wiąże się z jakością życia osoby nim dotkniętej. W związku z tym, w opiece 
zdrowotnej, rozwiązywanie problemu bólu przewlekłego powinno wykraczać poza 
samo leczenie bólu, w sensie stricto klinicznym, należałoby natomiast uwzględniać 
interdyscyplinarne podejście do tego problemu [4]. 
5. Zaburzenia pamięci
5.1. Co to jest pamięć?

Pamięć jest terminem używanym do opisania mechanizmu poznawczego, za pomocą 
którego informacje są pozyskiwane, przechowywane i przywoływane. Strukturalnie, 
obszary mózgu zaangażowane w przetwarzanie pamięci obejmują między innymi 
hipokamp, sklepienie, płaty skroniowe i móżdżek, wraz z siecią połączeń neuronalnych 
do większości obszarów mózgu oraz pomiędzy nimi. System pamięci można podzielić 
na podsystemy, na podstawie sekwencji przetwarzania, formy, przedziału czasowego, 
tego czy wspomnienia są świadomie czy też nieświadomie przywoływane [8].
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W obrębie funkcji poznawczych wyróżnia się wiele obszarów funkcjonowania, 
takich jak procesy uwagi, pamięci (w tym pamięć operacyjną), zdolności językowe, 
funkcje wizualno-przestrzenne, myślenie koncepcyjne, umiejętności obliczeniowe 
oraz orientację dotyczącą lokalizacji i czasu [9]. Narzędziami stosowanymi w ocenie 
funkcjonowania poznawczego, a więc także oceny pamięci, są: Krótka Skala Oceny 
Stanu Umysłowego (MMSE – Mini Sate Sental Examination), Krótki Test Stanu 
Psychicznego (STMS – Short Test Of Mental Status), Montrealska Skala Oceny Funkcji 
Poznawczych (MOCA – Montreal Assesment Cognitive Scale) [9, 10]. W testach 
tych otrzymuje się wynik liczbowy, który odzwierciedla ogólny stan funkcjonowania 
poznawczego respondenta. Na podstawie poszczególnych podtestów można zaś 
powiedzieć więcej o konkretnych domenach funkcjonowania poznawczego osoby 
badanej [11]. Istnieją pewne różnice między tymi badaniami zarówno pod względem 
czułości jak i swoistości [9].

Wyróżniając rodzaje pamięci, ze względu na czas trwania, należy wspomnieć o pamięci: 
roboczej, operacyjnej, natychmiastowej, krótkotrwałej i długotrwałej. Inne podziały, 
identyfikują z kolei pamięć rozpoznawczą, opisową, nieopisową, jawną i utajoną [12].

Proces zapamiętywania polega na rozpoznaniu informacji, poprzez mechanizmy 
słuchowe, wzrokowe, dotykowe lub inne czynności sensoryczne. Następnie, 
informacje należy zakodować i zarejestrować. Jest to proces mentalny, który 
konstruuje reprezentację danych w systemie pamięci. Okres, w którym informacja 
jest przechowywana w celu rejestracji, a ostatecznie zakodowana, skonsolidowana 
i zachowana, jest nazywany pamięcią roboczą. Konsolidacja i przechowywanie 
reprezentują sekwencje zdarzeń, podczas których informacje z pamięci krótkotrwałej są 
przenoszone do pamięci długoterminowej, gdzie mogą być dostępne przez wiele godzin 
lub przez cały okres ich użytkowania. Uważa się, że wspomnienia długoterminowe są 
umieszczone, w całości lub w części, w określonych obszarach mózgu, m.in. w korze, 
móżdżku. Zwykle konsolidacja w pamięci długoterminowej odbywa się na jeden lub 
więcej sposobów, tj.: parowanie informacji: np. grupa liter i reprezentowany przez 
nią angielski dźwięk; przechowywanie procedur (utrwalanie nowych umiejętności 
jak np., etapy rozwiązywania problemów matematycznych); klasyfikowanie danych 
w kategoriach (gromadzenie wszystkich owadów w pamięci); oraz łączenie nowych 
informacji z ustalonymi regułami, wzorcami lub systemami organizacji (uczenie się 
oparte na regułach). Przypominanie sobie polega zaś na uzyskiwaniu informacji, 
gdy trafią one do pamięci długoterminowej. Zasadniczo dane te można uzyskać 
spontanicznie (proces znany jako swobodne przywołanie) lub za pomocą wskazówek 
(przywołanie lub rozpoznanie). Niektóre inne popularne deskryptory pamięci obejmują 
różne jej rodzaje. Wyróżnia się następujące rodzaje pamięci: 1) następczą (zdolność 
uczenia się od jednego punktu w czasie), 2) wsteczną (zdolność do przywołania 
informacji, których już się nauczyliśmy) i 3) jawną (świadome przywołanie),  
4) niejawną (przywołanie podświadome), 5) proceduralną (pamięć, jak to robić) oraz  
6) potencjalną lub pamiętanie o zapamiętaniu. Automatyzacja odzwierciedla możliwość 
natychmiastowego dostępu do wiedzy zdobytej w przeszłości, bez wysiłku. Dlatego 
też wybrani uczniowie są w stanie automatycznie tworzyć litery, opanowywać fakty 
matematyczne i dekodować słowa [8].
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5.2. Charakterystyka zaburzeń pamięci
Naukowcy wyróżniają kilka rodzajów zaburzeń pamięci. Dla potrzeb niniejszej 

pracy zwrócono uwagę na wybrane z nich. Są to zaburzenia pamięci pod postacią 
amnezji następczej oraz źródłowej.

Amnezja następcza wiąże się ściśle z pamięcią opisową, dotyczy niemożności 
zapamiętania nowych, następujących wydarzeń, nie przekreśla jednak zdolności uczenia się 
kolejnych umiejętności, które warunkowane są prawidłową pamięcią nieopisową. 

Amnezja źródłowa natomiast, jest zaburzeniem pamięci, w którym nie można 
przypomnieć sobie, skąd pochodzi informacja, którą się pamięta [12].

Powyższe zaburzenia pamięci obserwowane są wśród pacjentów doświadczających 
bólu przewlekłego.
5.3. Ból przewlekły, a występowanie zaburzeń pamięci

Ból przewlekły wiąże się ściśle z zaburzeniami pamięci. Przemawiają za tym faktem 
wyniki badań wielu naukowców, choć nie wszystkie mechanizmy tego zjawiska są 
jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Amerykańskie prace badawcze wykazały, że osoby 
z wyjściowym wysokim poziomem odczuwania bólu miały ponad trzykrotnie większe 
ryzyko upośledzenia pamięci [13].

Wskazuje się, że ludzie w wieku podeszłym rzadziej zdrowieją z dolegliwości, 
które wywołują u nich ból przewlekły niż osoby młodsze [14]. Wiadomo również, 
że wśród starszych częściej pojawiają się dolegliwości bólowe niż w grupie osób 
młodych [15], co zapewne wiąże się z chorobami współistniejącymi, których jest 
więcej w wieku starczym. Powszechnie wiadomo także, że pojawianie się zaburzeń 
pamięci jest charakterystyczne dla procesu starzenia się.

Plastyczność komórkowa hipokampa w przewlekłym bólu stała się przedmiotem 
badań, naukowców, ze względu na jego rolę w poznaniu, pamięci i doświadczaniu 
samego bólu. Potwierdzili oni w swoim badaniu doniesienia o zmianach strukturalnych 
i funkcjonalnych, związanych z bólem, w hipokampie. W szczególności zwrócono 
uwagę na deficyty w lokalizacji pamięci roboczej. Obserwacje te były jednak 
prowadzone na myszach [16]. W innych badaniach potwierdzono, że wywoływanie 
bólu przewlekłego indukuje upośledzenie pamięci krótkotrwałej [17].

Autorzy badań wskazują, że osoby cierpiące na ból przewlekły, często doświadczają 
również bezsenności, która wynika z odczuwanych dolegliwości bólowych. Jest 
to bardzo istotne, gdyż bezsenność także może wpływać na wystąpienie zaburzeń 
funkcjonowania poznawczego, w tym na pojawienie się zaburzeń pamięci. W związku 
z tym ciężko jest jednoznacznie ocenić czy obserwowane zaburzenia wynikają 
z obecności bólu przewlekłego, czy z bezsenności, gdyż w dużym odsetku wiążą się 
one ze sobą i dochodzi, do pewnego rodzaju potęgowania wpływu tych czynników na 
funkcjonowanie poznawcze. Naukowcy zauważają jednak, że nawet dobra kontrola 
bólu, może wiązać się z występowaniem zaburzeń pamięci, jeśli współistnieje z nią 
bezsenność [18]. Asomia powinna być zatem elementem uwzględnianym w terapii 
bólu przewlekłego mimo, iż nie wszystkie badania jednoznacznie to potwierdzają [19].

Jedną z chorób, która wiąże się z odczuwaniem uogólnionego przewlekłego bólu 
całego ciała, występowaniem tzw. tender points czyli punktów bólowych oraz uczuciem 
sztywności organizmu, jest fibromialgia. Jest to choroba autoimmunologiczna, 
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dotykająca głównie kobiety między 35-tym a 55-tym rokiem życia. Funkcjonowanie 
procesów pamięciowych u osób z fibromialgią jest przedmiotem intensywnych działań 
naukowych. W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku na grupie 19 pacjentów 
z fibromialgią oraz 22 osób zdrowych, przy użyciu metody funkcjonalnego rezonansu 
magnetycznego (fMRI – functional Magnetic Resonance Imaging) oceniano aktywność 
obszarów mózgu podczas wykonywania testu pamięci. Wykazano powiązanie łagodnej 
oraz umiarkowanej oceny bólu z aktywnością dolnej kory ciemieniowej. Co więcej, 
czynność kory przedczołowej oraz kory ciemieniowej miały związek z oceną depresji 
i lęku. Wykazano także związek aktywności neuronów pamięci czołowociemieniowej 
z deficytami pamięci operacyjnej, wśród pacjentów dotkniętych fibromialgią [20]. 
Z kolei wyniki badań naukowców z Monachium ukazują upośledzenie pamięci 
niejawnej, u pacjentów z fibromialgią, w porównaniu z osobami zdrowymi. U osób 
chorych wykazano znaczne obniżenie wydajności w zadaniu uzupełniania słów [21]. 

Inni badacze wskazują, że zaburzenia pamięci wynikają z wielu różnych czynników, 
które wzajemnie na siebie wpływają i przenikają się. Mogą być one związane ze 
złożoną symptomatologią, w związku z czym nie możliwe jest wyizolowanie jednego 
elementu, który wpływałby samodzielnie na ich wystąpienie. Nie we wszystkich 
badaniach udało się uzyskać wyniki istotne statystycznie, które potwierdzałyby 
związek bólu przewlekłego z występowaniem zaburzeń pamięci. Natomiast częste 
jest subiektywne odczucie pogorszonej pamięci u osób odczuwających ból przewlekły 
i doznających innych objawów z nim związanych, na przykład zmęczenia [19].

Istnieją jednak badania, które pokazują, że utrzymujący się ból, mający być 
odzwierciedleniem bólu przewlekłego, związany jest z szybszym osłabieniem 
pamięci, w porównaniu do osób, które nie odczuwają dolegliwości bólowych. Ponadto 
wraz z upływem czasu, u osób z bólem przewlekłym, wzrasta niesamodzielność oraz 
większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia demencji [14].

Wszystkie wspomniane czynniki powodują powstanie swoistego mechanizmu 
błędnego koła, w którym poszczególne elementy wzajemnie się napędzają, co 
przedstawiono schematycznie na rysunku 1. 

Rysunek 1. Mechanizm błędnego koła, uwzględniający wybrane elementy wpływające na odczuwanie 
bólu przewlekłego [opracowanie własne]
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6. Podsumowanie
Przeanalizowany materiał pozwala na stwierdzenie, że ból przewlekły może 

występować wraz z zaburzeniami pamięci. Nie do końca jasny jest mechanizm ich 
powstawania, gdyż dysfunkcje związane z zapamiętywaniem są warunkowane 
wieloczynnikowo. Istnieją jednak przesłanki, które sugerują, że odczuwanie 
przewlekłego bólu predysponuje do szybszego i znaczniejszego występowania 
zaburzeń pamięci. Niestety nie jest możliwe zaprojektowanie takiego badania, które 
miałoby na celu okreslenie (w sposób izolowany) wpływu bólu przewlekłego na 
zaburzenia pamięci. Wynika to także z faktu, iż ból przewlekły jest czynnikiem, który 
charakteryzuje plejotropizm, a więc oddziaływuje na wiele aspektów życia, wywołując 
i wiążąc się z kolejnymi zjawiskami zdrowotnymi.
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Ból przewlekły, a zaburzenia pamięci
Streszczenie
Ból przewlekły dotyczy znacznego odsetka populacji. Zaburzenia pamięci zaś są czynnikiem w znacznym 
stopniu utrudniającym funkcjonowanie. Ból przewlekły stanowi istotny problem ekonomiczny 
i społeczny, o czym świadczy zauważenie go przez badaczy międzynarodowych organizacji. W niniejszej 
pracy dokonano przeglądu dostępnej literatury poszukując odpowiedzi na pytanie, czy ból przewlekły 
może wiązać się z zaburzeniami pamięci. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ten rodzaj bólu często 
współwystępuje wraz z zaburzeniami pamięci. Nie jest do końca jasny mechanizm warunkujący to 
zjawisko, gdyż ból przewlekły jest czynnikiem, który charakteryzuje plejotropizm, a więc oddziaływuje 
on na wiele aspektów naszego życia, wywołując kolejne zjawiska zdrowotne. Istnieją jednak przesłanki 
sugerujące, że odczuwanie przewlekłego bólu predysponuje do szybszego i znaczniejszego występowania 
zaburzeń pamięci.
Słowa kluczowe: ból przewlekły, pamięć, zaburzenia pamięci, funkcjonowanie poznawcze

Chronic pain and memory impairment
Abstract
Chronic pain affects a significant percentage of the population. Memory impairment is a factor that 
significantly demage functioning. Chronic pain is a significant economic and social problem. This work 
reviews the available literature and looks for the question of whether chronic pain may be associated with 
memory impairment. The analysis shows that chronic pain often occurs along with memory impairment. 
The mechanism conditioning this phenomenon is not entirely clear, because chronic pain is a factor 
that characterizes pleiotropism, and thus it affects many aspects of our lives, causing further health 
phenomena. However, there are indications that the perception of chronic pain predisposes to faster and 
more pronounced memory impairment.
Keywords: chronic pain, memory, memory impairment, cognitive functioning
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Wcześniactwo a zaburzenia przetwarzania 
procesów integracji sensorycznej

1. Wstęp
 Procesy integracji sensorycznej przetwarzane są za pośrednictwem ośrodkowego 

układu nerwowego. Polegają na organizacji i prawidłowym interpretowaniu bodźców 
docierających do organizmu za pośrednictwem narządów zmysłów. 

Warunkiem prawidłowego rozwoju integracji sensorycznej jest sprawnie funkcjo-
nujący ośrodkowy układ nerwowy. Rozwój procesów integracji sensorycznej zaczyna 
się w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Dzieci podejmujące naukę 
szkolną powinny prezentować pełny rozwój w zakresie integracji sensorycznej [1].

Obecne odsetek występowania zaburzeń sensorycznych w społeczeństwie wynosi 
15% [2]. W dużej mierze problem ten dotyczy dzieci przedwcześnie urodzonych. 
Szacuje się, że problemy z przetwarzaniem sensorycznym występują u 39-52% 
wcześniaków [3]. Układ nerwowy dzieci przedwcześnie urodzonych narażony jest na 
nadmiar bodźców zmysłowych, na które nie jest jeszcze gotowy. Dodatkowo nadmiar 
stresu, duża ilość procedur medycznych, środowisko szpitalne przyczyniają się do 
powstawania zaburzeń [4].
2. Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy, na podstawie dostępnej literatury 
naukowej, związku pomiędzy wcześniactwem a zaburzeniami przetwarzania procesów 
integracji sensorycznej. Poruszany temat jest już znany w środowisku medycznym 
wydaje się jednak, że dosyć często bagatelizowany. Dzieci z problemami sensorycznymi 
traktowane są jako niegrzeczne, niewychowane bądź niechętne do współpracy. Z tego 
też powodu prawidłowa diagnoza problemu jest odraczana a dziecko zostaje bez 
pomocy. Poprzez naświetlenie problemu autorzy pragną uwrażliwić specjalistów, 
zajmujących się dziećmi urodzonymi przedwcześnie na istnienie problemów 
z przetwarzaniem procesów integracji sensorycznej. W konsekwencji skutkowałoby 
to szybszą, trafniejszą diagnozą i podjęciem niezbędnej w tym zakresie terapii. 
Analizowano prace badawcze i przeglądowe zamieszczone w bazach naukowych. 
Prace wyszukiwano posługując się słowami kluczowymi: dziecko przedwcześnie 
urodzone, integracja sensoryczna, przetwarzanie sensoryczne, rozwój.
3. Teoria integracji sensorycznej

 Twórczyni teorii integracji sensorycznej, Dr J. Ayres zdefiniowała ją w następujący 
sposób: „proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z naszych zmysłów 
w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania” [5]. W kontekście 
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integracji sensorycznej dość często spotykane jest użycie określenia „uczenie się 
przez zmysły”. W praktyce termin ten oznacza umiejętność prawidłowej interpretacji 
bodźców zmysłowych w celu budowania obrazu samego siebie oraz otaczającego 
środowiska [6]. Dowody uzyskane w wyniku badań neurofizjologicznych w ciągu 
ostatniej dekady wskazują, że mózg jest niezwykle wykwalifikowany w integrowaniu 
danych wejściowych z różnych układów sensorycznych, aby wykorzystać dostępne 
informacje do percepcji i działania [7]. Ponadto zdolność do integracji informacji 
z różnych zmysłów nie jest ograniczona do żadnej konkretnej struktury mózgu. 
Multisensoryczna integracja została odkryta w neuronach w wielu lokalizacjach 
układu nerwowego, również w obszarach podkorowych, takich jak obszary pierwotnej 
kory wzrokowej i słuchowej oraz wyższych poziomach korowych [8].

Prawidłowy rozwój psychomotoryczny zależy od sprawnego funkcjonowania 
mechanizmów przetwarzania bodźców sensorycznych. Poprzez eksplorowanie 
otaczającego środowiska dziecko doświadcza nowych doznań sensorycznych, które 
wywołują adekwatne reakcje. Odpowiedzi adaptacyjne są bardziej złożone, a ruch 
łatwiejszy, co z kolei zachęca do nowych wyzwań motorycznych. Teoria integracji 
sensorycznej w oparciu o wielospecjalistyczną wiedzę daje wskazówki do właściwej 
stymulacji rozwojowej dziecka [9].
4. Zaburzenia przetwarzania procesów integracji sensorycznej

Do czynników ryzyka występowania zaburzeń przetwarzania sensorycznego 
zalicza się: wcześniactwo, niską wagę urodzeniową, cięcie cesarskie, przedłużający 
się poród, uwarunkowania genetyczne, czynniki środowiskowe tj.: brak odpowiedniej 
stymulacji, częste pobyty w szpitalu, traumy, problemy zdrowotne tj.: zapalenie ucha, 
urazy, żółtaczka [10].

O zaburzeniach przetwarzania sensorycznego mówimy, gdy informacje 
odbierane za pośrednictwem zmysłów nie są przetwarzane we właściwy sposób, co 
powoduje niewłaściwe reakcje organizmu. Nieprawidłowości manifestują się m.in. 
w zachowaniu, emocjach, kłopotach z samoregulacją, zaburzeniach koncentracji, 
problemach motorycznych, niezborności ruchowej [2].

W klasyfikacji ICD-10 zaburzenia przetwarzania procesów integracji sensorycznej 
najczęściej określane są symbolem F 82 (specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji 
motorycznych) oraz R 62 (brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego)
[10]. Badania przeprowadzone w 2013 roku wykazały, że dzieci z problemami 
przetwarzania procesów sensorycznych mają mierzalne różnice w budowie mózgu, 
inne niż te towarzyszące zaburzeniom neurorozwojowym czy autyzmowi. U badanych 
dzieci, za pomocą metod neuroobrazowania, zdiagnozowano mikrostrukturalne 
nieprawidłowości w istocie białej mózgu [11].

Dostęp do szerokiej wiedzy dotyczącej integracji sensorycznej umożliwia 
diagnozę i terapię zaburzeń jakie mogą powstać w tym zakresie. Ważnym aspektem 
podczas stawiania diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej jest określenie czy dane 
zaburzenia utrudniają codzienne funkcjonowanie. Profil sensoryczny każdej osoby 
jest inny i nie wszystkie odchylenia od normy świadczą o zaburzeniach integracji 
sensorycznej [12, 13].
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5. Wcześniactwo
Termin wcześniactwa dotyczy dzieci urodzonych przed 37 tygodniem ciąży (t.c.). 

Dziecko można również sklasyfikować jako przedwcześnie urodzone na podstawie 
niskiej, bardzo niskiej lub ekstremalnie niskiej masy urodzeniowej. Częstość porodów 
przedwczesnych w zależności od populacji wynosi 4-12%. Obecnie w Polsce porody 
przedwczesne stanowią około 7% wszystkich porodów. W skali światowej jest to 
liczba 14,9 miliona dzieci urodzonych przed czasem [14].

Poród przedwczesny niesie za sobą duże ryzyko powikłań rozwojowych. 
Główne problemy, z którymi boryka się noworodek przedwcześnie urodzony to 
m.in.: niewydolność oddechowa, zaburzenia termoregulacji, retinopatia, powikłania 
związane z funkcjonowaniem układu nerwowego oraz pokarmowego. Ze względu 
na niedojrzałość organizmu problem stanowi również adaptacja do funkcjonowania 
w odmiennym dla wcześniaka środowisku. Z uwagi na liczne problemy zdrowotne 
rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych może przebiegać w sposób nieharmonijny 
z opóźnieniem zdobywania kamieni milowych rozwoju [15]. Niemowlęta wypisane 
do domu bez ciężkich powikłań zdrowotnych stanowią: 0% dla urodzonych w 23 t.c., 
11,6% urodzonych w 24 t.c., 30,0% dla 25 t.c., 47,5% dla 26 t.c., 81,3% dla urodzonych 
między 27 a 31 t.c. i 96,8% urodzonych między 32 a 34 t.c. [16].
6. Ryzyko zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci urodzonych 
przedwcześnie 

Z przeglądu wybranej literatury naukowej analizującej związek przedwczesnego 
porodu z zaburzeniami przetwarzania procesów integracji sensorycznej wynika, że 
problem ten dotyczy od 39% do 52% dzieci urodzonych przedwcześnie, a szczególnie 
urodzonych przed 32 t.c. [3]. Problemy przejawiały się głównie w postaci obniżonego 
poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, braku pełnej integracji odruchów 
pierwotnych oraz problemów z uczeniem się, skupieniem uwagi i precyzją ruchów. 
Przyczyn tego zjawiska dopatruje się w nadmiernej stymulacji układu nerwowego 
na wczesnym etapie rozwoju. Środowisko oddziału intensywnej opieki medycznej 
(OIOM) przepełnione jest bodźcami dźwiękowymi, wzrokowymi i dotykowymi. 
Dodatkowo brak umiejętności samoregulacji doprowadza do dezorganizacji wrażeń 
zmysłowych [4]. Poród przedwczesny wiąże się również ze zmianami w strukturze 
i funkcji mózgu. Niemowlęta urodzone przedwcześnie wykazują nietypowy rozwój 
struktur korowych i podkorowy, prawdopodobnie wynikający z zakłóceń typowych 
procesów dojrzewania w mózgu, w tym regionów zaangażowanych w przetwarzanie 
sensoryczne [17].

Prowadząc obserwacje rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych, deficyty 
w obszarze integracji sensorycznej zauważalne są już w pierwszych etapach życia. 
Cabral i wsp. badając dzieci 4- i 6-miesięczne zwracają uwagę na nieprawidłowości 
w obszarze czucia głębokiego oraz funkcjonowania układu przedsionkowego [18].

Badaniami dotyczącymi wieku niemowlęcego zajmowali się również Chorna 
i wsp. Badaniem objęto dzieci o masie urodzeniowej < 1500 g. Średni wiek ciążowy 
w chwili porodu wynosił 28 tygodni. Dzieci oceniano w wieku od 4 do 9 miesiąca życia 
oraz ponownie w wieku 2 lat. Nieprawidłowości zaobserwowano u 82% niemowląt. 
Również dotyczyły czucia głębokiego – 49% badanych i funkcjonowania układu 
przedsionkowego – 21% badanych. Zauważono również, że wraz ze spadkiem wieku 
urodzeniowego zwiększała się częstotliwość występowania zaburzeń. Ponowna ocena 
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w wieku 2 lat pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, że nieprawidłowa reaktywność 
sensoryczna w okresie niemowlęcym jest związana z nieprawidłowym rozwojem 
psychomotorycznym w wieku skorygowanym 24 miesięcy [19].

Podobne wnioski otrzymano w badaniach przeprowadzonych przez Eeles i wsp. 
W badaniu brało udział 241 dzieci urodzonych < 30 t.c. Zidentyfikowano również 
związek nieprawidłowego przetwarzania sensorycznego z gorszymi wynikami 
w sferze motorycznej, poznawczej i językowej ocenianych u dzieci w wieku 2 lat [20]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Rahkonena i wsp. analizowano profile senso-
ryczne w odniesieniu do wyniku rezonansu magnetycznego (MRI). Badaniem objęto 
44 dzieci urodzonych skrajnie przedwcześnie. Nieprawidłowości w przetwarzaniu 
sensorycznym stwierdzono u połowy badanych, a najczęstszym zaburzeniem była 
podwrażliwość sensoryczna. Zachowanie dzieci polegające na zwiększonej aktywności 
w celu poszukiwania większej stymulacji zostało powiązane z nieprawidłowościami 
w szarej i/lub białej istocie w MRI mózgu [21]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Barta i wsp. oceniono modulację sensoryczną 
12 miesięcznych niemowląt urodzonych w 34-35 t.c. Grupę badaną stanowiło 124 
dzieci. Najczęściej występowały deficyty słuchowe, dotykowe i przedsionkowe, przy 
stosunkowo niewielkiej liczbie zaburzeń przetwarzania wzrokowego [22].

Adams i wsp. w swoich badaniach skupili się na ocenie dzieci w wieku przed-
szkolnym, 3-5 rokiem życia. Oceniano dzieci urodzone < 34 t.c., o masie urodzeniowej 
< 2500 g. Do badania zakwalifikowano 54 dzieci urodzonych przed terminem 
i 73 urodzonych o czasie, jako grupę kontrolną. Analizowano związek między 
przetwarzaniem sensorycznym, planowaniem i wykonaniem ruchu, kontrolą emocji 
oraz możliwościami adaptacyjnymi. Nieprawidłowości stwierdzono u 37% badanych 
wcześniaków i dla porównania u 12% dzieci z grupy kontrolnej. Problemy, które 
zidentyfikowano dotyczyły głównie sfery związanej z planowaniem i wykonaniem 
ruchów [23].

Loe i wsp. również zidentyfikowali problemy w obszarze funkcji wykonawczych 
i kontroli emocji u dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniu wzięło udział 82 dzieci 
urodzonych przed czasem oraz 79 dzieci urodzonych w terminie. W przypadku 31% 
wcześniaków zdiagnozowano problemy w zakresie funkcji wykonawczych, natomiast 
problemy emocjonalne u 15%. Autorzy zwracają jednocześnie uwagę na potrzebę 
monitorowania ewaluacji tych zaburzeń ponieważ w przyszłości mogą powodować 
problemy z koncentracją uwagi oraz ograniczenie zdolności nauki [24].

Badanie przeprowadzone w grupie 160, 4-letnich dzieci wykazało związek 
pomiędzy występowaniem zaburzeń sensorycznych a niską punktacją w skali Apgar 
oraz czasem pobytu na OIOM. Średni czas porodu określono na 26 t.c., długość pobytu 
na OIOM na 65 dni, a wynik w 5 minucie skali Apgar na 7 punktów. Analiza wykazała, 
że niższy wiek ciążowy, niższa punktacja w skali Apgar i dłuższy pobyt na OIOM były 
predyktorem zaburzeń sensorycznych. 46% badanych wykazało nieprawidłowości. 
Ponad 40% kohorty wykazywało większą nadreaktywność w postaci poszukiwania 
sensorycznego. Ponad jedna trzecia prezentowała nadwrażliwość wzrokowo-słuchową, 
węchową, ruchową i dotykową [25].

Badania przeprowadzone przez Ryckmana i wsp. obejmowały 107 dzieci 
przedwcześnie urodzonych. Długofalowa obserwacja obejmowała dwa badania, 
pierwsze w wieku 4 lat i drugie w wieku 6 lat. Połowa wcześniaków urodzonych ≤ 30 



Wcześniactwo a zaburzenia przetwarzania procesów integracji sensorycznej

41

t.c. wykazywała nieprawidłowości w przetwarzaniu sensorycznym. Autorzy zwracają 
jednak uwagę na brak możliwości odizolowania wpływu czynników medycznych 
i socjodemograficznych w późniejszych latach życia. Udało się jednak zidentyfikować 
związek między zaburzeniem przetwarzania sensorycznego a wczesnymi zaburzeniami 
neurologicznymi, takimi jak osłabione reakcje odruchowe [3].

Wickremasinghe i wsp. podjęli próbę określenia profili sensorycznych dzieci 
urodzonych ≤ 32 t.c. Obserwacją objęto 107 dzieci przed ukończonym 8 rokiem 
życia. 39% dzieci wykazywało nieprawidłowości w przetwarzaniu sensorycznym, 
szczególnie w obszarach: przetwarzania słuchowego, dotykowego i przedsionkowego. 
Planowane są dalsze badania mające na celu analizę podstawowych mechanizmów 
neuronalnych i opracowanie skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci z grupy 
ryzyka [26].

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji zaburzenia przetwarzania procesów 
integracji sensorycznej nie mijają z czasem, mogą zmieniać swój charakter ale 
w dalszym ciągu są rozpoznawane i wpływają na funkcjonowanie wcześniaków. Goyen 
i wsp. zidentyfikowali problemy u 8-letnich wcześniaków, o charakterze dyspraksji 
i problemów motorycznych. Natomiast Bröring i wsp. obserwowali nieprawidłowości 
u 9-letnich wcześniaków, w obszarze modulacji sensorycznej, głównie w postaci 
nadreaktywności sensorycznej [27, 28]. Niektórzy autorzy zidentyfikowali również 
problemy sensoryczne i poznawcze w wieku nastoletnim i życiu dorosłym powiązane 
z wcześniactwem [29-31].
7. Podsumowanie

Brak pełnej integracji odruchów wczesnodziecięcych u dziecka może wpływać 
na postawę ciała, poczucie równowagi, pracę gałek ocznych, a w konsekwencji 
na koordynację wzrokowo-ruchowo-czuciową. Przekłada się to na trudności 
w codziennym funkcjonowaniu, a na kolejnych etapach rozwoju ma duży wpływ 
na opanowywanie umiejętności szkolnych [24, 32]. Sugeruje się, że u pacjentów 
z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą występować dodatkowe zaburzenia 
(między innymi wady postawy, zaburzenia ortoptyczne, padaczka), które mogą mieć 
wpływ na funkcjonowanie dziecka [33].

Wskazuje się, że zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą wpływać na rozwój 
społeczny i emocjonalny, koncentrację uwagi, rozwój mowy, na budowanie własnej 
tożsamości oraz samokontrolę [34]. Prawidłowo przebiegające procesy przetwarzania 
sensorycznego są punktem wyjścia do rozwoju kolejnych umiejętności [35]. Dzieci 
nietypowo reagujące na bodźce, z dysfunkcją przetwarzania bodźców sensorycznych 
są dużym wyzwaniem dla rodziców i opiekunów którzy nie rozumieją ich reakcji 
i trudności, co może dodatkowo pogłębiać rozregulowanie dziecka [36].

Obecnie dużą wagę przykłada się do minimalizowania niekorzystnych bodźców 
w środowisku OIOM [37]. W szpitalach na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonują 
prywatne pokoje, w których dziecko jest odseparowane od nadmiaru wrażeń. 
Rodzic również może spędzać tam czas z dzieckiem. Należy jednak pamiętać żeby 
nie doprowadzić do sytuacji deprywacji sensorycznej. W sytuacji gdy dziecko jest 
odizolowane a rodzice nie mają możliwości spędzania zbyt wiele czasu przy dziecku, 
stwarzamy środowisko ubogie w bodźce, co również może negatywnie wpływać na 
dalsze tory rozwoju [38, 39].
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Standardy opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym wyznacza 
także Program zindywidualizowanej oceny i opieki nad noworodkiem (Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program NIDCAP). Ideą 
programu jest zapewnienie dziecku jak najbardziej komfortowych warunków podczas 
przeprowadzania procedur medycznych, w celu minimalizowania stresu i stworzenia 
optymalnych warunków rozwojowych. Działania te obejmują kontrolę bodźców 
zewnętrznych, minimalizowanie procedur medycznych oraz pozycjonowanie dziecka. 
Obserwacje przeprowadzone wśród dzieci objętych programem wskazują na ich lepsze 
funkcjonowanie zarówno w ocenie krótko- jak i długofalowej [40].

Większość autorów sugeruje konieczność monitorowania rozwoju dzieci 
przedwcześnie urodzonych również w obszarze zaburzeń przetwarzania procesów 
integracji sensorycznej oraz potrzebę wprowadzania wczesnej interwencji w celu 
uniknięcia długofalowych następstw wcześniactwa.
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Wcześniactwo a zaburzenia przetwarzania procesów integracji sensorycznej
Streszczenie
Ze względu na niedojrzałość układu nerwowego, dzieci przedwcześnie urodzone spotykają się 
z problemami adaptacyjnymi i poznawczymi. Po urodzeniu ich układ nerwowy narażony jest na 
ilościowy i jakościowy nadmiar bodźców zmysłowych, na które nie jest jeszcze gotowy. Teoria integracji 
sensorycznej tłumaczy proces, w którym to ośrodkowy układ nerwowy otrzymując informacje ze 
wszystkich narządów zmysłów, rozpoznaje je, interpretuje oraz integruje ze sobą i z wcześniejszymi 
doświadczeniami, a następnie odpowiada adekwatną reakcją. W sytuacji gdy układ nerwowy funkcjonuje 
w niedogodnym dla siebie środowisku istnieje ryzyko powstawania zaburzeń przetwarzania procesów 
integracji sensorycznej.
Z przeglądu dostępnej literatury analizującej związek przedwczesnego porodu z zaburzeniami 
przetwarzania procesów integracji sensorycznej wynika, że problem ten dotyczy od 39% do 52% dzieci 
urodzonych przedwcześnie, a szczególnie urodzonych przed 32 tygodniem ciąży. Problemy przejawiały 
się głównie w postaci obniżonego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, braku pełnej integracji 
odruchów pierwotnych oraz problemów z uczeniem się, skupieniem uwagi i precyzją ruchów. 
W celu minimalizowania ryzyka powstawania zaburzeń przetwarzania procesów integracji sensorycznej 
zalecane jest ograniczenie do koniecznego minimum procedur medycznych oraz stworzenie dziecku 
możliwie jak najbardziej optymalnych warunków do rozwoju układu nerwowego.
Słowa kluczowe: dziecko przedwcześnie urodzone, integracja sensoryczna, przetwarzanie sensoryczne, 
rozwój

Premature Birth and Sensory Processing Disorders
Abstract
Due to the immaturity of the nervous system, prematurely born children encounter adaptation and 
cognitive problems. Their nervous systems are exposed to an excessive number of sensory stimuli they 
are not ready for yet. The sensory integration theory explains the process in which the brain, receiving 
pieces of information from all senses, identifies them, interprets and integrates with one another and with 
the earlier experiences, and then responds with an adequate reaction. In a situation when the nervous 
system is forced to function in an unfavourable environment there is a risk of emergence of sensory 
processing disorders. 
A review of available literature analysing the connection between preterm birth and sensory processing 
disorders demonstrates that this problem affects between 39% and 52% of prematurely born children, 
especially these born before the 32nd week of gestational age. Problems are manifested mostly in 
a decreased level of visual-motor coordination, lack of full integration of primitive reflexes, as well as 
difficulties in learning, attention and precision of movement. 
In order to minimize the risk of emergence of sensory processing disorders, it is recommended to reduce 
medical procedures to a necessary minimum and to create the best possible conditions for development 
of the child’s nervous system.
Keyworsd: premature baby, sensory integration, sensory processing, development
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Zaburzony rozwój mowy dziecka 4-letniego 
urodzonego w 25. tygodniu ciąży. Studium przypadku

1. Wstęp
Termin wcześniactwa wprowadzony został przez Komitet Ekspertów Światowej 

Organizacji  Zdrowia w 1950  r.  Z  każdym  rokiem  notowany   jest  wzrost  liczby  
urodzeń  dzieci z porodów przedwczesnych, czyli pomiędzy 23. a 37. tygodniem 
ciąży. W Polsce odsetek przedwczesnych porodów utrzymuje się na poziomie 6,5% 
wszystkich porodów, a co roku rodzi się od 3500 do 4000 dzieci z bardzo małą 
masą ciała [1, 2]. Należy podkreślić, że etiologia jest złożona i trudna do ustalenia. 
W literaturze podkreśla się przede wszystkim złą kondycję zdrowotną matki oraz 
przyczyny natury społecznej, które mają źródło w środowisku zewnętrznym [1, 2]. 
Wcześniactwo pociąga za sobą zwiększoną zachorowalność oraz jest najczęstszą 
przyczyną umieralności niemowląt [1]. Noworodki urodzone przedwcześnie zmagają 
się z problemami, które wynikają z niedojrzałości organizmu [3]. Są również narażone 
na występowanie zaburzeń poprawnego funkcjonowania i rozwoju ze względu na 
uszkodzenie lub niedojrzałość układów lub narządów. Opisane nieprawidłowości 
często mają odbicie w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka [4]. Wcześniaki 
z różnego okresu urodzeniowego, a także z inną masą urodzeniową przejawiają 
odmienne zaburzenia, problemy rozwojowe i choroby [2]. Postęp w neonatologii 
w ostatnich latach przysłużył się efektywnemu ratowaniu coraz młodszych dzieci [5].

Celem publikacji jest przedstawienie studium przypadku dziecka urodzonego w 25. 
tygodniu ciąży. Studium przypadku przedstawia rozwój mowy dziecka od urodzenia 
do 4. roku życia. Jest opisem trzyletnich działań terapeutycznych prowadzonych 
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzona była terapia 
logopedyczna pacjentki. Opis przypadku zawiera również informacje, dotyczące 
rozwoju psychoruchowego dziecka. Proponowane w referacie plany terapeutyczne 
mogą stanowić źródło informacji dla logopedów prowadzących zajęcia logopedyczne 
z dziećmi z porodów przedwczesnych na różnych etapach rozwoju. 
2. Wcześniactwo – zarys problemu

Zgodnie z definicją WHO (ang. World Health Organization; Światowa Organizacja 
Zdrowia) za noworodka przedwcześnie urodzonego uważa się dziecko urodzone 
po ukończeniu 22., a przed ukończeniem 37. tygodnia Szacuje się, że w Unii 
Europejskiej każdego roku przychodzi na świat 500 000 wcześniaków. Odsetek 
porodów przedwczesnych w Europie wynosi średnio 7,1% i waha się pomiędzy 5,5 
% (Irlandia) a 11,4 % (Austria). Jak wynika z danych publikowanych przez Instytut 
Matki i Dziecka odsetek przedwczesnych urodzeń w Polsce wynosi ok. 6,5 %. W 2010 
roku w Polsce spośród 413 tysięcy wszystkich żywych urodzeń, ponad 27 tysięcy 
stanowiły noworodki urodzone przed 37. tygodniem [6, 7]. Obecnie w dobrych, 

1 Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Waszyng-
tona 17, 15-274 Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, e-mail: 
justynakackielo@gmail.com.
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wysoko specjalistycznych ośrodkach w Polsce, noworodki z masą ciała pomiędzy 
750 a 1000 gramów cechują się średnią przeżywalnością zdecydowanie powyżej 
90%. W przypadku wcześniaków ważących 500-700 gramów odsetki są znacznie 
niższe: 1-5% dla masy 500 g do 50-70% w przypadku masy ok. 750 g. W światowych 
standardach przyjmuje się podział wcześniaków w zależności od przedziałów masy 
ciała i poszczególnych okresów dojrzałości.

Podział według masy ciała:
< 2 500 g, < 1 500 g, < 1 000 g, < 750 g 
Podział według dojrzałości:
< 37 t.c., < 32 t.c., i < 28 t.c., i < 24 t.c. [6, 7]
Szanse na prawidłowy rozwój dziecka zależą również od przebiegu ciąży, 

przyczyny porodu przedwczesnego oraz stanu w jakim rodzi się dziecko [1]. Nie ma 
jednej przyczyny, która tłumaczyłaby przedwczesne porody. Podaje się, że w 30% 
przypadków nie ma możliwości podania rodzicom powodu zaistniałej sytuacji [8]. 
Przyczyny wcześniactwa są złożone i można je podzielić na: matczyne, łożyskowe, 
płodowe [1, 9].

Tabela 1. Przyczyny porodów przedwczesnych

Przyczyny matczyne Patologia łożyska Przyczyny płodowe

Krwawienia w ciąży
Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
Rasa
Ciąża wielopłodowa,
wady macicy i choroby macicy
Zakażenia wewnątrzmaciczne, zapalenie 
owodni i zapalenia pochwy
Techniki wspomaganego rozrodu
Spontaniczny poród przedwczesny
Nadciśnienie
Cukrzyca
Porody przedwczesne w poprzednich 
ciążach
Brak opieki prenatalnej
Patologia rodziny
Stres, papierosy, styl życia
Wiek matki < 18 lat i > 40 lat

Łożysko przodujące 
i przedwcześnie 
oddzielone

Zakażenia krwiopochodne 
TORCH
Choroba hemolityczna 
noworodka
Choroby uwarunkowane 
genetycznie
Choroby rozwojowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]

Wcześniaki z różnego okresu urodzeniowego, a także z inną masą urodzeniową, 
będą przejawiają odmienne zaburzenia, problemy rozwojowe i choroby [2]. Wiele 
z tych powikłań ma konsekwencje przez całe życie dla zdrowia, wzrostu i rozwoju 
wcześniaków. Komplikacje medyczne związane z niedojrzałością dziecka dotyczą 
następujących struktur: układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, narządów 
zmysłów – wzroku i słuchu [8]. Najczęściej występujące zaburzenia to:

• zespół zaburzeń oddychania i niewydolność oddychania;
• dysplazja oskrzelowo-płucna;
• retinopatia wcześniacza;
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• przetrwały przewód tętniczy;
• hipotermia;
• martwicze zapalenie jelit;
• zaburzenia metabolizmu węglowodanów – hipoglikemia i hiperglikemia;
• problemy z saaniem odżywczym i nieodżywczym, połykaniem (dysfagia);
• zaburzenia słuchu;
• niedokrwistość;
• nadwrażliwość dotykowa, wzrokowa, słuchowa;
• wylewy dokomorowe I, II, II i IV stopnia [1, 2].

3. Rozwój mowy dziecka przedwcześnie urodzonego
Mowa dzieci przedwcześnie urodzonych w większości przypadków rozwija się 

w sposób zaburzony i wymaga wczesnych działań neurologopedycznych i logo-
pedycznych. Dzieci urodzone przedwcześnie są narażone na ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości w zakresie kształtowania się komunikacji językowej [10]. 
Należy podkreślić, że dodatkowe trudności powodują doświadczenia związane 
z często wielomiesięcznym pobytem w szpitalu, izolacją z najbliższym otoczeniem 
oraz procesem leczenia. Wcześniaki mogą mieć niedostatecznie sprawne narządy 
artykulacyjne i więzadła głosowe, fonacyjne, mięsnie oddechowe. Skutkuje to 
ryzykiem wystąpienia zaburzeń nadawania mowy, opóźnionego rozwoju mowy, 
zaburzeń artykulacji, problemów z oddychaniem oraz przyjmowaniem pokarmów 
[11, 12]. Początkowe problemy wymagające opieki neurologopedycznej wiążą 
się z problemami z ssaniem odżywczym i nieodżywczym, połykaniem (dysfagia). 
W następstwie tych problemów wprowadzane są trzy rodzaje karmienia: troficzne 
(małe ilości pokarmu, przyzwyczajanie jelit do prawidłowego funkcjonowania), sondą, 
dojelitowe [1]. M. Karwot dodaje, że negatywny wpływ na dalszy rozwój funkcji 
pokarmowych mają pierwsze doświadczenia oralne, jakimi są na przykład: dotchawicza 
rurka intubacyjna, zagłębnik nosowo-żołądkowy, plastry dookoła ust, zbyt krótkie 
wędzidełko podjęzykowe, rozszczep podniebienia, karmienie smoczkiem z otworem 
niedostosowanym do możliwości pobierania pokarmu, nieprawidłowa pozycja do 
karmienia [13]. Wymienione elementy prowadzą również do nieprawidłowości 
w rozwoju mowy oraz nadwrażliwości w sferze orofacjalnej. 

Nadmierny hałas, którego doświadczają niemowlęta z OIOM naraża je na 
problemy z językiem, słuchem i zaburzeniami poznawczymi [14]. W związku z tym 
pacjenci z porodów przedwczesnych mogą mieć również problemy z nadwrażliwością 
słuchową. Do najczęstszych problemów dotyczących rozwoju mowy dzieci urodzonych 
przedwcześnie można zaliczyć:

• opóźniony lub zaburzony rozwój mowy; 
• nieprawidłową artykulację spowodowaną niedostateczną sprawnością aparatu 

artykulacyjnego oraz apraksją oralną; 
• problemy z koordynacją oddechowo-fonacyjną; 
• mniejszy zasób słownictwa biernego i czynnego; 
• występowanie deficytów we wszystkich podsystemach języka: leksykalno-

składniowym, fleksyjno-fonetycznym, fonologiczno-fonetycznym; 
• problemy w rozumieniu treści werbalnych;
• zaburzenia przetwarzania słuchowego [5, 15-17].
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4. Metodologia badań
Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest studium indywidualnego 

przypadku. Wybrana metoda jest sposobem badań o charakterze jakościowym, 
polegającym na zobrazowaniu omawianego zjawiska na podstawie szczegółowej 
analizy konkretnej jednostki. 

W prezentowanym badaniu na diagnozę logopedyczną złożyły się:
• zapoznanie z dokumentacją medyczną przedstawioną przez rodziców dziewczynki, 

analiza dokumentacji – wyników badań lekarskich, epikryz, danych z historii rozwoju 
dziecka, danych z dotychczasowych diagnoz logopedycznych;

• wywiad z mamą dziewczynki – kwestionariusz logopedyczny opracowanie własne;
• obserwacja dziecka w trakcie zajęć logopedycznych, zabaw spontanicznych;
• opis rozwoju mowy dziewczynki na przełomie 2. i 3. roku życia.

W celu postawienia diagnozy logopedycznej użyto narzędzia KOLD (Kart Oceny 
Logopedycznej Dziecka). KOLD jest to wystandaryzowane narzędzie, które umożliwia 
ocenę rozwoju mowy i obejmuje jej poszczególne etapy. Składa się ono z 12 kart, 
które mają na celu diagnostykę oceniającą rozwój mowy dziecka.

Celem badania było przestawienie studium przypadku dziewczynki urodzonej 
w 25 tygodniu ciąży. Za cel szczegółowy postawiono przestawienie całościowej oceny 
i diagnozy logopedycznej. 
5. Badanie rozwoju mowy dziecka urodzonego w 25. tygodniu ciąży
5.1. Wywiad logopedyczny z mamą dziecka i analiza dokumentacji 
medycznej dziecka 

Dziewczynka urodzona w 25. tygodniu ciąży ze skrajnie niską masą urodzeniową 
(780 g.), poród odbył się siłami natury. Wystąpiła ciężka zamartwica urodzeniowa, 
dysplazja oskrzelowo-płucna, retinopatia wcześniacza. Wcześniak w 1. minucie życia 
został oceniony na 2 punkty w skali Apgar, w 5. minucie na 4 punkty, w 10. minucie na 
5 punktów. Stan zdrowia matki przed ciążą został oceniony na dobry, nie brała leków 
i nie chorowała na choroby przewlekłe. Stan zdrowia ojca również oceniony na dobry. 
W czasie ciąży matka także nie przyjmowała leków, nie doświadczała przewlekłego 
stresu. Początkowo dziewczynka była karmiona pozajelitowo, następnie sondą 
(przez ponad 2,5 miesiąca). Wystąpiły problemy z koordynacją ssania, oddychania 
i połykania. Dziewczynka pobierała pokarm z butelki bez wsparcia oddechowego 
tlenem w połowie 3. miesiąca życia. Poziom bilirubiny był podwyższony, wystąpiła 
konieczność naświetlania (4 razy). Wystąpiło niedotlenienie okołoporodowe oraz 
bezdechy w 6. tygodniu życia. Dziewczynka była intubowana 4 razy (konieczne 
było wsparcie funkcji oddechowych u dziecka przez respirator), włączano nCEPAP, 
namiot tlenowy. Stwierdzono tlenozależność do 3;5 roku życia. Wystąpiły wylewy 
śródczaszkowe obustronne 2-ego stopnia. Dziewczynka przebywała w inkubatorze 
przez 2 miesiące. U dziewczynki stwierdzono problemy z napięciem mięśniowym: 
osłabione napięcie mięśni brzucha, wzmożone napięcie kończyn dolnych i obręczy 
barkowej oraz niską jakość wzorców ruchu, wynikającą z niewłaściwego napięcia 
mięśniowego. 

Karmienie: problem z konsystencjami grudkowatymi w pierwszym roku 
życia. W badaniu logopedycznym stwierdzono nieprawidłowe żucie i odgryzanie 
w pierwszych latach życia. W chwili obecnej dziewczynka opanowała umiejętność 
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prawidłowego odgryzania i żucia, jednak nie zawsze wykorzystuje prawidłowe 
techniki podczas codziennego przyjmowania pokarmów. U dziewczynki widoczne 
było czasowe przodorzuchwie, które wystąpiło w wyniku powikłania po nCEPAP. 
Około 3. roku życia, po wizycie u ortodonty, zmniejszyło się w znacznym stopniu. 
Dziewczynka była przystawiania do piersi, jednak matka miała zbyt mało pokarmu. 
Dodatkowym źródłem problemu był refluks. Pierwsze karmienie łyżeczką odbyło 
się w 7. miesiącu życia (3;5 wieku skorygowanego). Ze względu na nieudaną próbę, 
rozszerzano dietę przez butelkę. W 8. miesiącu życia dziewczynka zjadała pierwsze 
posiłki z łyżeczki, pokarmy z grudkami około 1. roku życia. Gdy dziewczynka 
przebywała w inkubatorze jako forma nauki ssania został jej wprowadzony smoczek. 
Później wykorzystywano go również w funkcji uspokajacza do zasypiania, został 
odstawiony ok 2. roku życia. Obecnie, w wieku 4;0, pacjentka przyjmuje posiłki 
o różnej konsystencji, je samodzielnie sztućcami, ale ze względu na diagnozę 
Mózgowego Porażenia Dziecięcego trudniej jej nimi operować. Dziecko pije z kubka 
otwartego oraz z kubka 360 (w nocy). 

Rozwój mowy: pierwsze dźwięki pojawiły się około 6-7 miesiąca życia. 
Dziewczynka zaczęła siadać ok. 12-13 miesiąca wieku urodzeniowego, chodzić 
w wieku 2. lat. Pierwsze znaczące słowo pojawiło się oko 1,5 roku życia. Pacjentka 
zaczęła nazywać rzeczy wokół siebie, czasami we własnym języku oraz posługując 
się komunikacją alternatywną. Mowa nie rozwijała się prawidłowo, pomiędzy 1. 
a 3. rokiem życia dziecko korzystało z komunikacji wspomagającej. Dodatkowym 
problemem była nadwrażliwość oralna oraz wada zgryzu, która uniemożliwiała 
prawidłową wymowę. W wieku 3 lat u dziewczynki pojawiły się pierwsze zdania, 
zaczęła używać skomplikowanych oraz trudnych wyrazów, często w różnym 
zastosowaniu. Pojawiły się echolalie bezpośrednie i odroczone. W mowie spontanicznej 
dziewczynka dużo opowiada, tworzy własne historie. W mowie kierowanej, podczas 
opisywania obrazków używa pojedynczych stwierdzeń. W wieku 3 lat bez problemu 
śpiewała proste piosenki, które bardzo szybko zapamiętywała. Pacjentka powtarzała 
również całe zdania po osobach dorosłych. Dziewczynka lubi oglądać książki, często 
sama przynosi ulubione lektury, aby rodzice jej czytali. Nie lubi opisywać tego, co 
widzi na obrazku ani wskazywać palcem. 

Działania terapeutyczne: dziewczynka od urodzenia jest objęta wielospecjalistyczną 
opieką. Bierze udział w zajęciach z logopedą, neurologopedą, fizjoterapeutą, terapeutą 
integracji sensorycznej, pedagogiem. Uczęszcza na terapię taktylną, terapię w wodzie. 
Dziewczynka jest pod opieką poradni neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej, 
okulistycznej. Dziecko było hospitalizowane 4 miesiące po porodzie oraz 2 tygodnie 
po 2. urodzinach ze względu na zapalenie płuc. W wieku 2;8 u dziewczynki 
zdiagnozowano Mózgowe Porażenie Dziecięce, zaś w wieku 3;4 Zespół Aspergera.

Rozwój ogólny: dziewczynka chętnie uczestniczy w zajęciach terapeutycznych. 
Na placu zabaw chętniej bawi się sama, jest ostrożna i korzysta ze sprzętów, których 
działanie zna i wie, że są bezpieczne. Potrafi współpracować z rówieśnikami 
w przedszkolu. Niechętnie bawi się z dziećmi nadruchliwymi, chaotycznymi. Rodzice 
od pierwszych miesięcy dużo pracują z dziewczynką w domu. Mama ze względu 
na wykształcenie pedagogiczne często wykorzystywała wiedzę podczas różnych 
aktywności tworząc w domu sytuacje terapeutyczne połączone z zabawą. Pacjentka 
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często pracuje z mamą przy stoliku, również sama wymyśla różne zadania oraz zabawy. 
Dziewczynka lubi spędzać czas z tatą wykonując zabawy ruchowe, odtwarzanie scen 
z bajek i książek oraz wspólnie wymyślając historie. 

Badanie logopedyczne (bilans w wieku 13 miesięcy) wykazało zaburzony rozwój 
mowy. Na podstawie diagnozy stwierdzono, że pojawił się gest wskazywania. Dziecko 
nie komunikowało się werbalnie, nie wypowiadało intencjonalnie słów. W mowie 
dziecka nie występowały głoski charakterystyczne dla wieku rozwojowego. Pacjentka 
wypowiadała intencjonalnie 2-3 słowa: mama, lala, ania. Mama dziewczynki zgłaszała 
nadwrażliwość słuchową u córki, która również nie zawsze wykazywała reakcję na 
mowę kierowaną. Pacjentka nie zawsze uważnie słuchała mowy osób z otoczenia 
oraz nie zawsze wykazywała prawidłowe reakcje na kierowane komunikaty werbalne. 
Dziecko lokalizowało źródło dźwięku, prawidłowo reagowało na szept osoby dorosłej. 
Badaniem logopedycznym stwierdzono nieprawidłowy zgryz, prawidłowy (nosowy) 
tor oddychania. Dziecko nie miało prawidłowo ukształtowanych funkcji żucia 
i połykania oraz nieprawidłowo ogryzało pokarmy. Zaobserwowano nadwrażliwość 
w obrębie jamy ustnej. 

W dodatkowym wywiadzie przeprowadzonym z psychologiem w wieku 16 
miesięcy dziecko opisano jako drażliwe i hałaśliwe. Łatwo przechodziło do 
intensywnego płaczu. Nie potrafiło się uspokoić poprzez ssanie, patrzenie na 
zabawkę czy słuchanie opiekuna. Występowały trudności z czekaniem na jedzenie 
lub zabawkę bez płaczu. Dziewczynka budziła się więcej niż 3 razy w ciągu nocy 
i miała trudności z powrotem do snu, często płakała przez sen. Rozwój sprawności 
ruchowej również był opóźniony. Dziewczynka nie wstawała z pozycji siedzącej 
po podaniu rąk przez dorosłego i lekkim podciągnięciu. Siadała samodzielnie  
i stabilnie bawiąc się grzechotką. Na pierwszych spotkaniach z terapeutą nie 
wykazywała lęku ani zainteresowania nową osobą. Nie przyglądała się podanemu 
obrazkowi, nie dotykała go z zaciekawieniem. 
5.2. Opis rozwoju mowy i diagnoza logopedyczna dziecka 

Dziewczynka od pierwszych miesięcy życia była objęta programem wczesnego 
wspomagania rozwoju. Początkowo uczestniczyła w zajęciach z neurologopedą 
jeden raz w miesiącu. Były to głównie konsultacje i rozmowy z mamą dotyczące 
terapii karmienia oraz stymulacji rozwoju mowy dziecka w domu. Od 2. 
roku życia dziecko uczęszczało na zajęcia neurologopedyczne w poradni 2 
razy w tygodniu. Pacjentka chętnie współpracowała z terapeutą, preferowała 
zabawy stolikowe. Chętnie bawiła się w segregowanie, dobieranie kształtów 
oraz kategoryzowanie. Dzięki częstej pracy z mamą w domu podczas takich 
aktywności koncentracja uwagi była długa, dziewczynka potrafiła wykonać kilka 
zadań. Dziewczynka sama wskazywała na swoje ulubione pomoce terapeutyczne. 
Reakcja wycofania widoczna była podczas wykonywania większości nowych  
i nieznanych zadań. Początkowo podczas zajęć w sali terapeutycznej dziecku towarzyszyła 
mama, ale zazwyczaj siedziała z boku, dziewczynka potrzebowała jedynie jej obecności.  
W wieku dwóch lat dziecko reagowało poprawnie na polecenia werbalne, potrafiło 
wykonać złożone polecenia adekwatnie do wieku. Dziewczynka nie komunikowała się 
werbalnie, wspierała się gestem i mimiką, nauczyła się pozawerbalnie komunikować 
z osobami z najbliższego otoczenia. W związku z opóźnionym rozwojem motoryki 
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dużej (diagnoza Mózgowego Porażenia Dziecięcego w wieku 2;8) rozwój motoryki 
małej, a w tym narządów artykulacyjnych również był opóźniony. Stwierdzono apraksję 
oralną m.in. w wyniku małej liczby doświadczeń wewnątrz jamy ustnej. Utrzymywała 
się nadwrażliwość oralna, słabe przygotowanie warg i języka do artykulacji. Warto 
zaznaczyć, że do najczęstszych przyczyn nadwrażliwości oralnej u wcześniaków 
zalicza się: skrócony czas zdobywania doświadczeń okresu życia wewnątrzłonowego, 
zbyt wczesną aktywność ruchową przeciwko sile grawitacji i mierzenie się ze 
złożonymi zadaniami oraz z bodźcami zewnętrznymi, niedostateczną zdolność 
samoregulacji poszczególnych układów i ich współdziałania wobec większych 
wymogów w porównaniu z życiem płodowym, czynniki zewnętrzne związane 
z leczeniem szpitalnym np. sonda, CPAP, brak możliwości penetracji wewnątrz jamy 
ustnej [13].

Wszystkie wymienione przyczyny powodowały trudności zarówno w rozwoju 
mowy, jak i w opanowaniu funkcji pokarmowych u opisywanej pacjentki. W wieku 
2;8 dziewczynka zaczęła powtarzać i nazywać samogłoski, pojawiło się wiele wyrażeń 
dźwiękonaśladowczych. 

Zdjęcie 1. Terapia neurologopedyczna dziewczynki (2;8). Pierwsze próby powtarzania samogłosek. 
Źródło: własne 

W wieku 2;11 miesięcy nastąpił szybki rozwój mowy werbalnej. Dziewczynka zaczęła 
posługiwać się zdaniami oraz znacznie powiększył się zasób słownictwa biernego. 
W mowie dziecka pojawiały się wyrazy i zdania, które znała z dotychczasowych zajęć 
lub książek. Ze względu na nieprawidłowe warunki zgryzowe artykulacja w dalszym 
ciągu nie była prawidłowa. W wieku 3 lat wraz ze znacznym rozkwitem mowy 
werbalnej zauważono niechęć do wykonywania nowych zadań, które wychodziły 
poza strefę komfortu dziewczynki. Dziewczynka koncentrowała się na znanych 
zadaniach, skrócona uwaga widoczna była podczas ćwiczeń wymagających nauki 
nowych funkcji. W dalszym ciągu zaburzona była kinestezja artykulacyjna. Dzięki 
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długotrwałej terapii w specjalistycznych gabinetach pacjentka pozwalała zarówno na 
wykonywanie masażu zewnętrznego, jak i wewnątrz jamy ustnej. Dziecko przejawiało 
nieprawidłowości w obrębie funkcji fizjologicznych aparatu artykulacyjnego: 
oddychanie odbywało się torem mieszanym, utrwalona została niepoprawna pozycja 
spoczynkowa języka (na dnie jamy ustnej), co skutkowało niewłaściwym wzorcem 
połykania (tzw. przetrwałe połykanie niemowlęce) oraz niewłaściwy wzorzec żucia. 
Ze względu na nieprawidłowy zgryz dziewczynka miała nieprawidłową artykulację 
głosek trzech szeregów. Tempo mowy i intonacja nie zawsze były prawidłowe. 

Pacjentka chętnie opowiadała o sytuacjach widocznych na znanych jej obrazkach, 
układała historyjki obrazkowe. Nie zauważała relacji przyczynowych pomiędzy 
sytuacjami na obrazkach. Nie zawsze prawidłowo prowadziła dialog naprzemienny. 
Dziewczynka odpowiadała na pytania diagnosty, lecz sama niechętnie inicjowała dalszą 
rozmowę. Zauważono nieprawidłowo ukształtowaną pamięć werbalną. Dziewczynka 
nie zawsze prawidłowo powtarzała tekst zawarty w teście diagnostycznym: pomijała 
wyrazy lub je przestawiała. Potrafiła powtórzyć ciąg liczb i rzeczowników z takiej 
samej kategorii semantycznej. W wieku 3;2 u pacjentki pojawiły liczne echolalie 
bezpośrednie i odroczone. Dziewczynka uporczywie powtarzała usłyszane słowa, 
zdania, często podczas spontanicznej zabawy lub ćwiczeń logopedycznych. 
Czasami pojawiały się jako forma stymulacji słuchowej, rzadziej w funkcji 
komunikacyjnej. Ta forma zaburzeń mowy była jedną z przyczyn skierowania 
dziecka na badanie pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju. W wieku 3;4  
u dziewczynki postawiono diagnozę Zespołu Aspergera. Na podstawie badania 
logopedycznego stwierdzono zaburzony rozwój mowy, cechy mowy dyzartrycznej 
oraz trudności w komunikowaniu charakterystyczne dla całościowych zaburzeń 
rozwoju mowy. 

Dodatkowymi trudnościami opóźniającymi rozwój mowy były zaburzenia 
integracji sensorycznej. Pomimo postępów w zakresie motoryki dużej i małej, 
w dalszym ciągu wymagała pracy z terapeutą SI. Pacjentka miała skoordynowane 
czynności obu rąk, ale niektóre czynności precyzyjne wymagały doskonalenia np. 
nawlekanie koralików na sznurek. W czynnościach manipulacyjnych posługiwała się 
częściej prawą ręką. W zakresie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-
ruchowej dziecko dostrzega istotne szczegóły, np. potrafi wskazać krótszą spośród 
dwóch kresek. Dziewczynka dopasowuje klocki w kształcie koła, kwadratu, trójkąta 
i prostokąta do odpowiednich otworów w układance. Ponadto u dziecka występują 
zaburzenia modulacji wejściowych informacji sensorycznych. Impulsy z systemu 
zmysłu proprioceptywnego i przedsionkowego są w układzie nerwowym dziecka 
słabiej odbierane. Podobnie jak na zajęciach logopedycznych, z dystansem podchodzi 
do wykonywania nowych czynności, denerwuje się, gdy ma coś wykonać, ale nie jest 
już lękliwa tak, jak na początku terapii. Kontakt wzrokowy z terapeutami jest słaby, 
czasami na krótko skupia wzrok na twarzy prowadzącego. 

Na podstawie badania logopedycznego stwierdzono zaburzony rozwój mowy.
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5.3. Terapia neurologopedyczna pacjentki 
Według J. Błeszyńskiego terapia to: termin szerszy od korekcji, reedukacji, 

rewalidacji obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych  
oddziaływań, które mają na celu optymalne wspomaganie rozwoju dziecka ze 
specyficznymi trudnościami w rozwoju [19].

Należy zwrócić uwagę na to, że postawienie diagnozy jest jedynie wstępem do 
opracowania programu terapeutycznego dziecka. U opisywanej pacjentki przed 4. 
rokiem życia zdiagnozowano Mózgowe Porażenie Dziecięce oraz Zespół Aspergera. 
Wiedza dotycząca tych zaburzeń może posłużyć jako inspiracja do opracowania 
działań terapeutycznych. Istotnym elementem podczas terapii jest uwzględnienie 
zainteresowań, preferencji oraz możliwości dziecka. Terapeuta powinien dostoso-
wywać program pracy indywidualnie do każdego pacjenta. Nie należy bazować 
u wszystkich dzieci na tej samej metodzie i prowadzić takich samych ćwiczeń, 
ponieważ rodzaj zaburzenia oraz nasilenie objawów u każdego jest inne. Stymulacja 
mowy łączy w sobie wiele aspektów: wspomaga proces rozwojowy, usprawnia 
funkcje, jakimi dziecko dysponuje oraz pomaga wywołać nowe, którymi powinno 
dysponować [4]. Opisane działania mają na celu doprowadzić do optymalnego 
rozwoju językowego, poprawnej komunikacji ze społeczeństwem, poprawy jakości 
funkcji pokarmowych. W opisywanym przypadku terapia neurologopedyczna 
powinna przebiegać wielotorowo. 

Wykres 1. Program terapii neurologopedycznej pacjentki. Źródło: Opracowanie własne 
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Przedstawiony program terapeutyczny może być przydatny podczas pracy 
z dziećmi z porodów przedwczesnych, które posiadają złożone trudności rozwojowe. 
Zaproponowane kierunki terapii neurologopedycznej mogą być inspiracją do 
tworzenia ćwiczeń w gabinetach logopedycznych. Wymienione formy usprawniania 
rozwoju mowy, funkcji pokarmowych oraz aparatu artykulacyjnego skupiają się na 
największych deficytach rozwoju opisanych w badaniu logopedycznym. 
6. Podsumowanie 

Pacjentka ma dość dobrze rozwiniętą mowę werbalną, ale nie zawsze wykorzystuje 
ją do komunikacji. Rozumie konkretnie polecenia słowne. Widoczne są problemy 
w myśleniu przyczynowo-skutkowym. W mowie dziewczynki pojawiają się 
echolalie bezpośrednie i odroczone, powtórzenia i zwroty zaczerpnięte z mowy 
dorosłych. Dziecko dobrze radzi sobie z zadaniami, które zna i lubi. Pomimo 
polepszenia, utrzymują się problemy z nadwrażliwością oralną, prawidłowym żuciem 
i ogryzaniem oraz z opanowaniem dojrzałego sposobu połykania. Konieczna jest 
praca nad usprawnianiem modulacji głosu, tempa mowy i intonacji. Ze względu na 
trudności wynikające z diagnozy Zespołu Aspergera terapia powinna obejmować 
rozwój kompetencji komunikacyjnych i być narzędziem adaptującym dziecko 
w społeczeństwie. Terapia pacjentów z ZA obejmuje m.in.: kształtowanie słownika 
czynnego i biernego, rozwijanie umiejętności przekazywania informacji, naukę 
myślenia przyczynowo-skutkowego, naukę interpretacji wypowiedzi innych osób, 
tworzenie odpowiedzi poprawnie gramatycznych, trening słuchowy, kreowanie 
prozodii wypowiedzi [20].

Opieka nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi wymaga podejścia interdys-
cyplinarnego. Ważną rolę pełni zarówno personel medyczny, jak również terapeuci: 
psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi [2]. Początkowo neurologopeda prowadzący 
terapię z wcześniakiem powinien uwzględnić wytyczne terapii neurorozwojowej. 
Mowa tu o prowadzeniu opieki, asystowaniu i wczesnej stymulacji dzieci w różnych 
aspektach podstawowych funkcji – oddychania, jedzenia, aktywności ruchowej, 
uczenia się odbierania bodźców z otoczenia, samoregulacji [2]. Opóźnienie w rozwoju 
mowy widoczne jest już w 1. roku życia wcześniaków. W związku z tym dalsza 
terapia logopedyczna dodatkowo będzie skupiała się również na rozwoju mowy 
werbalnej i niewerbalnej, np. uczeniu funkcji komunikacyjnej mowy. W związku 
w różnorodnością objawów, konieczne jest indywidulane dopasowanie programu 
terapeutycznego do dziecka, który będzie całościowo obejmował rozwój poznawczy 
i motoryczny dziecka. 
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Zaburzony rozwój mowy dziecka 4-letniego dziecka urodzonego w 25. tygodniu 
ciąży. Studium przypadku
Streszczenie
Celem badania było przestawienie studium przypadku dziewczynki urodzonej w 25 tygodniu ciąży. Za 
cel szczegółowy postawiono przestawienie całościowej diagnozy logopedycznej oraz przykładowego 
programu terapii. Studium przypadku przedstawia rozwój mowy dziecka od urodzenia do 4. roku 
życia. Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest studium indywidualnego przypadku. Mowa dzieci 
przedwcześnie urodzonych w większości przypadków rozwija się w sposób zaburzony i wymaga wczesnych 
działań neurologopedycznych i logopedycznych. Na podstawie badań stwierdzono u dziewczynki 
zaburzony rozwój mowy, cechy mowy dyzartrycznej oraz nieprawidłowości w komunikowaniu się. 
U dziecka, utrzymują się problemy z nadwrażliwością oralną, prawidłowym żuciem i ogryzaniem oraz 
z opanowaniem dojrzałego sposobu połykania. W związku w różnorodnością objawów, konieczna jest 
dalsza terapia logopedyczna ukierunkowana zarówno na rozwój mowy werbalnej dziewczynki, jak i na 
poprawę funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego.
Słowa kluczowe: logopeda wcześniak terapia mowa karmienie
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Disturbed speech development of a child of a 4-year-old child born in the 25th 
week of pregnancy. Case study
Abstract
The aim of the study was to present a case study of a girl born at 25 weeks of pregnancy. The specific 
goal was to present a comprehensive speech therapy diagnosis and an example therapy program. The case 
study presents the child’s speech development from birth to 4 years of age. The method used in this work 
is individual case study. The speech of premature babies in most cases develops disturbed and requires 
early neurological and speech therapy. Based on the research, the girl was found to have impaired speech 
development, dysartic speech features and communication abnormalities. In a child, problems with oral 
hypersensitivity, proper chewing and nibbling, and mastery of mature swallowing persist. In connection 
with the variety of symptoms, further speech therapy is needed, focused on both the development of the 
girl’s verbal speech and the improvement of physiological functions within the articulation apparatus.
Keywords: speech therapist premature speech therapy feeding
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Tadeusz Paweł Wasilewski1

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego 
a wybiórczość pokarmowa i jej wpływ 

na kształtowanie się mowy dziecka
1. Wstęp

Integracja sensoryczna jest niezwykle złożonym procesem, zachodzącym w ośrod-
kowym układzie nerwowym człowieka. Polega on na ciągłym rejestrowaniu, 
interpretowaniu i przetwarzaniu informacji zmysłowych. Mózg otrzymując informacje 
ze wszystkich zmysłów umiejętnie je rozpoznaje, segreguje, a następnie integruje ze 
sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, a następnie odpowiada adekwatną reakcją 
na bodźce [1-3].

Przyrowski i wsp. [4] stwierdzają, że integracja sensoryczna to organizacja 
wejściowych danych zmysłowych dokonywana przez mózg w celu tworzenia 
właściwych odpowiedzi adaptacyjnych na wymagania otoczenia. 

Według Szczepary-Fabian [5] w prawidłowo przebiegającym procesie integracji 
sensorycznej pewna ilość wrażeń zmysłowych docierających do ciała człowieka zostaje 
w nim zintegrowana w taki sposób, aby mogła być użyta do powstania odpowiedniej 
reakcji na zaistniały bodziec. 

Ayers [1, 5] opisała cztery poziomy procesów integracji sensorycznej, które 
zachodzą w trakcie rozwoju dziecka. Według autorki poziomy te są adekwatne do 
etapów rozwojowych i nie wymagają żadnych sztywnych granic czasowych, gdyż 
proces integracji sensorycznej ma charakter płynny i liniowy. Procesami tymi są 
między innymi prawidłowa modulacja wrażeń dotykowych odczuwanych przez 
skórę oraz rozróżnianie właściwości przedmiotów za pomocą dotyku, umiejętne 
przystosowanie ciała do zmian w odziaływaniu siły grawitacji, uświadamianie sobie 
własnych części ciała z wykorzystaniem obu stron oraz właściwe nawiązywanie 
interakcji z otoczeniem, tj. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie złożonych 
i nieznanych dotychczas czynności.

Procesy integracji sensorycznej ulegają również zaburzeniom. Jak stwierdza Biel 
[3] nieprawidłowa integracja sensoryczna to zakłócenia w rejestracji, przetwarzaniu, 
integracji i modulacji bodźców sensorycznych, a także problemy w łączeniu informacji 
z innych układów.

Przybyła i wsp. [6] sugerują, iż obecnie coraz częściej zauważa się trudności 
w nauce u dzieci, których możliwości intelektualne są wyższe od przeciętnych. Mają 
na to wpływ przede wszystkim czynniki działające na płód w okresie prenatalnym. 

Przyrowski i wsp. [4] zwracają uwagę na fakt, że deficyty integracji sensorycznej 
obecne u dzieci z trudnościami w uczeniu się obejmują zaburzenia w rejestracji 
i przetwarzaniu bodźców głównie w obrębie trzech podstawowych systemów 
sensorycznych, tj. dotykowego, propriorecytywnego i przedsionkowego. Powyższe 

1 Wydział Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, numer ORCID-ID – 
0000-0003-4686-0500.
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stanowisko potwierdzają badania Li-Chen i wsp. [7], Ozcebe i wsp. [8] i von 
Suchodoletz [9].

Dysfunkcje integracji sensorycznej najczęściej przejawiające się w postaci 
nadwrażliwości i podwrażliwości zdają się być podstawą obserwowanych u dzieci 
trudności w zakresie kinezji artykulacyjnej i praksji oralnej.

Nadwrażliwość występuje wówczas, gdy próg pobudliwości jest obniżony 
i wystarczy niewielka siła oraz mała liczba działających bodźców, aby ten układ 
pobudzić. Podwrażliwość sensoryczna polega zaś na tym, że próg pobudliwości jest 
podwyższony, a zatem potrzebna jest dużo większa siła i liczba działających bodźców, 
aby wywołać pobudzenie [10, 11]. 

Celem prezentowanej pracy była analiza zaburzonych procesów integracji 
sensorycznej z uwzględnieniem wybiórczości pokarmowej i ich wpływ na kształtowanie 
mowy dziecka. 
2. Układy sensoryczne i objawy ich zaburzeń 

W praktyce logopedycznej podczas diagnozowania dziecka rzadko bierze się 
pod uwagę możliwość występowania zaburzeń integracji sensorycznej, które mogą 
być przyczyną problemów w rozwoju i kształtowaniu się mowy oraz trudności 
komunikacyjnych dziecka. 

Teoria integracji sensorycznej w swoich założeniach zajmuje się wszystkimi układami 
sensorycznymi, tj. układem przedsionkowym, dotykowym, proprioceptywnym, 
wzrokowym, słuchowym, węchowym i smakowym [12-14]. 

Najwcześniej dojrzewającym i najważniejszym systemem zmysłowym zlokali-
zowanym w uchu wewnętrznym jest układ przedsionkowy. Poprzez receptory 
znajdujące się w uchu środkowym umożliwia on odbieranie wrażeń i dostarczanie 
informacji związanych z ruchem, siłą grawitacji oraz zmieniającą się pozycją głowy. 
Układ ten odgrywa fundamentalną rolę we wszystkich działaniach człowieka [12]. 

Według Szyszko i wsp. [2] układ przedsionkowy wpływa na bezpieczeństwo 
grawitacyjne, napięcie mięśniowe, ruchy i równowagę ciała, koordynację ruchową, 
przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne i słuchowo-językowe, a także planowanie ruchu, 
bezpieczeństwo emocjonalne i funkcjonowanie społeczne. Odróżnia on przyśpieszanie, 
zwalnianie, ruchy obrotowe, ale także ruchy powolne, szybkie i rytmiczne. Podczas 
odbierania wrażeń przedsionkowych niektóre informacje są za bardzo wzmacniane lub 
nie dochodzi do ich wyhamowywania. Mózg otrzymuje wówczas za wiele impulsów 
z układu przedsionkowego, co przyczynia się do występowania nadwrażliwości 
przedsionkowej. Występuje ona pod postacią niepewności grawitacyjnej i nietolerancji 
ruchu. 

Nadwrażliwość w układzie przedsionkowym związana może być z trudnościami 
w zakresie samoobsługi dziecka i najczęściej przejawiać się może w postaci jego 
niechęci do zmian pozycji lub ruchu głowy, np. podczas czesania czy mycia włosów, 
kłopotami z utrzymaniem równowagi ciała, czy trudnościami ze schylaniem się bądź 
siedzeniem zwłaszcza, gdy dziecko nie dotyka podłoża. W zakresie umiejętności 
ubierania się dziecko przejawia trudności z utrzymaniem równowagi podczas 
wkładania poszczególnych części odzieży, utraty orientacji, gdy zakłada buty, bądź 
przejawia trudności z koncentracją oraz prezentuje skłonności do pośpiesznego 
wykonywania czynności i zwiększoną męczliwość [12]. 
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Dziecko z nadwrażliwością sensoryczną źle znosi zwisanie głową w dół, robienie 
przewrotów, „turlanie się”. Ponadto, unika zeskakiwania z wyższej powierzchni na 
niższą lub robi to z ociąganiem się i wyraźnym wysiłkiem. Wydaje się, że tego typu 
dziecko nie ocenia odległości w przestrzeni, unika gier zespołowych, w których mogą 
wystąpić zaskakujące i nieobliczalne zachowania ruchowe ze strony innych osób [13]. 

Yack i wsp. [15] stwierdzają, że nadwrażliwość w układzie przedsionkowym 
powoduje niechęć do udziału w ruchu okrężnym i prostolinijnym, np. podczas 
kręcenia się na karuzeli czy wokół własnej osi. U tego typu dzieci może wystąpić 
choroba lokomocyjna, zwłaszcza podczas szybkiej jazdy samochodem. Niepewność 
grawitacyjna objawia się naturalnym lękiem przed upadkiem, schodzeniem bądź 
zbieganiem ze schodów. Dzieci boją się i unikają placu zabaw czy ćwiczeń na sali 
gimnastycznej w związku z wykonywaniem zabaw ruchowych. Boją się grać w piłkę. 

Podwrażliwość w układzie przedsionkowym objawia się podejmowaniem przez 
dziecko niepotrzebnego ryzyka na placu zabaw i sali gimnastycznej. Charakteryzuje 
się dużą chęcią huśtania się i kręcenia na karuzeli. Dzieci z tego typu dysfunkcją 
podczas wykonywania zadań poszukują ciągłej stymulacji i pobudzenia [12, 13, 15]. 

Największym i porównywalnie wcześnie (tak, jak układ przedsionkowy) rozwija-
jącym się i dojrzewającym systemem jest układ dotykowy. Pierwsze wrażenia dotykowe 
dziecko odbiera w łonie matki w postaci informacji o kształcie, temperaturze, sile 
dotyku, czy bólu. U noworodka zmysł dotyku pozwala mu zwrócić twarz w stronę 
piersi, uspokoić się i zasnąć, gdy poczuje ciepły i czuły dotyk. Integracja w obrębie 
układu dotykowego wpływa na spostrzeganie otaczającego świata i rozwój reakcji 
obronnych. Ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju świadomości siebie i otoczenia. 
Dzięki zmysłowi dotyku dziecko identyfikuje części ciała, rozpoznaje uścisk, uderzenie, 
szczypanie, głaskanie. Układ dotykowy odbiera informacje z komórek receptorowych 
znajdujących się w skórze, które są rozmieszczone na całym ciele. Sygnały zwrotne 
z układu dotykowego przyczyniają się do zdolności planowania motorycznego, mają 
wpływ na stabilność emocjonalną i funkcjonowanie społeczne [3, 16].

Dysfunkcje układu dotykowego przejawiające się w postaci nadwrażliwości 
sensorycznej cechuje zaburzone odczuwanie bólu, temperatury, nacisku i ruchu. 
U dziecka manifestują się one w postaci obronności dotykowej. Dziecko jest 
nadwrażliwe na dotyk podczas mycia, kąpieli, czesania i obcinania włosów, unika 
wszelkich manipulacji w obrębie jamy ustnej, wyrażając tendencje do odruchu 
wymiotnego. Unika także sztywnych, szorstkich materiałów i ciasnych ubrań 
przylegających do ciała, drażnią go metki [12, 13]. 

Ponadto, w zakresie ubierania dziecko nie zgadza się na zmianę odzieży, toleruje 
niewielki zestaw ubrań, nie lubi nosić bielizny, przez co ubieranie często staje się 
stresujące. Nadwrażliwość u dziecka występuje także pod postacią negatywnych reakcji 
na zmiany temperatury i ciśnienia, preferowania długich rękawów zakrywających 
dłonie, unikania fizycznego kontaktu (przytulania, dotykania), nietolerowania dotyku 
innych osób, niechęci trzymania przyrządów do pisania lub cięcia bądź narzędzi 
potrzebnych do wykonania konkretnych zadań. Dziecko z trudem toleruje na dłoniach 
klej, farby oraz instrukcje podawane w bliskiej odległości. Obronność dotykowa może 
mieć różny stopień nasilenia, tj. od niewielkiego dyskomfortu do nasilonego lęku 
i występować w każdym wieku [12, 13].
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Jodzis [13] stwierdza, że dziecko z nadwrażliwością dotykową nie lubi chłodnej 
pościeli, nie toleruje, gdy osoby trzecie stoją zbyt blisko niego, wykazuje większą 
niechęć niż inne dzieci do wizyty u stomatologa. 

Podwrażliwość na dotyk objawia się między innymi zwiększonym zapotrzebowaniem 
i poszukiwaniem mocnego, fizycznego kontaktu. Zamiast lekkiego dotyku dzieci 
preferują dotyk stanowczy. Z tego typu dysfunkcją dziecko lubi mocno ściskać, tulić, 
uderzać rękami, nogami lub głową w twarde powierzchnie, mocno zaciska dłonie lub 
silnie splata ręce. Samo prowokuje bójki, pociera ciało o różne przedmioty, przejawia 
widoczne, słabe reakcje na doznania cielesne i częsty brak reakcji bólowej na drobne 
urazy (uderzenia lub skaleczenia). Bardzo często stymuluje się poprzez uderzanie, 
gryzienie, wykręcanie całego ciała i rąk oraz drapanie. Tego typu zachowania 
powodują obniżenie wewnętrznego napięcia. Deficyty w zakresie układu dotykowego 
niekorzystnie wpływają na proces uczenia się, koncentracji i emocjonalność [16, 17].

Układ proprioceptywny (czucia głębokiego) w dużym stopniu współpracuje 
z układem przedsionkowym. Propriocepcja to nieświadoma zdolność do określania 
pozycji ciała informująca o położeniu różnych części ciała i ich ułożeniu względem 
siebie, innych ludzi i przedmiotów. Receptory układu proprioceptywnego są rozmiesz-
czone w mięśniach, ścięgnach, więzadłach, torebkach stawowych i tkance łącznej. 
System czucia głębokiego wpływa na płynność wykonywania ruchu, jego planowanie 
i kontrolę, a także świadomość ciała, utrzymanie prawidłowej postawy oraz poczucie 
stabilności emocjonalnej [12, 13, 15]. 

Dysfunkcje układu proprioceptywnego związane są z niewłaściwym sposobem 
odbierania lub przetwarzania powyższych informacji poprzez otrzymywanie 
niewystarczających sygnałów zwrotnych dotyczących ruchu i pozycji ciała. Niska 
świadomość ciała i nie najlepsze stopniowanie ruchu musi być przez dziecko 
rekompensowane wzrokiem. Dlatego też zaburzeniom systemu proprioceptywnego 
zazwyczaj towarzyszą dysfunkcje układu dotykowego i przedsionkowego. Problemy 
czucia głębokiego w zakresie samoobsługi dziecka objawiają się nieustannym 
upuszczaniem przedmiotów, np. pasty do zębów, szczoteczki, zbyt mocnym lub słabym 
naciskiem na przedmioty czy trudnościami w zmianie pozycji ciała dostosowanej 
do wykonania zadania. W zakresie ubierania się dziecko może przejawiać trudności 
z umieszczeniem kończyn w odpowiedniej części odzieży, może nie radzić sobie 
z bardziej precyzyjnymi zadaniami podczas ubierania się, np. zapianiem guzików czy 
zasunięciem suwaka [12, 13]. 

Dysfunkcje w układzie czucia głębokiego mogą przejawiać się także w zbyt 
słabym chwycie, stabilizowaniu ciała poprzez podpieranie się, łatwej męczliwości, 
używaniu zachowań autostymulacyjnych, aby utrzymać uwagę i złagodzić stres. 
Z deficytów układu proprioceptywnego powstaje dyspraksja obejmująca małe i duże 
grupy mięśniowe [13, 18].

W zakresie dysfunkcji wzroku dziecko ma trudności podczas przeszukiwania 
otoczenia wzrokiem w celu znalezienia określonego przedmiotu znajdującego się 
w ruchu. Nie radzi sobie z kierowaniem ruchem przy użyciu lusterka, ma trudności 
ze znajdowaniem ubrań, doświadcza problemów z dopasowaniem skarpet, butów 
czy utrzymaniem równowagi. W zakresie zabawy przejawia kłopoty z układaniem 
puzzle i koncentruje się na szczegółach, nie widząc zabawy w całości. Cechuje go 
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nieprawidłowa reaktywność na światło i kolory. Dlatego też dziecko z nadwrażliwością 
wzrokową osłania oczy przed światłem i często mruga. Unika za wszelką cenę 
świateł błyszczących i migających. Lubi chodzić w ciemnych okularach, nawet 
w pomieszczeniach, unikając kontaktu wzrokowego [12]. 

W przypadku dysfunkcji słuchu dziecko denerwują donośne i głośne dźwięki 
oraz głosy ludzi, które łatwo je rozpraszają i powodują trudności ze zrozumieniem 
werbalnych podpowiedzi podczas ubierania się. Nadwrażliwość słuchowa polega 
na nadmiernym reagowaniu organizmu na bodźce akustyczne do tego stopnia, że 
dziecko udaje, że nie słyszy, gdy ktoś je woła, często zakrywając uszy bądź głośno 
mówi, aby oddzielić się od odbieranych hałasów. Z drugiej jednak strony potrafi być 
zafascynowany niektórymi dźwiękami i często je powtarza [15].

Przejawami nadwrażliwości ze strony węchu są między innymi awersyjne 
reakcje na ubieranie się i pranie ubrań w detergentach zapachowych. Ponadto, 
dziecko charakteryzują negatywne reakcje na zapach określonych kosmetyków 
lub środków czystości, izolowanie się od naturalnych zapachów innych ludzi. 
Przejawami podwrażliwości ze strony węchu może być poszukiwanie przez dziecko 
silnych bodźców zapachowych, obwąchiwanie przedmiotów i ludzi, ślinienie rąk, 
wstrzymywanie oddawania moczu i kału, oznaczanie przedmiotów i smarowanie się 
własnymi wydzielinami [15].

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą także objawiać się problemami natury 
emocjonalnej, tj. dziecko może przejawiać wzmożoną płaczliwość, być pobudzone 
lub zdenerwowane w otoczeniu, reagować agresywnie, wybuchać gniewem i często 
być uparte [12-15].
3. Mechanizmy odruchowe a kształtowanie się rozwoju mowy dziecka 

Najistotniejszymi mechanizmami odruchowymi, mającymi wpływ na rozwój 
i kształtowanie się mowy dziecka są odruch Moro, odruch poszukiwania i ssania, 
odruch kąsania, odruch chwytny dłoni i odruch podeszwowy oraz odruch dłoniowo-
bródkowy Babkina [12, 19]. 

Według Odowskiej-Szlachcic [12] odruch Moro określany mianem odruchu 
obejmowania jest pierwotnym odruchem, pojawiającym się w trzecim miesiącu (28 
tydzień) życia płodowego. Polega on na wyproście rąk z rozwartymi palcami i nóg 
oraz powrocie do ułożenia ich wzdłuż ciała poprzez przywarcie całym ciałem do matki. 
Odruch ten zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. Może on być uaktywniony 
poprzez odgięcie głowy dziecka, raptowne podniesienie i opuszczenie, a u dzieci 
starszych poprzez uderzenie w podłoże na którym leży dziecko, tzn. w przypadku 
wszelkich nagłych reakcji i niespodziewanych zdarzeń związanych szczególnie 
z utratą podparcia głowy. Odruch ten mogą wyzwalać także nagłe zmiany w dopływie 
światła, nieoczekiwane głośne dźwięki oraz zmiany temperatury lub ból. Zwyczajowo 
zanika on około 3-4 miesiąca życia, co związane jest ze zwiększoną wrażliwością 
i pobudliwością na bodźce sensoryczne.

W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreśla się znaczenie odruchu Moro dla 
prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka, jak i osoby dorosłej. 
Okazuje się, że odruch ten nadmiernie aktywizuje układ współczulny poprzez 
wzbudzenie pierwotnej reakcji walki i/lub ucieczki [19].

Zdaniem Surgi i wsp. [19] funkcją odruchu Moro jest pierwotne kontrolowanie 
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zmiany pozycji i równowagi ciała, kształtowanie się reakcji obronnych i podporowych 
oraz umiejętność „zaczerpnięcia” pierwszego oddechu po urodzeniu. Autorki 
stwierdzają, że możliwe konsekwencje przetrwałego odruchu Moro dają obraz 
nadwrażliwości i nadmiernej reaktywności na bodźce sensoryczne, słabe umiejętności 
adaptacyjne i niechęć do zmian, a także uogólniony niepokój przeradzający się często 
w lęki i fobie oraz problemy z równowagą i koordynacją ruchową. 

Odowska-Szlachcic [12] zwraca uwagę, na fakt że u dzieci powyżej 3 roku życia 
może występować słaba tolerancja nagłych, niespodziewanych bodźców i wydarzeń, 
obniżona zdolność percepcji wzrokowej, niedojrzałość ruchów gałek ocznych, 
tzw. efekt przywiązania do bodźca (niezdolność do ignorowania pojawiających się 
w polu widzenia nieistotnych informacji wzrokowych) oraz choroba lokomocyjna. 
Przetrwały odruch Moro powoduje zaburzenia funkcjonowania w zakresie układu 
przedsionkowego. W pracy logopedycznej nad kształtowaniem się i rozwojem 
mowy dziecka zwraca uwagę niepokój i nadmierne jego pobudzenie, trudności ze 
skupieniem wzroku i utrzymaniem uwagi wzrokowej. Ponadto, dziecko często nie jest 
w stanie skoncentrować się na zadaniach słuchowych, a jego uwaga zbyt szybko ulega 
rozproszeniu. 

Drugim odruchem mającym niebagatelny wpływ na późniejsze kształtowanie 
i rozwój mowy dziecka ma odruch poszukiwania i ssania. U zdrowego noworodka 
urodzonego o prawidłowym czasie najsilniejszy odruch ssania ma miejsce około 2 
godzin po porodzie. Pojawia się on już jednak około 14 tygodnia życia płodowego 
[19, 20].

Kaptur i wsp. [21] stwierdzają, że odruch poszukiwania i ssania to najwcześniej 
skoordynowane zachowanie, jakie przejawia płód. Brak stymulacji odruchu ssania 
może powodować jego zanik już w piątej dobie życia. W okresie niemowlęcym 
odruch ten aktywizowany jest poprzez stymulację dotykową okolic jamy ustnej ze 
szczególnym uwzględnieniem języka i podniebienia. Prawidłowa synchronizacja 
poboru pokarmu w czasie karmienia piersią wykorzystująca odruch ssania oparta 
jest o reakcję odruchową, tzw. triadę ssania – oddychania i połykania. Okazuje się, 
bowiem, że dojrzałe ssanie opiera się na prawidłowych ruchach języka raz w górę 
raz w dół oraz prawidłowym docisku warg. Powyższa umiejętność w pełni kształtuje 
się do 6 miesiąca życia, a odruch poszukiwania i ssania powinien zostać wygaszony 
pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia. Prawidłowo wykonane ruchy ssania 
i połykania stymulują mięśnie warg, gardła i krtani dzięki czemu odbywa się trening 
oddychania przez nos. Tak kształtowany tor oddechowy przygotowuje dziecko do 
rozwoju odruchów związanych z kąsaniem, gryzieniem i żuciem. 

Chociaż sposób karmienia noworodków, niemowląt i małych dzieci rzadko bywa 
wiązany przez rodziców z późniejszym rozwojem mowy, to jednak staje się czynnikiem 
mającym podstawowe znaczenie do rozwoju artykulacyjnego, gdyż te same ruchy, 
które wykonuje dziecko podczas jedzenia i picia obecne są w trakcie artykulacji. Jest 
tym bardziej ważne, że trudności związane z karmieniem są powszechnym zjawiskiem 
wśród pacjentów do 3 roku życia. Okazuje się, że problem ten dotyka 60% dzieci 
urodzonych przedwcześnie, 80% dzieci z chorobami neurologicznymi, a także nawet 
90% dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu [7, 20, 22].

Należy nadmienić, że w trakcie karmienia piersią, wykorzystując odruch 
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poszukiwania i ssania dziecko obejmując wargami brodawkę ćwiczy mięsień okrężny 
ust dzięki czemu jego usta przygotowują się do późniejszego wymawiania samogłosek 
zaokrąglonych [o] i [u] oraz spółgłosek wargowych [p], [p’], [b], [b’], [m], [m’]. Gdy 
język dziecka zaś podczas ssania dociska brodawkę do podniebienia i unosi swój 
czubek do góry to daje podstawy do pionizacji języka potrzebnej do artykulacji głosek 
przedniojęzykowo-zębowych takich jak [t], [d], [n] oraz [t’], [d’] (zazębowych), 
a także dziąsłowych [š], [ž], [č], [ǯ], [l], [r], a także [ši], [ži], [či], [ǯi] [l’], [r’]. Odruch 
poszukiwania i ssania wspomaga również żuchwę, która podnosząc się do góry oraz 
rytmicznie przesuwając do przodu przyczynia się do prawidłowego rozwoju zgryzu, 
a także doskonali przyszłą umiejętność żucia podczas jedzenia pokarmów stałych [21]. 

Poddając analizie związki pomiędzy zaburzeniami integracji sensorycznej, 
zaburzeniami karmienia i rozwojem umiejętności picia a kształtowaniem się rozwoju 
mowy należy zwrócić uwagę na fakt, iż sposób karmienia i dbanie o odżywianie 
dziecka w bezpośredni sposób jest wpisane w styl sprawowania opieki rodzicielskiej, 
co stanowi integralny element stylu życia osób dorosłych [23]. 

Współdziałającym z odruchem poszukiwania i ssania, wykształcającym się w ciągu 
pierwszego tygodnia po narodzinach i aktywowanym przez dotyk warg jest odruch 
ryjkowy (trąbkowy) [19]. 

Odruch ten towarzyszy człowiekowi przez całe życie odgrywając znaczącą rolę 
w nabywaniu umiejętności karmienia łyżeczką, picia płynów ze szklanki, picia przez 
słomkę i dmuchania. Mając na uwadze kształtowanie i rozwój mowy dziecka oraz 
jego artykulację należy zaznaczyć, że odruch ten wpływa na prawidłową realizację 
wielu głosek. Podczas karmienia dziecka łyżeczką rozchyla ono wargi i obniża 
żuchwę, a następnie po wprowadzeniu łyżeczki do jamy ustnej. Szczególna praca 
wargi górnej i umiejętność przesuwania pokarmu językiem w głąb jamy ustnej 
doskonali pracę mięśnia okrężnego warg i ćwiczy pionizację języka. W taki sposób 
pomaga w kształtowaniu się spółgłosek wargowych, wargowo-zębowych, takich jak 
[f], [f’], [v], [v’] oraz samogłosek zaokrąglonych. Podczas karmienia łyżeczką dziecko 
nabywa umiejętności koordynowania czynności jedzenia z fazą wydechu, tym samym 
przygotowując się do prawidłowego mówienia w odpowiednim tempie [21].

W czasie picia z otwartego kubka dziecko nabywa umiejętności określonej sekwencji 
ruchowej związanej ze zwarciem warg, nabraniem płynu, jego przemieszczeniem się 
w jamie ustnej i połknięciem. Podczas zbierania płynów z brzegów kubeczka dziecko 
ćwiczy mięśnie okrężne warg, których prawidłowa praca i napięcie są niezbędne 
w procesie gryzienia i żucia, a także w artykulacji głosek wargowych, wargowo-
zębowych i samogłosek. W przypadku uczenia się przez dziecko prawidłowego 
wzorca połykania z unoszeniem całej masy języka ku podniebieniu twardemu dziecko 
kształtuje przyszłą artykulację głosek wymagających pionizacji języka takich jak 
zębowych, dziąsłowych i prepalatalnych [ś], [ć], [ź], [ʒ′]. Należy wspomnieć, że 
umiejętność pionizacji szerokiego języka przyczynia się także do prawidłowej realizacji 
głosek tylnojęzykowych [k], [g], [x] i nosowych [ę], [ą], [m], [n]. Nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu odruchu ryjkowego związane są z brakiem umiejętności zrobienia 
z ust „przysłowiowego dziubka”, a także mogą prowadzić do częstego otwierania ust, 
ciągłego napinania mięśni okrężnych ust i trudności z ich rozluźnianiem [21, 24]. 

Według Surgi i wsp. [19] odruch ten może powodować odwrotną reakcję pracy 
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języka podczas podawania pokarmu, tj. wypychania go z ust zamiast wciągania. 
Kaptur i Sławek [21] stwierdzają, że po piątym miesiącu życia dziecka w przypadku 

karmienia sztucznego i w szóstym miesiącu życia w przypadku karmienia naturalnego 
powinno pobierać pokarm o zróżnicowanej konsystencji i fakturze. Towarzyszącym 
odruchowi ryjkowemu, który wspiera schemat żywienia niemowląt zakładający 
w pierwszej kolejności karmienie łyżeczką, picie z otwartego kubka, a następnie naukę 
samodzielnego jedzenia jest odruch kąsania, gryzienia i zaciskania zębów.

Zdaniem Bahr i wsp. [25] odruch kąsania występuje pomiędzy 6 a 7 miesiącem 
życia i polega na utrzymaniu zwarcia przez cały czas trwania bodźca. Odruch ten 
aktywizuje stymulacja w obrębie warg i dziąseł zintegrowaną z funkcją żucia. Fakt 
zaciskania zębów ma związek z potrzebą utrzymywania pokarmu w ustach. Powyższa 
teza jest o tyle znacząca, że obecnie rodzice coraz później wprowadzają do diet 
dziecka produkty stałe o konsystencji grudkowatej oraz boją się karmić dziecko 
łyżeczką i nie pozwalają pić z otwartego kubeczka. Często nie zdają sobie sprawy 
z faktu, że brak treningu narządów odpowiedzialnych za żucie i gryzienie oraz 
niestosowanie łyżeczki i picia z kubka może w przyszłości skutkować występowaniem 
problemów z artykulacją większości realizowanych głosek. Tymczasem prawidłowa 
praca narządów artykulacyjnych, tj. warg; ich domykanie i zaokrąglanie, praca mięśni 
policzkowych oraz języka związana z przyjmowaniem pokarmów istotnie wpływa na 
poziom napięcia mięśniowego narządów artykulacyjnych oraz ich funkcje. 

Okazuje się, bowiem, że podczas gryzienia dziecko doskonali pracę mięśni 
unoszących i obniżających żuchwę oraz wzmacnia mięśnie języka, co wpływa na 
realizację samogłosek i artykulację głosek dentalizowanych. Podczas żucia natomiast 
wzmacnia pracę układu stomatognatycznego oraz następuje stymulacja mięśni 
odpowiedzialnych za pracę żuchwy, tj. jej odwodzenie i przywodzenie, ruchy zbliżone 
do obrotowych oraz przemieszczanie na boki, co w przyszłości może mieć wpływ na 
wyrazistość mówienia oraz prawidłową realizację głosek [s], [z], [c], [ʒ], [š], [ž], [č], 
[ǯ] oraz [l] i [r] [21]. 

Zdaniem Odowskiej-Szlachcic [12] odruch kąsania często obecny jest u dzieci po 
piątym roku życia i wraz z innymi zaburzeniami w sferze oralno-twarzowej może 
wpływać na opóźniony rozwój mowy. Konsekwencjami odruchu kąsania jest ciągła 
potrzeba stymulacji oralnej, uporczywe ślinienie się dziecka, nadmierne wysunięcie 
języka do przodu i niemowlęcy sposób połykania. 

Carruth i Skiner [24] stwierdzają, że pod względem karmienia niemowlęta 
i małe dzieci mogą różnić się poziomem umiejętności w danym wieku, a nabywanie 
określonych umiejętności jest sprawą indywidulną. 

Na kształtowanie i rozwój mowy dziecka znaczącego wpływu upatruje się 
w odruchu chwytnym dłoni i odruchu podeszwowym. Odruch chwytny dłoni polega 
na chwytaniu i mocnym trzymaniu palców włożonych w dłoń dziecka. Integruje się 
on wraz z ogólną koordynacją ruchów ciała w 3-4 miesiącu życia (najpóźniej do 1 
roku życia). Odruch podeszwowy zaś występuje w odpowiedzi na naciśnięcie palcem 
podeszwy dziecka w okolicy palców stóp, po czym następuje przykurcz palców 
u nóg. Odruch ten wygasza się w 7-8 miesiącu życia (najpóźniej do 1 roku życia). 
Konsekwencjami utrzymujących się powyżej odruchów jest opóźniony rozwój mowy, 
zaburzenia artykulacji, nadwrażliwość dotykowa, czy tendencje do wykonywania 
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niekontrolowanych ruchów rękami podczas mówienia bądź poruszanie ustami podczas 
pisania [12, 13]. 

W literaturze przedmiotu szeroko opisywanym i wpływającym na rozwój mowy 
i komunikacji jest odruch dłoniowo-bródkowy Babkina. Pojawia się on około  
2 miesiąca życia płodowego a jego integracja ma miejsce do około 4 miesiąca życia 
dziecka. Odruch ten jest widoczny, gdy leżącemu na plecach dziecku naciska się 
palcami na otwarte dłonie obu rąk, co powoduje reakcję zwrotną w postaci otwierania 
ust, delikatne wysunięcie języka i przywiedzenie głowy do piersi, do przodu lub w bok. 
Brak integracji odruchu u dzieci starszych i osób dorosłych może objawiać się małą 
zręcznością manualną, nieprawidłowym trzymaniem ołówka, długopisu, kredki oraz 
występowaniem napięcia w obrębie szyi, rąk i twarzy. Charakterystycznym objawem 
tego odruchu jest wysuwanie języka lub nadmierna jego praca wewnątrz ust podczas 
rysowania, wycinania lub pisania. Niezintegrowany odruch dłoniowo-bródkowy 
u osoby dorosłej charakteryzuje zaciskanie dłoni podczas sytuacji stresowej, czy 
wkładanie kciuka do środka zaciśniętej dłoni, ale także zaburzenia rozwoju ekspresji 
twarzy, dynamiki ruchów kości czaszki, zwłaszcza szczęki i obszaru stawu skroniowo-
żuchwowego [19]. 

W pracy logopedycznej podejmowanej wobec dziecka z wadami wymowy ważne 
jest wprowadzanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie twarzy poprzez stosowanie 
masaży oraz wskazania kontroli domykania ust i chowania języka [18, 19]. 
4. Wybiórczość pokarmowa a rozwój mowy dziecka

Miller [16] w zakresie klasyfikacji zaburzeń przetwarzania sensorycznego rozróżnia 
trzy podstawowe wzorce, którymi są zaburzenia modulacji sensorycznej, zaburzenia 
dyskryminacji sensorycznej i zaburzenia motoryczne na bazie sensorycznej. Autorka 
powyższy podział łączy z sensorycznymi awersjami pokarmowymi, tj. (wybiórczością 
pokarmową), mogącymi manifestować się u dziecka od samego początku jego 
życia pod postacią problemów karmienia piersią, nieprawidłowym wzorcem ssania, 
niechęcią do przyjęcia konkretnej pozycji w trakcie karmienia, czy niechęcią do 
bliskości z rodzicami podczas tego aktu. 

Według wielu autorów przedmiotu powyższa sytuacja ma niebagatelny wpływ na 
kształtowanie i rozwój mowy dziecka [10, 21, 24-27].

Zdaniem Baj-Lieder [10] wybiórczość pokarmowa to specyficzny i trwały wzorzec 
zachowania polegający na odmawianiu spożywania pokarmów, które nie należą do 
grupy preferowanych przez dziecko. Okazuje się bowiem, że z reguły preferuje ono 
produkty, które mają charakterystyczną, zwykle płynną konsystencję. Mogą także 
reprezentować określoną markę handlową. 

Zagadnieniu wybiórczości pokarmowej zwykle towarzyszą specyficzne zachowania 
dziecka, takie jak opór przed samodzielnym jedzeniem, dławienie się, reagowanie 
odruchem wymiotnym, wypluwanie jedzenia, trudności z żuciem pokarmów i ich 
połykaniem, a także zabawa jedzeniem, podwyższony niepokój i poziom pobudzenia 
oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne [28, 29].

Zaburzenia powiązane z awersją pokarmową w klasyfikacjach określane są mianem 
nadwrażliwości i podwrażliwości [21]. 

Dziecko z nadwrażliwością wzrokową wyklucza pokarmy jedynie po wyglądzie, 
nie je produktów o określonym kolorze, np. zielonych bądź czerwonych. Baj-Leider 
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[10] stwierdza, że źródłem tendencji do wykluczenia pokarmów ze względu na wygląd 
częściej są wcześniejsze negatywne doświadczenia dziecka, aniżeli to, że podane 
danie wygląda źle lub nie tak jak wyobraziło sobie to dziecko (np. zakrztuszenie się 
dziecka pomidorem może wykluczyć z pożywienia „pomidora” bądź też inny owoc 
przypominający „pomidora”, albo wszystkie owoce o tym kolorze).

Nadwrażliwość słuchowa sprawia, że dana osoba unika produktów chrupkich 
wydających w trakcie gryzienia intensywne dźwięki. Może ona omijać takie miejsce 
jak stołówka szkolna bądź restauracja, gdyż odbywający się w nich hałas i gwar 
znacząco tego typu osoby przeciąża sensorycznie. Dlatego też trudno jest tego typu 
dzieciom skupić się na czynności jaką jest przyjmowanie pokarmów [21]. 

Nadwrażliwość ze strony zmysłu smaku objawia się u dziecka preferowaniem 
przez niego potraw wyłącznie o określonej konsystencji i smaku oraz niska tolerancja 
smaków. Dziecko może reagować nudnościami na mocne i wyraziste smaki, tolerować 
potrawy mdłe. Dlatego też chętniej zjada pokarmy przetworzone i gotowe, np. ze 
słoików, aniżeli przygotowane przez rodziców. Nadwrażliwość smakowa może też 
wywołać negatywną reakcję na podanie pokarmu metalową łyżką, która pozostawia 
charakterystyczny posmak metalu, mocno wyczuwalny dla osób z tym rodzajem 
nieprawidłowości w zakresie modulacji sensorycznej [12]. 

W przypadku nadwrażliwości na zapachy dziecko reaguje nudnościami i wymiotami, 
„dusi się”, wyczuwa zapachy na dużą odległość oraz unika potraw o intensywnym 
zapachu, zwłaszcza gorących. Wykazuje opór przed jedzeniem i toleruje wyłącznie 
określone potrawy (zwykle kilka).

Nadwrażliwość na dotyk u dzieci przejawia się niechęcią dotykania jedzenia, 
wyraźną preferencją co do temperatury posiłków i ich konsystencji, a nawet sposobu 
podawania. Dziecko z nadreaktywnością dotykową wykazuje trudności z przejściem 
z konsystencji płynnych na pokarmy papkowate i z papek na pokarmy z grudkami. 
Zdarza się, że określony pokarm nie tylko jest nietolerowany, ale traktowany jako 
zagrożenie [13, 21].

W przypadku nadwrażliwości przedsionkowej dziecko może czuć się wręcz 
sparaliżowane siedząc w foteliku do karmienia, w którym bardzo często brakuje 
podnóżka na stabilne podparcie dla stóp. Dla tego typu dzieci utrzymanie się w pozycji 
z oderwanymi od podłoża stopami jest doświadczeniem paraliżującym i przerażającym, 
a gdy fotelik stoi na środku pokoju wówczas powyższy problem może się tylko 
pogłębiać. Podczas jedzenia dziecko przejawia trudności z utrzymaniem równowagi, 
gdy musi siedzieć oraz w niewielkim stopniu koncentruje się na zadaniu, gdy musi 
zmienić położenie głowy w celu przesunięcia sztućców bądź talerza [21].

Przeciwnymi zachowaniami do nadwrażliwości są tzw. poszukiwacze sensoryczni, 
czyli osoby poszukujące mocnych bodźców. Preferują one ostre, pikantne pokarmy 
o wyrazistych temperaturach i konsystencjach. Dzieci takie jedzą niechlujnie, 
często z otwartą buzią, bawią się jedzeniem i żują produkty niejadalne. Przejawami 
podwrażliwości są również między innymi wąchanie, wkładanie do ust swoich palców, 
lizanie rzeczy niejadalnych. Dodatkowo dziecko przejawia trudności w różnicowaniu 
smaków i temperatury jedzenia, ssie własne policzki i wargi oraz przejawia brak 
preferencji smakowych.
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5. Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że zjawisko mowy, będąc 

niezwykle złożonym procesem na który składają się nadawanie i odbieranie, wymaga 
wielce zintegrowanego rozwoju wszystkich układów sensorycznych [30].

Powiązanie ich prawidłowego funkcjonowania z mechanizmami odruchowymi 
pozwala na przygotowanie dziecka do wykluczenia wszelkiego rodzaju nieprawidłowości 
w zakresie przyjmowania pokarmów, pobierania płynów, dysfunkcji oddechowych 
czy występowania zaburzeń w kształtowaniu mechanizmów odruchowych. Dla 
potwierdzenia powyżej tezy potrzebna jest również świadomość rodziców dziecka 
i jego najbliższych opiekunów na temat nieprawidłowości w zakresie kształtowania się 
mowy wskazujących na przyczynę, jaką może być wybiórczość pokarmowa. Wiedza 
ta powinna być ważnym sygnałem dla poczynienia bacznej obserwacji rozwijania 
się prawidłowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, sukcesywnego wzmacnia pracy 
mięśni, a także roli aparatu artykulacyjnego i jego wpływu na rozwój mowy. 
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Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a wybiórczość pokarmowa i jej wpływ 
na kształtowanie się mowy dziecka
Streszczenie
Mowa jako złożony proces na który składają się podstawowe systemy nadawania i odbioru wymaga 
zintegrowania sensorycznego zmysłu równowagi z móżdżkiem, propriocepcji, wzroku, słuchu i dotyku. 
Jest to jedna z czynności motorycznych języka i aparatu artykulacyjnego, które pozwalają na komunikację 
językową. Akt mowy jest wyższą funkcją psychiczną, której zaistnienie i prawidłowy rozwój wymaga 
zintegrowania motoryki pierwotnej, wyuczonych czynności motorycznych oraz myślenia i rozumienia. 
Wszelkiego rodzaju opóźnienia w zakresie integracji i rozwoju motoryki ustno-twarzowej zazwyczaj 
objawiają się nadmiernymi lub osłabionymi reakcjami w obszarze jamy ustnej i całej twarzy, i mogą 
powodować wiele problemów związanych między innymi z zaburzeniem ssania, gryzienia czy tzw. 
wybiórczości pokarmowej, co powoduje zaburzenia procesu kształtowania się mowy dziecka. 
Wybiórczość pokarmowa to specyficzny i trwały wzorzec zachowania polegający na odmawianiu 
spożywania pokarmów, które nie należą do grupy preferowanych przez dziecko. Powyższemu problemowi 
towarzyszą zwykle specyficzne zachowania, takie jak opór przed samodzielnym jedzeniem, dławienie się, 
reagowanie odruchem wymiotnym czy trudnościami z żuciem pokarmów i ich połykaniem.
Celem prezentowanej pracy była analiza zaburzonych procesów integracji sensorycznej z uwzględnieniem 
wybiórczości pokarmowej i ich wpływ na kształtowanie mowy dziecka. 
Słowa kluczowe: integracja sensoryczna, mowa, wybiórczość pokarmowa

Sensory processing disorders and food selectivity and its impact on child's 
speech development
Abstract
Speech as a complex process consisting of basic transmission and reception systems requires the integration 
of the sensory sense of balance with the cerebellum, proprioception, vision, hearing and touch. It is one 
of the motor activities of the language and the articulatory apparatus that allow linguistic communication. 
The act of speech is a higher mental function, whose occurrence and proper development requires the 
integration of primary motor skills, learned motor activities as well as thinking and understanding. All 
kinds of delays in the integration and development of oro-facial motility are usually manifested by 
excessive or weakened reactions in the area of the mouth and the entire face and can cause many problems 
related to, among others, sucking, biting or so-called disorders. food selectivity, which causes disorders 
of the child's speech formation process.
Food selectivity is a specific and persistent pattern of behavior that involves refusing to eat foods that 
are not in the child's preferred group. The above problem is usually accompanied by specific behaviors 
such as resistance to eating alone, choking, reacting with an emetic reflex, or difficulties in chewing and 
swallowing food.
The aim of the presented work was to analyze disturbed sensory integration processes, taking into account 
food selectivity and their impact on the child's speech.
Keywords: sensory integration, speech, food selectivit
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Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka 
trzyletniego. Propozycje uzupełnień dotyczące rozwoju 

sfery emocjonalno-społecznej
1. Wstęp

Diagnozowanie to profesjonalne działanie, mające istotne zastosowanie w wielu 
dziedzinach, m.in. w medycynie, poradnictwie, socjologii, psychologii oraz peda-
gogice. Diagnostyka pedagogiczna w wychowaniu i edukacji przedszkolnej pełni 
bardzo ważną rolę, ponieważ jest ona cennym źródłem informacji o poziomie rozwoju 
psychoruchowym dziecka, jego mocnych i słabych stronach, predyspozycjach, 
zainteresowaniach i uzdolnieniach. Pedagodzy czuwający nad harmonijnym 
rozwojem dzieci są odpowiedzialni za wszechstronne poznanie dziecka. Wynikiem 
dobrej diagnozy jest efektywne organizowanie procesu edukacyjnego oraz wczesne 
rozpoznanie zaburzeń i prowadzenie działań wspierających w ramach udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Trafna diagnoza zdecydowanie sprzyja 
zapewnieniu dzieciom prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
2. Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu

O diagnozie pedagogicznej słyszymy najczęściej w kontekście opracowania przez 
nauczycieli wychowania przedszkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej, która dotyczy najstarszych przedszkolaków. Młodsze 
dzieci (3 i 4-latki) poddawane są obserwacji pedagogicznej. Celem takiej obserwacji 
jest zdobycie jak największej wiedzy o dziecku w odniesieniu do jego poziomu 
funkcjonowania w różnych sferach rozwoju psychoruchowego.

Diagnoza pedagogiczna dziecka trzyletniego wywołuje szereg trudności. Mają 
one wiele przyczyn. Podstawową kwestią jest fakt, iż dzieci trzyletnie, na ogół mają 
trudności z werbalizacją własnych myśli i odczuć. Nawet te z dzieci, które stosunkowo 
dobrze mówią nie są w stanie w pełni adekwatnie zwerbalizować tego, co rzeczywiście 
widzą i czują, ponieważ ich język jest w istotny sposób imitacją tego, czego się 
nauczyły od dorosłych. Dodatkową trudnością w diagnozowaniu dzieci w tym 
wieku jest niedoskonała umiejętność rysowania. Rysunki dzieci trzyletnich z racji 
niedoskonałych umiejętności w ramach motoryki małej są trudne do interpretacji oraz 
formułowania diagnozy pedagogicznej jak i psychologicznej.

Sformułowanie sposobów przeprowadzenia diagnozy rozwoju psychoruchowego 
dzieci w wieku przedszkolnym doczekało się jednak trafnych naukowo i zasadnych 
praktycznie opracowań w literaturze. Za wzorcową należy uznać pracę Karoliny 
Skarbek i Irminy Wrońskiej: Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego 
dziecka w wieku przedszkolnym [1]. Omówione są w niej etapy przeprowadzania 
diagnozy funkcjonalnej w oparciu o szereg wymiarów, standardów oraz wskaźników 
dotyczących diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym 

1 joanna.cwiakala@gmail.com, Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji ChAT, www.chat.edu.pl.
2 jurek.czykwin@gmail.com, Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, www.ostrogski.pl.
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(jakkolwiek Autorki nie używają takich pojęć). Zaprezentowane są sfery rozwojowe 
(wymiary), prawidłowości rozwoju danej sprawności (standardy) oraz propozycje 
prób diagnostycznych do ich oceny (wskaźniki) w odniesieniu do konkretnej grupy 
wiekowej – trzylatków, czterolatków i pięciolatków. Wyodrębniono następujące 
wymiary:

• sprawność ruchowa (motoryka duża);
• sprawność manualna i grafomotoryczna (motoryka mała);
• percepcja wzrokowa;
• orientacja w schemacie ciała i kierunkach w przestrzeni;
• percepcja słuchowa;
• mowa;
• myślenie;
• sfera emocjonalno-społeczna (dziecko w sytuacjach zadaniowych i zabawie).
Powyższe wymiary swoim znaczeniem zakreślają szeroki obszar aktywności 

dziecka przedszkolnego. Wymiary są kategoriami najbardziej teoretycznie zasadnymi.
Każdemu z wymiarów przypisane są standardy, jakie wyznaczają te obszary 

znaczeń związanych z szerzej definiowanymi wymiarami. Standardy są więc kategorią 
teoretyczną, ale wskazującą na aspekt aplikacyjny. Znajdują się więc na granicy 
miedzy teorią i aplikacją.

Trzecią płaszczyzną analizy, najbardziej praktyczną, są wskaźniki. Wskaźniki 
stanowią najwęższą kategorię, która nadaje praktyczny wymiar standardom, ale także 
w dalszym planie – wymiarom.

Taki trójczłonowy, spójny koncept teoretyczno-analityczny posiada wielką 
wartość praktyczną. Umożliwia bowiem diagnozę potrzeb i kompetencji dziecka 
przedszkolnego, dodatkowo z podziałem na grupy wiekowe, co podnosi wartość 
predyktywną tej propozycji i jej użyteczność. Dodatkowo, zaproponowany koncept 
teoretyczno-analityczny posiada wysoka wartość teoretyczną. Zakreśla bowiem obszar 
tematyczny – jak to wspomniano wyżej – w jakim badacz czy praktyk operują. Obszar 
ten został trafnie określony w oparciu o wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Omawiana propozycja, jest też cenna ze względów wąsko metodologicznych, 
a więc metodycznych. Daje bowiem oprzyrządowanie pozwalające na zdiagnozowanie 
poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym profesjonalistom, 
teoretykom, ale także rodzicom, którzy chcą zorientować się na jakim poziomie 
rozwoju znajdują się ich dzieci. Jak stwierdzają Autorki: „Do wielu testów dostęp jest 
ograniczony bądź ich użycie wymaga psychologicznego wykształcenia lub posiadania 
dodatkowych kwalifikacji” [2].
3. Propozycja bazowa

Zaanonsowaną propozycję, szczegółowo i zbiorczo przedstawiono w tabeli poniżej, 
która zawiera określone wymiary, odpowiadające im standardy oraz wskaźniki dla 
grupy wiekowej trzylatków.
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Tabela 1. Wymiary, standardy i wskaźniki dla grupy wiekowej trzylatków – propozycja bazowa

WYMIARY STANDARDY WSKAŹNIKI

I. Sprawność ruchowa 
(motoryka duża)

1. Bieg do punktu. Pobiegnij do żółtego pachołka. Wróć 
z powrotem tak szybko jak potrafisz.

2. Pokonywanie 
schodów.

Pokaż mi, jak potrafisz wejść i zejść po 
schodach. Jeśli to możliwe, spróbuj nie trzymać 
się poręczy.

3. Skok obunóż przez 
leżącą na podłodze linę.

Przeskocz przez taśmę obunóż tak jak ja to 
zrobiłem.

4. Rzucanie i chwytanie 
piłki.

Teraz pobawimy się piłką. Będę rzucać ją do 
ciebie, a potem ty odrzucisz ją do mnie.

5. Kopanie piłki. Teraz pobawimy się piłką. Kopnę piłkę do 
ciebie, a potem ty spróbujesz kopnąć piłkę do 
mnie.

6. Chodzenie po 
taśmie.

Przejście po taśmie regularnym krokiem, tak aby 
stopy przez cały czas jej dotykały.

II. Sprawność 
manualna 
i grafomotoryczna 
(motoryka)

1. Nawlekanie dużych 
korali na gumową 
linkę.

Ponawlekaj korale na linkę tak szybko, jak 
potrafisz.

2. Przecinanie kartki 
nożyczkami.

Przetnij tę kartkę na pół, tak jak ja to zrobiłem.

3. Lepienie rogalika 
z plasteliny.

Zrób rogalik z tej plasteliny, tak jak ja to 
zrobiłem.

4. Rysunek człowieka. Narysuj człowieka.

III. Percepcja 
wzrokowa

1. Wskazywanie 
elementów na dużej 
ilustracji (po obejrzeniu 
oddzielnych obrazków 
tych elementów).

Przyjrzyj się temu małemu obrazkowi. Odszukaj 
taki sam na tej planszy.

2. Składanie dwóch 
kawałków w jedną.

Ułóż te części tak, aby powstał cały obrazek.

3. Odwzorowanie koła. Spójrz na tą figurę. Narysuj taką samą na swojej 
kartce.

4. Odwzorowanie 
krzyża.

Spójrz na tą figurę. Narysuj taką samą na swojej 
kartce.

IV. Orientacja 
przestrzenna

1. Wskazywanie części 
ciała.

Pokaż mi gdzie masz… (wymienia części ciała: 
oko, ucho, szyję, brzuch, itp.).

2. Określanie 
kierunków w stosunku 
do własnego ciała.

Usiądź teraz na stołeczku razem ze swoim 
misiem. Miś nie lubi siedzieć w jednym miejscu. 
Będziesz go przesadzał tam, gdzie powiem. 
Umieść misia: przed sobą, za sobą, z boku, pod 
sobą, nad sobą, itp.
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3. Określanie położenia 
przedmiotów.

Włóż klocek do kubeczka, pod kubeczek, połóż 
go na stoliku, pod stolikiem, obok krzesła, pod 
krzesłem, itp.

V. Percepcja słuchowa 1. Lokalizacja źródła 
dźwięku (z której 
strony dochodzi 
dźwięk).

Zamknij oczy. Potrząsnę grzechotką… Jak 
usłyszysz, pokaż palcem, gdzie jest grzechotka.

Wyklaszcz rytm dokładnie tak jak ja. 
(Proponowane rytmy: ooo, o o o, o oo, oo oo, 
oo o o).
Uważaj:… (np. 1,7,5; 9,3,2; 4,2,8,6; 2,7,8,5). 
Powiem zdanie. Powtórz je dokładnie tak jak 
ja. „Mały piesek merda ogonkiem” – powtórz. 
„Tomek goni duży zielony latawiec” – powtórz.

2. Rozpoznawanie 
dźwięków.

Usiądź wygodnie, bądź cicho… Zaraz otworzę 
okno… Zamknij oczy i posłuchaj… Powiedz 
mi co usłyszałeś. Popatrz na instrumenty… 
Posłuchaj jak gra ten… Pokaż go na obrazku… 
Teraz posłuchaj tego… Pokaż go na obrazku… 
I jeszcze ten… Pokaż go na obrazku… itd. 
Odwróć się tyłem… Posłuchaj, pokaż na 
obrazku instrument, który usłyszałeś.

2. Rozpoznawanie 
dźwięków.

Wyklaszcz rytm dokładnie tak, jak ja. 
(Proponowane rytmy: ooo, o o o, o oo, oo oo, 
oo o o).

4. Pamięć słuchowa. 
Powiem kilka liczb. 
Powtórz je za mną jak 
papużka.

Uważaj:… (np. 1,7,5; 9,3,2; 4,2,8,6; 2,7,8,5). 
Powiem zdanie. Powtórz je dokładnie tak jak 
ja. „Mały piesek merda ogonkiem” – powtórz. 
„Tomek goni duży zielony latawiec” – powtórz.

VI. Mowa 1. Nazywanie 
obrazków.
czasowników.

Pokażę ci obrazek, a ty powiesz, co to jest. 
Jeżeli zgadniesz, włożysz go do tego koszyczka. 
Jeżeli nie wiesz, co jest na obrazku, położysz 
obrazek na stole.

2. Rozumienie 
i stosowanie 
czasowników.

Pokaż mi obrazek, na którym dziecko 
wkłada buciki…, babcia podlewa kwiatki…, 
dziewczynka skacze przez kałużę…, pani robi 
zakupy…, pan i pani idą na spacer…, chłopczyk 
robi babkę z piasku, itp. Spójrz na ten obrazek 
i powiedz mi, co robi ta dziewczynka…, ta 
pani…, itp.

3. Rozumienie 
i stosowanie 
przymiotników.

Pokaż mi czerwoną piłkę…, Pokaż mi małego 
misia…, itp. Jaka jest ta wstążeczka?… Jakiego 
koloru jest ten kwiatek?...

4. Rozumienie 
i stosowanie 
przyimków.

Mam obrazek. Jest na nim kilka 
samochodzików. Pokaż na obrazku: ten 
samochodzik, który stoi na półce …, ten 
samochodzik, który jest pod łóżkiem… itp. 
Gdzie stoi dzbanek? Gdzie schował się kotek? 
Gdzie mama chowa bluzeczkę? Gdzie leżą 
kapcie?
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5. Opowiadanie 
o obrazku.

Opowiedz, co widzisz na obrazku… Co robi ta 
dziewczynka? Jaka ona jest? Jakiego koloru jest 
jej sukienka?

VII. Myślenie 1. Klasyfikowanie. Popatrz, bałagan. Trzeba zrobić porządek. 
Przyjrzyj się obrazkom i podaj mi te, które do 
siebie pasują. To, co jest na obrazkach, ma do 
siebie pasować. Daj mi te obrazki, które mogą 
być razem. Powiedz, dlaczego?

2. Liczenie. Mam w koszyczku trochę kasztanów. Jestem 
ciekawa, ile ich jest. Pomożesz mi policzyć? 
Rozłożę je w szeregu, żeby się nie pomylić. 
Spróbuj teraz policzyć… Ile jest kasztanów?

3. Dodawanie 
i odejmowanie.

Rozdziel kasztany tak, żebyśmy mieli po tyle 
samo: ty i ja: ty – jeden, ja – jeden, ty – jeden, 
ja – jeden, ty – jeden. Policzymy kasztany: ty 
swoje, ja swoje. Mam pięć. Ile masz ty? Daj mi 
trzy kasztany. Ja mam pięć. Pięć dodać trzy…, 
ile mamy razem kasztanów? (Nauczyciel daje 
dziecku chwilę na zastanowienie się i odsłania 
kasztany). Policz swoje kasztany. Daj mi cztery 
kasztany (dwa). Mam sześć … Sześć dodać 
cztery (dwa), ile mam razem? (nauczyciel daje 
dziecku chwile na zastanowienie się i odsłania 
kasztany po czym je liczy). Mam dziesięć 
kasztanów (osiem), (odsuwa pięć, a pozostałe 
zakrywa dłonią). Dziesięć (osiem) odjąć pięć, 
ile zostało? (nauczyciel daje dziecku chwilę na 
zastanowienie się i odsłania kasztany).

VIII. Sfera 
emocjonalno-społeczna

1. Sygnalizowanie 
potrzeb 
fizjologicznych.

W ogóle nie sygnalizuje potrzeb 
fizjologicznych; bardzo rzadko sygnalizuje 
potrzeby fizjologiczne, nauczyciel musi mu 
systematycznie przypominać o skorzystaniu 
z toalety; sporadycznie trzeba mu przypominać 
o skorzystaniu z toalety; dziecko samo 
sygnalizuje o potrzebach fizjologicznych.

2. Załatwianie potrzeb 
fizjologicznych.

W ogóle nie sygnalizuje potrzeb 
fizjologicznych; bardzo rzadko sygnalizuje 
potrzeby fizjologiczne, nauczyciel musi mu 
systematycznie przypominać o skorzystaniu 
z toalety; sporadycznie trzeba mu przypominać 
o skorzystaniu z toalety; dziecko samo 
sygnalizuje o potrzebach fizjologicznych.

3. Czynności 
higieniczne (mycie 
i wycieranie).

Nie potrafi samodzielnie umyć i wytrzeć 
rąk; potrzebuje niewielkiej pomocy w myciu 
i wycieraniu rąk; potrafi samodzielnie umyć 
i wytrzeć ręce; potrafi samodzielnie umyć twarz; 
potrafi samodzielnie umyć zęby.
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4. Spożywanie 
posiłków.

Wymaga karmienia, nie potrafi jeść 
samodzielnie; wymaga niewielkiej pomocy 
przy jedzeniu; bardzo często je rękami; je 
samodzielnie, nie potrzebuje pomocy; nie brudzi 
się przy jedzeniu; posługuje się łyżką; posługuje 
się widelcem; posługuje się nożem.

5. Rozbieranie się. Nie potrafi się rozebrać; potrafi zdjąć tylko 
niektóre części garderoby; potrafi samodzielnie 
się rozebrać.

6. Ubieranie się. Nie potrafi założyć żadnej części garderoby; 
potrafi założyć niektóre części garderoby; 
potrafi samodzielnie się ubierać; potrafi rozpiąć 
i zapiąć zamek błyskawiczny; potrafi zapinać 
guziki; potrafi zawiązać supeł; potrafi zawiązać 
kokardkę.

7. Dbanie o ład 
i porządek.

Robi wokół siebie bałagan, sprząta tylko wtedy, 
gdy dorosły przy nim stoi; zdarza mu się dość 
często robić wokół siebie bałagan, ale potrafi 
posprzątać, gdy się mu o tym przypomni; 
zazwyczaj jest wokół niego ład i porządek, nie 
potrzebuje żeby mu przypominać o sprzątaniu; 
chętnie włącza się w czynności porządkowe.

8. Ekspozycja 
społeczna.

Nie chce zabierać głosu na forum grupy, nie 
zgłasza odpowiedzi; bardzo niechętnie odzywa 
się na forum grupy; chętnie zabiera głos na 
forum grupy, lubi występować przed innymi, 
lubi być w centrum uwagi, chce się popisać.

9. Czas trwania 
zabawy.

Bawi się krótko; ciągle zmienia formę 
aktywności; potrafi bawić się długo.

10. Złożoność zabawy. Podejmuje głównie zabawy manipulacyjne; 
preferuje zabawy konstrukcyjne; w jego 
aktywnościach pojawiają się elementy 
zabaw tematycznych; zaczyna uczestniczyć 
w złożonych zabawach tematycznych; bierze 
udział w grach z regułami; bierze udział w grach 
opartych na współzawodnictwie.

11. Uspołecznienie. Bawi się samotnie; na zaproszenie włącza się do 
zabawy; zazwyczaj bawi się z innymi dziećmi; 
organizuje zabawy innym dzieciom; zazwyczaj 
przewodzi w zabawie, najczęściej wybiera 
atrakcyjne role; samo wynajduje sobie zabawę; 
nie potrafi samo zorganizować sobie zabawy.

12. Nie ma trudności 
w nawiązywaniu 
kontaktów 
z rówieśnikami.

Ma duże trudności w nawiązywaniu kontaktów 
z innymi dziećmi; raczej nie ma dobrych 
kontaktów z rówieśnikami; ma dobre kontakty 
z rówieśnikami; ma bardzo dobre kontakty 
z rówieśnikami.
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13. Nie jest 
konfliktowe.

Jest w permanentnym konflikcie z rówieśnikami; 
raczej trwa w konflikcie z rówieśnikami; raczej 
nie ma konfliktów z rówieśnikami; jest w bardzo 
dobrych relacjach z innymi dziećmi.

14. Nie jest 
destruktywne.

Zupełnie nie potrafi konstruktywnie 
rozwiązywać konfliktów z rówieśnikami; 
czasami potrafi rozwiązywać konflikty 
z innymi dziećmi; nie bywa destruktywne 
w relacjach z rówieśnikami; jest zdecydowanie 
konstruktywne w relacjach z rówieśnikami.

15. Odgrywa role 
w zabawie.

Nie podejmuje ról w zabawach tematycznych; 
rzadko podejmuje pełnienia ról w zabawach 
tematycznych; podejmuje role w zabawach; 
bardzo chętnie podejmuje role w zabawach 
tematycznych.

16.Współpracuje 
z innymi dziećmi.

Nie współdziała z innymi dziećmi; rzadko 
współdziała z innymi dziećmi; chętnie 
współpracuje z rówieśnikami; wykazuje 
inicjatywę i współdziała z innymi dziećmi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Arkusza prób diagnostycznych do oceny rozwoju dziecka 
trzyletniego [3]

4. Uzupełnienia propozycji bazowej
Autorki propozycji, którą nazywamy bazową sugerują: „Chcemy gorąco 

zachęcić nauczycieli przedszkolnych do samodzielnego tworzenia własnych prób 
diagnostycznych na potrzeby diagnozowania jednego dziecka lub całej grupy dzieci 
(…). Punktem wyjścia do tworzenia własnych prób diagnostycznych jest wnikliwa, 
szczegółowa wiedza z zakresu prawidłowości rozwojowych dziecka” [4].

Powyższa propozycja bazowa została w związku z tym uzupełniona o trzy nowe 
wymiary: Obraz własnej osoby, Reakcja na cierpienie innych oraz Reakcja w sytuacjach 
nowych oraz odpowiadające im standardy i wskaźniki. Taką generalną korektą jest 
wyodrębnienie trzech płaszczyzn ujęcia: wymiarów, standardów oraz wskaźników, jak 
to zostało stwierdzone wyżej. Nadało to całości bardziej klarownego i łatwiejszego 
w dalszej operacjonalizacji badawczej charakteru.
5. Wkład Erika H. Eriksona

Powyższa propozycja może być uzupełniona o problematykę opisującą sferę 
emocjonalno-społeczną dziecka. Wspomniane uzupełnienia płyną z doświadczeń 
praktycznych oraz inspiracji płynących z literatury, w szczególności z koncepcji 
„Psychosocjologicznego modelu rozwoju” zaproponowanego przez neofreudystę 
Erika H. Eriksona [5]. Autor teorii zaliczanej do podstaw psychoanalizy, zrewidował 
freudowską koncepcję rozwoju, na której się w pewien sposób wzorował. O ile 
w ujęciu Freuda „człowiek był ofiarą własnej przeszłości” oraz kompleksów nabytych 
w dzieciństwie, o tyle Erikson podkreślał możliwość kompensacji nabytych dysfunkcji 
w późniejszych fazach rozwojowych. Jego optymistyczne ujęcie bazowało także na 
energii uzyskiwanej dzięki odkrywaniu i budowaniu tożsamości indywidualnej a nie 
na energii seksualnej. Dlatego, w ujęciu Eriksona, rozwój człowieka nie kończy się 
w momencie wejścia na drogę rozładowywania energii seksualnej w regularnych 
aktach seksualnych ale trwa przez całe życie. Fazowy charakter rozwoju osoby 
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ludzkiej, wspólny dla obu badaczy, jest jednak rozumiany odmiennie. Fiksacja na 
składowych fazy u Freuda skutkuje określonym zestawem, ujawniających się później 
cech osobowych. U Eriksona natomiast pojawia się problem nuklearny (nuclear 
problem) właściwy dla każdej fazy, rodzaj zadania czy wyzwania osobowego, który 
powinien zostać możliwie najlepiej przepracowany. Efektywne przepracowanie 
problemu nuklearnego skutkuje zwiększoną energią witalną dającą swoisty handicap 
w gotowości do rozwiązywania problemu nuklearnego kolejnej fazy [6].

O ile u Freuda człowiek konstruował swoje Ja w przestrzeni pragnień Id (natura) 
i presji Superego (kultura), gdzie kultura była wynikiem sublimacji instynktu 
libidalnego, o tyle w ujęciu Eriksona, kultura miała decydujące, formatywne 
znaczenie dla kształtu tożsamości osoby, jak to rozumieli też wszyscy psychologowie 
humanistyczni. Erikson nie koncentrował swojej uwagi na osobach odbiegających od 
normy, jak to czynił Freud, ale na osobach zdrowych „normalsach” jakby powiedział 
Goffman [7] i dlatego nie ujmował człowieka jako istoty z gruntu złej destruktywnej ale 
też nie jako dobrej z natury. W tym ujęciu, widział on osobę ludzką jako „potencjalnie 
tworzącą dobro i zło” a zachowania ludzkie jako „samych w sobie dobrych lub złych”.

Holistycznie rozumiana idea fazowości życia ludzkiego w omawianym tu ujęciu, 
została zaczerpnięta z biologicznego wzorca faz rozwoju zapłodnionego jaja. 
Embriologia [8] wskazuje na wznoszące się i konsekwentnie następujące zróżnicowane 
etapy – fazy takiego rozwoju, które posiadają swoją obiektywną dominantę (nuclear 
problem). Epigenetyczny, a więc ukierunkowany i powtarzający się fazowy cykl 
rozwoju, staje się narastająco złożony i ukierunkowany.

Erikson zakwestionował też powszechnie przyjęte w naukach społecznych 
i praktyce pedagogicznej przekonanie o decydującej roli wczesnego dzieciństwa 
(okresu przedświadomego) dla kształtu tożsamości osobowej, nadając równie istotne 
znaczenie co dzieciństwu okresowi V fazy: Adolescencji [9].
6. Nowy wymiar – Obraz własnej osoby

Wracając do naszych konceptualizacji, rozpatrywanie rozwoju trzylatka 
w perspektywie tej koncepcji skłania do uwzględnienia powtarzającego się motywu 
jakim jest tożsamość. W trzeciej fazie, zwanej fazą zabawy, w jakiej znajduje się 
trzylatek, a obejmującej okres od 3 do 6 lat, problemem nuklearnym staje się inicjatywa 
vs. poczucie winy (initiative vs. guilt) [10]. W tej fazie pojawia się poczucie sprawstwa, 
a z nim poczucie mocy i kompetencji. W połączeniu z siłą wyobraźni dziecko zaczyna 
stopniowo wyodrębniać własne ja z innych obiektów świata. Manifestuje się to 
w takich werbalizacjach jak: mówienie o sobie: „ja zrobiłam”, „ja byłam u babci”, 
zamiast dotychczasowego „Hania zrobiła”, „Hania była u babci”.

Wyłanianie się tożsamości Ja jest też charakterystyczne dla tego okresu, nazywanego 
też okresem „zabaw tematycznych”. Dzieci chętnie bawią się w dom, szkołę, sklep, 
lekarza, teatr, etc. Zabawy tematyczne albo inaczej zabawy w rolę uznawane były 
w tradycyjnych ujęciach psychologicznych [11] jako funkcjonalne dla przyjmowania 
i uczenia się spełniania ról w społeczeństwie dorosłych oraz dostrzegania ich 
komplementarności (np. ojciec – matka, nauczyciel – uczeń, pacjent – lekarz, 
etc.). Erikson nie odrzuca takiej interpretacji funkcjonalności ról ale ją uzupełnia 
o wątek tożsamości. Dziecko – w jego rozumieniu – odkrywa, iż pełniąc rolę matki, 
sprzedawczyni czy lekarki pozostaje jednak też poza tą rolą. Zaczyna dostrzegać, iż 
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istnieje dodatkowa płaszczyzna wspólna, poza przepisem roli i jest nią własne Ja.
Przedszkole, a z nim inne dzieci, stają się w związku z potrzebą poszerzania treści: 

kto to ja? cennym miejscem do dokonywania porównań społecznych. Dzięki innym 
dzieciom trzylatek wie, że jest chłopcem lub dziewczynką, że jest wysoki lub niski, 
szybko je, ładnie rysuje albo szybko biega. Porównywanie się z innymi dziećmi także, 
co do wytworów, umiejętności, etc. – generuje rozbudowę treści obrazu własnej osoby.

Dzieci w fazie zabawy, odkrywają też tożsamość Ja w innych rodzajach aktywności, 
takich jak bale przebierańców czy zabawa w chowanego. Bardzo lubią opowieści 
o nich samych (opowiem ci Michałku jak dziś mi pomagałeś…). Wszystkie te zabawy 
są „grą w ja” dziecko, np. w zabawie w chowanego (gdzie on jest, ale się schował, czy 
tu jest?, tu go nie ma) odkrywają omawianą tożsamość Ja.

Obraz siebie ma nie tylko wymiar poznawczy (kognitywny) ale także emocjonalny. 
Dziecko uczy się poprzez słuchanie bajek, oglądanie rysunków czy kwestionowanie 
uczuć bliskich do niego („nie kocham cię Mamo”, „nie lubię cię”) zderzenia z własnymi 
emocjami.

Charakterystyczne jest, że dzieci w tym wieku lubią słuchać czy czytać stale te 
same bajki/obrazki, co więcej bajki opowiadane w taki sam sposób i przez ta samą 
osobę (tzw. potrzeba znanego) [12]. Dzięki temu mogą skonfrontować własne, 
wcześniej doświadczane emocje z obecnymi. Daje to materiał dla konstruowania 
własnej tożsamości emocjonalnej.

Dla dzieci trzyletnich, zderzenie w przedszkolu z innym chłopcem/dziewczynką, 
który/a nosi takie samo imię jako ono, jest intrygującym doświadczeniem. Dziecku 
trudno jest zrozumieć, że może być ktoś, kto też jest Marysią czy Michałkiem. Dzieci 
utożsamiają bowiem własne imię z własną osobą. To dlatego, jedna Maria zostaje 
Marysią a druga Manią aby ten dysonans jakoś złagodzić. Podobny, w psychologicznym 
sensie problem towarzyszy w praktyce przedszkolnej w sytuacji kiedy dziecko, 
które uzyskało swój emblemat, znaczek w szatni np. truskawkę, musi ze względów 
organizacyjnych czy porządkowych zmienić ten znaczek np. na kaczorka. Dziecko, 
które złączyło w obszar Ja przeświadczenie „jestem truskawką” nie może (będzie 
odczuwało dyskomfort lub będzie reagowało buntem i rozżaleniem) w jednej chwili 
powiedzieć o sobie: „jestem kaczorkiem”.

Kształtujące się w okresie III fazy cyklu rozwojowego jądro tożsamości, zostało 
w polskiej tradycji metodyki przedszkolnej zwieńczone wierszykiem: „Mam trzy 
latka trzy i pół” autorstwa Ireny Suchorzewskiej [13]. Wierszyk ten zdobył ogromną 
popularność i jest znany we wszystkich przedszkolach, czasem w zmienionej czy 
uzupełnianej wersji. Swoją popularność wiersz ten zawdzięcza jednak mocnemu 
osadzeniu w psychologii dziecka przedszkolnego. Jest bowiem jakby „gotowcem”, 
odpowiedzią na kluczową kwestię tej fazy: odpowiedź na pytanie: kto to ja? (ale też, 
kto to nie ja?). 

Siła wyobraźni w wieku przedszkolnym, pozwalająca dzieciom w zabawach 
tematycznych używać np. liści jako pieniędzy czy cegieł jako chleba oraz odkrywanie 
własnej przyczynowości (umiem…, mogę…, potrafię) i marzenia o własnej mocy, np. 
„licząc” czy identyfikując się z Supermanem, Waligórą i Wyrwidębem, są pragnieniami 
mocy i osobowego panowania nad rzeczywistością.
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Problematyka obrazu własnej osoby jest ważna i trzeba stwierdzić, że ma ona 
charakter społeczno-emocjonalny. Nie może powstać bez społecznego kontekstu 
porównań oraz ma charakter afektywny.

Badanie sfery społeczno-emocjonalnej jest generalnie trudne, a w przypadku dzieci 
trzyletnich, jak stwierdzono wcześniej – szczególnie trudne w porównaniu np. z analizą 
osiągnięć dzieci przedszkolnych w takich wymiarach jak: „Mowa” czy „Sprawność 
ruchowa (motoryka duża)” albo „Dbanie o ład i porządek”.

Obraz własnej osoby, jest istotny nie tylko z uwagi na sam podmiot, ale także z uwagi 
na jego aktualne i przyszłe relacje z innymi ludźmi. Psychologowie podkreślają, iż 
stosunek do własnej osoby stanowi ważny predyktor stosunku podmiotu do innych 
ludzi [14]. Propozycja wymiaru „Obraz własnej osoby” wraz z odpowiadającymi 
standardami i wskaźnikami zawarta jest w poniższej tabeli.

Tabela 2. Obraz własnej osoby – standardy i wskaźniki dla grupy wiekowej trzylatków

WYMIARY STANDARDY WSKAŹNIKI

Obraz własnej osoby 1. Płeć. Wie, że jest chłopcem lub 
dziewczynką.

2. Wyodrębnienie 
tożsamości Ja.

Mówi o sobie Ja (zamiast 
Hania zrobiła).

3. Miejsce we wspólnocie 
rodzinnej.

Definiuje siebie jako 
członka/członkinię własnej 
rodziny.

4. Wie, że posiada pewne 
umiejętności.

Wie, że posiada 
umiejętność rysowania, 
liczenia, śpiewania, 
tańczenia, biegania, etc.

5. Wiek. Wie ile ma lat (pokazuje 
na palcach).

6. Status w strukturze 
wiekowej.

Potrafi opisać siebie na 
skali starszy – młodszy.

7. Definiuje się przez 
miejsce zamieszkania.

Zna swój adres 
zamieszkania.

8. Samoocena 
i samoakceptacja.

Uważa się za osobę 
zasadniczo cenną.

Źródło: Opracowanie własne

7. Nowy wymiar – Reakcja na cierpienie innych
Jak wyżej stwierdzono, znaczenie spójnego obrazu własnej osoby stanowi ważny 

element nie tylko dobrostanu osoby [15], ale także jest ważnym predyktorem relacji 
z innymi ludźmi. Stwierdza się, iż osoby akceptujące siebie i uważające się za 
zasadniczo cenne są w stanie zaakceptować innych, także tych odmiennych od ja.

Wieloletnia praktyka w pracy z dziećmi skłania do dostrzeżenia różnic 
indywidualnych w ich reakcjach na fakt cierpienia innych dzieci. Reakcje dzieci na 
cierpienie rówieśników są niezwykle zróżnicowane. Dostrzeżono, że niektóre dzieci 
imitują zachowania rówieśników, np. płaczą, kiedy inne dzieci tak się zachowują; inne 
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dzieci pozostają obojętne na sygnały cierpienia rówieśników, jeszcze inne reagują 
agresywnie lub śmiechem.

Empatia (współczucie, odczuwanie wraz z innymi) wymaga zwrócenia uwagi 
na drugą osobę i otwartości na jej uczucia. O ile dzieci trzyletnie często wykazują 
zainteresowanie np. płaczącą koleżanką lub kolegą poprzez przyglądnie się jej 
z bliskiej odległości, o tyle rozpoznanie jej stanu emocjonalnego (lęku, smutku czy 
gniewu) jest już trudniejszym zadaniem. Małe dzieci potrzebują wielu doświadczeń 
emocjonalnych oraz zintegrowania struktury Ja, aby móc doświadczyć empatii.

Kwestia empatii stała się współcześnie przedmiotem licznych kontrowersji 
naukowych [16]. Niezależnie od tych kontrowersji, można stwierdzić iż ludzie 
ujawniają behawioralne, odruchowe reakcje na cierpienie innych ludzi. Reakcje te, 
w tym wieku nieprzeżywane, mogą jednak być kształtowane jako niezinterioryzowane 
odruchy warunkowe [17]. Odruchy takie mogą stać się podstawą budowania 
relacji społecznych. Rodzice i nauczyciele powinni zachęcać dzieci do wyrażania 
zainteresowania uczuciami innych osób i wyrażania chęci pomocy w trudnej sytuacji.

Poniżej propozycja wymiaru „Reakcja na cierpienie innych”. W tym przypadku 
standardy i wskaźniki są tożsame.
Tabela 3. Reakcja na cierpienie innych – standardy i wskaźniki dla grupy wiekowej trzylatków

WYMIARY STANDARDY WSKAŹNIKI

Reakcja na cierpienie 
innych

1. Śmiech. Śmiech.

2. Wyrażanie troski. Wyrażanie troski.

3. Chęć niesienia pomocy. Chęć niesienia pomocy.

4. Obojętność. Obojętność.

5. Naśladowanie 
zachowań cierpiącego 
(przedrzeźnianie).

Naśladowanie 
zachowań cierpiącego 
(przedrzeźnianie).

Źródło: Opracowanie własne
Testowanie wymiaru „Reakcja na cierpienie innych” będzie mogło być poszerzone 

w wyniku badań oraz obserwacji dzieci pod kątem ich rzeczywistych zachowań 
w takiej sytuacji.
8. Nowy wymiar – Reakcja w sytuacjach nowych

Zmiany współczesnego świata postępują niezwykle szybko. Proces zmian narasta 
i przyspiesza. Ludzie są często stawiani w sytuacji, w której wcześniej nie mieli 
możliwości się znaleźć. Dzieci przedszkolne, w swoim przyszłym, dorosłym życiu 
będą miały z pewnością okazję w takich sytuacjach funkcjonować częściej niż ma to 
miejsce dziś w życiu ich rodziców. Wczesne rozpoznanie reakcji dzieci na sytuacje 
nowe pozwoli na podjęcie działań pedagogicznych, wspierających nabywanie 
umiejętności sprzyjających radzeniu sobie z sytuacjami, w których wcześniej nie 
miało możliwości uczestniczyć. Z tego względu wymiar ten wydaje się być ważny do 
wczesnego zdiagnozowania.

Nasza propozycja wymiaru „Reakcja w sytuacjach nowych” wraz z odpowiadającymi 
standardami i wskaźnikami znajduje się w tabeli poniżej.
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Tabela 4. Reakcja w sytuacjach nowych – standardy i wskaźniki dla grupy wiekowej trzylatków

WYMIARY STANDARDY WSKAŹNIKI

Reakcja w sytuacjach 
nowych

Reakcja na nieznany 
dziecku wcześniej przekaz 
audiowizualny.

Reaguje awersyjnie i/
lub wrogo; reaguje raczej 
niechętnie i z dystansem; 
pozostaje obojętne; 
jest umiarkowanie 
zainteresowane; 
jest entuzjastycznie 
zainteresowane.

Źródło: Opracowanie własne

9. Podsumowanie
Powyższy artykuł stanowi próbę uzupełnienia konceptu diagnozy rozwoju 

psychoruchowego dziecka przedszkolnego zaproponowanej przez Karolinę Skarbek 
i Irminę Wrońską w pracy „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego 
dziecka w wieku przedszkolnym”. Nasza propozycja, ograniczona do dzieci 
najmłodszych, trzylatków, została ujęta i ustrukturyzowana na trzech poziomach 
ogólności: wymiarach, standardach i wskaźnikach.

Do wspomnianej propozycji, zwanej bazową zdecydowano się dołączyć dodatkowe 
trzy wymiary, których uzasadnienie i sformułowanie przedstawiono w artykule. 
Głównym przesłaniem do ich sformułowania stało się przesłanie, płynące z prac 
Erika H. Eriksona, głównie z „Psychosocjologicznego modelu rozwoju” oraz praktyki 
pracy z dziećmi trzyletnimi oraz konstatacji dotyczących dokonujących się zmian 
rzeczywistości.
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Diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka trzyletniego. Propozycje 
uzupełnień dotyczące sfery emocjonalno-społecznej
Streszczenie
Powyższy artykuł dotyczy sformułowania prób diagnostycznych w zakresie rozwoju emocjonalno-
społecznego dziecka trzyletniego w celu uzupełnienia konceptu diagnozy rozwoju psychoruchowego 
dziecka przedszkolnego, zaproponowanego przez Karolinę Skarbek i Irminę Wrońską w pracy „Diagnoza 
i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym”. Zaproponowano strukturę 
złożoną z trzech poziomów, które obejmują wymiary, standardy i wskaźniki. W artykule przedstawiono 
trzy dodane wymiary: „Obraz własnej osoby”, „Reakcja na cierpienie innych” oraz „Reakcja w sytuacjach 
nowych”. Inspiracją do ich sformułowania były prace Erika H. Eriksona – głównie „Psychosocjologiczny 
modelu rozwoju”. Praktyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dostrzeganie konieczności 
reagowania na zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie wskazują na zasadność podejmowania 
działań zmierzających do doskonalenia procesów diagnostycznych prowadzonych w przedszkolu, 
a w konsekwencji sprzyjaniu prawidłowemu, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
Słowa kluczowe: diagnoza pedagogiczna, rozwój psychoruchowy dziecka, Psychosocjologiczny model 
rozwoju E.H. Eriksona

Diagnosis of psychomotor development of a three-year-old child. 
Suggestions for additions regarding the emotional and social sphere
Abstract
The article proposes the formulation of diagnostic tests in the field of emotional and social development 
of a three-year-old child in order to addition the concept of diagnosis of psychomotor development of 
a preschool child proposed by Karolina Skarbek and Irmina Wrońska in the work „Diagnosis and support 
of psychomotor development of a preschool child”. A structure consisting three levels has been proposed, 
which includes dimensions, standards and indicators. The article presents three added dimensions: „Self-
image”, „Reaction to the suffering of others” and „Reaction in new situations”. The inspiration for the 
formulation was the work of Erik H. Erikson – mainly the „Psychosocial Model of Development”. The 
practice of working with pre-school children and the recognition of the need to respond to changes in 
today’s world indicate the legitimacy of taking action to improve diagnostic processes carried out in 
kindergarten and, as a consequence, to promote proper, comprehensive and harmonious development of 
children.
Keywords: pedagogical diagnosis, child psychomotor development, Psychosociological model of E.H. 
Erikson’s development
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Depresja – uwarunkowania genetyczne 
z uwzględnieniem znaczenia mutacji genu FTO

1. Wstęp
Depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych o rosnącym rozpowszechnieniu. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja znajduje się w czołówce, zaś według 
prognoz do 2030 roku znajdzie się na pierwszym miejscu wśród najczęstszych 
problemów zdrowotnych na świecie. Typowymi objawami jest utrzymujący się 
obniżony nastrój, osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych (zahamowanie 
psychoruchowe), utrata zainteresowań, brak odczuwania przyjemności, zmniejszona 
energia/ zwiększona męczliwość. U chorych mogą wystąpić dysfunkcje poznawcze, 
a także objawy somatyczne (zaburzenia snu, utrata apetytu i inne) oraz zaburzenia 
rytmów biologicznych, lęk czy liczne mało specyficzne dolegliwości bólowe. Depresja 
manifestuje się nierzadko już w młodym wieku, obniża możliwość prawidłowego 
funkcjonowania, związana jest z pogorszeniem jakości życia. Jej występowanie 
i brak odpowiedniego leczenia przyczyniają się do wzrostu ryzyka występowania 
chorób somatycznych i wzrostu śmiertelności [1]. Z tego powodu depresja jest jedną 
z czołowych przyczyn utraconych lat życia wskutek niesprawności zdrowotnej 
(wskaźnik DALY, ang. disability adjusted life-years – lata życia skorygowane 
niesprawnością). Depresja jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na 
świecie [2].

Zakres znaczeniowy pojęcia depresja jest szeroki. W psychiatrii jest ono stosowane 
w odniesieniu do szczególnego rodzaju zaburzeń nastroju i emocji, który może być 
uznany za zjawisko chorobowe. Pojęcie to jest często stosowane w odniesieniu do 
pojedynczego epizodu depresyjnego o różnym nasileniu (F32 w Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) opracowanej 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization), nazwanej 
ICD-10) lub zaburzenia depresyjnego nawracającego (F33 w ICD-10). Jednak 
objawy depresyjne mogą występować w przebiegu innych chorób i zaburzeń, które 
przedstawiono w dalszej części pracy.

Szacuje się, że depresja rozumiana jako zaburzenie depresyjne nawracające lub 
pojedynczy epizod depresyjny dotyka około 5-17% populacji w ciągu całego życia, 
choć częstość ta jest różna w poszczególnych krajach [3, 4].

Rozwojowi depresji mogą sprzyjać różne czynniki w tym: społeczne, biologiczne, 
psychiczne, somatyczne [5]. Tradycyjnie ze względu na przyczyny wyróżnia się 
depresję endogenną, cechującą się brakiem uchwytnej przyczyny zewnętrznej oraz 
depresję egzogenną, której wystąpienie jest związane z oddziaływaniem czynników 

1 gragrom.uksw.@gmx.com, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, wmcm.uksw.edu.pl.
2 a.giermaziak@uksw.edu.pl, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, wmcm.uksw.edu.pl.
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zewnętrznych, w tym psychospołecznych, socjoekonomicznych, środowiskowych 
i innych.

Zaburzenia depresyjne występują rodzinnie, ryzyko jest 2-3-krotnie podwyższone 
u osób blisko spokrewnionych z osobą chorobą na depresję; współczynnik zgodności 
w badaniach bliźniąt wynosi około 35% [6, 7]. Obserwacje te wskazują na 
uwarunkowania genetyczne ryzyka depresji.

Identyfikacja genów, wpływających na ryzyko wystąpienia depresji, może 
przyczynić się do udoskonalenia metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. 
Określenie genetycznych czynników ryzyka depresji jest trudne z kilku powodów. 
Po pierwsze zespoły depresyjne stanowią grupę zaburzeń, które są etiologicznie 
i fenotypowo heterogenne. Po drugie nie zidentyfikowano dotychczas wszystkich 
przyczyn zaburzeń depresyjnych. Po trzecie ten sam fenotyp może być determinowany 
przez różne czynniki genetyczne. Po czwarte – predyspozycje genetyczne związane 
z występowaniem zespołów depresyjnych mogą się różnić u mężczyzn i kobiet, 
pomiędzy grupami etnicznymi itd.

Celem niniejszej pracy o charakterze przeglądowym jest omówienie genetycznych 
uwarunkowań depresji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia polimorfizmu 
genu FTO. Gen ten do niedawna postrzegany był głównie czynnik ryzyka wystąpienia 
otyłości. Obserwacje, dotyczące powiązania depresji z otyłością, doprowadziły do 
poszukiwania związku między zmiennością genetyczną dotyczącą sekwencji genu 
FTO, a ryzykiem depresji.

W ramach wprowadzenia do tematu przedstawiono definicję oraz klasyfikację 
zaburzeń depresyjnych, a także podstawowe informacje dotyczące epidemiologii oraz 
etiopatogenezy depresji. Przedstawienie zagadnienia genetycznych uwarunkowań 
zaburzeń depresyjnych rozpoczęto od krótkiej prezentacji wyników badań 
prowadzonych przy użyciu strategii genów kandydujących oraz badań prowadzonych 
w skali całego genomu (ang. genome-wide association studies, GWAS) (skoncentrowano 
się na dużym zaburzeniu depresyjnym nazywanym też dużą/ ciężką depresją oraz 
na chorobie afektywnej dwubiegunowej, która charakteryzuje się występowaniem 
epizodów depresji, manii/hipomanii lub epizodów mieszanych, pomiędzy którymi 
występują okresy remisji). Następnie omówiono polimorfizm genetyczny FTO, 
kładąc nacisk na jego powiązanie z otyłością i depresją i prezentując wyniki badań 
dotyczących wpływu polimorfizmu FTO na ryzyko depresji. Skoncentrowano się na 
tym genie, gdyż jest to jeden z nielicznych dotychczas wykrytych genów, które mogą 
być istotnie powiązane z ryzykiem depresji. Dotychczas w literaturze nie publikowano 
prac podsumowujących stan wiedzy, dotyczącej związku zmienności genetycznej FTO 
z ryzykiem depresji.
2. Depresja
2.1. Definicja i klasyfikacja

Zakres znaczeniowy pojęcia depresja jest szeroki. W psychiatrii jest ono używane 
w odniesieniu do szczególnego rodzaju zaburzeń nastroju i emocji, który można uznać 
za zjawisko chorobowe. Jest ono często stosowane w odniesieniu do pojedynczego 
epizodu depresyjnego o różnym nasileniu (F32 w Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems) opracowanej przez Światową 
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Organizację Zdrowia (WHO – World Health Organization), nazwanej ICD-10) lub 
zaburzenia depresyjnego nawracającego (F33 w ICD-10). Jednak objawy depresyjne 
mogą występować w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, w której 
prócz depresji występują epizody manii lub submanii (F31.3-F31.5 w ICD-10), po 
epizodzie zaostrzenia psychozy schizofrenicznej (tzw. depresja poschizofreniczna, 
F20.4 w ICD-10), mogą też być wywołane przez różne stany związane z zaburzeniami 
strukturalnymi i/lub funkcjonalnymi mózgu wywołanymi schorzeniami organicznymi 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN), chorobami układowymi, oddziaływaniem 
toksyn, zaburzeniami hormonalnymi czy innymi chorobami somatycznymi (tzw. 
organiczne zaburzenia depresyjne F06.3 w ICD-10). Zaburzenia depresyjne mogą 
mieć również postać przewlekle utrzymującego się obniżonego nastroju (subdepresja) 
(dystymia; F43.1 w ICD-10) lub występować w ramach utrzymujących się wahań 
nastroju (subdepresja – hipomania) (cyklotymia; F34.0 w ICD-10).

W klasyfikacji uwzględniającej nasilenie objawów wyróżniana jest depresja łagodna 
(subdepresja, depresja maskowana), depresja o średnim nasileniu (umiarkowaną) 
i depresja o dużym nasileniu (ciężka/głęboka) bez objawów psychotycznych lub 
z objawami psychotycznymi [8].

Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego DSM-V (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
uwzględnia osiem różnych zaburzeń depresyjnych, każde z własnymi kryteriami 
diagnostycznymi w tym: dezorganizujące zaburzenie regulacji nastroju, większe 
zaburzenie depresyjne (w tym epizod większego zaburzenia depresyjnego), uporczywe 
zaburzenie depresyjne (dystymia), przedmenstruacyjne zaburzenie dysforyczne, 
zaburzenie depresyjne wywołane substancją lub lekiem, zaburzenie depresyjne 
spowodowane stanem ogólnomedycznym, inne określone zaburzenie depresyjne oraz 
nieokreślone zaburzenie depresyjne [9].
2.2. Epidemiologia

Depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych o rosnącym rozpowszechnieniu. 
Jest uważana za jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych, występujących 
w przebiegu zaburzeń afektywnych [10].

Według danych WHO, depresja dotyka około 350 mln ludzi. Przewiduje się, że 
do 2020 roku będzie to najczęściej występujące zaburzenie psychiczne [11]. Choroba 
afektywna jednobiegunowa jako zaburzenia depresyjne nawracające lub pojedynczy 
epizod depresji, występujące w ciągu całego życia, dotyka około 5-17% populacji [4]. 
Szacuje się, że 0,9-17,1 osób/100 może doświadczyć epizodu ciężkiej depresji w ciągu 
całego życia [12]. 

Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych różni się w poszczególnych krajach 
i waha się od 3% w Japonii do 16,9% w USA [13,14]. W Europie liczba przypadków 
depresji sięga około 40,3 miliona, a liczba nowych zachorowań stale rośnie [2, 15]. 
Notuje się, że w Polsce dotkniętych depresją jest około półtora miliona osób. Szacuje 
się, że u 3% Polaków w wieku produkcyjnym w ciągu życia wystąpił przynajmniej 
jeden epizod depresyjny o dowolnym nasileniu. 

Zaburzenia depresyjne mogą rozwinąć się w różnych okresach życia. Mogą 
występować u dzieci/młodzieży (2% w grupie dzieci 6-12 lat), a wskaźniki częstości 
ich występowania rosną wraz z wiekiem (5% osób powyżej 50 r.ż.) [1, 15]. Najczęściej 
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objawy po raz pierwszy pojawiają się najczęściej w późnym okresie młodzieńczym 
do wieku około 25 lat. Szczyt zachorowalności przypada na starszy wiek dorosły 
(55-74 lat). Zależnie od wieku, w którym wystąpi zaburzenie depresyjne, wyróżnia 
się depresje u niemowląt, dziecięce, depresje młodzieży, depresje osób dorosłych, 
depresje starcze.

Ryzyko wystąpienia w ciągu życia zaburzenia afektywnego jednobiegunowego 
(depresja lub mania) wynosi u kobiet 10-25% zaś u mężczyzn 5-12% [15, 16]. 
Pojedynczy epizod depresyjny występuje u kobiet z częstością 16.1%, zaś u mężczyzn 
14.7% [17]. Różnice mogą być spowodowane czynnikami hormonalnymi, zróżni-
cowanym narażeniem na stres, ale również rzadszym poddawaniem się badaniom 
psychiatrycznym przez mężczyzn.

Epizody depresyjne częściej występują u osób z wyższym wykształceniem oraz 
mieszkających w miastach [18].

Precyzyjne określenie częstości występowania depresji stanowi duże wyzwanie, 
ze względu na duży odsetek nierozpoznanych przypadków. Szacuje się, że około 50% 
chorych nie trafia do lekarzy specjalistów i nie otrzymuje odpowiedniego leczenia [19].

W okresie ostatnich 30 lat odnotowuje się tendencję do wzrostu liczby zachorowań 
na depresję, co może być częściowo związane między innymi z panującym stylem 
życia, alienacją społeczną i związanym z tym stresem.
2.3. Objawy

Według klasyfikacji ICD-10, aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, 
muszą występować przez co najmniej dwa tygodni przynajmniej dwa z trzech 
poniższych objawów: obniżony nastrój, utrata zainteresowań i zdolności do radowania 
się (anhedonia), zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości 
i zmniejszenia aktywności (objawy podstawowe) oraz dwa lub więcej spośród następu-
jących objawów: osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara 
w siebie, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne widzenie przyszłości, myśli 
i czyny samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt (objawy dodatkowe) [8, 20]

U chorych może wystąpić lęk, dysforia, abulia, objawy somatyczne, liczne mało 
specyficzne dolegliwości bólowe i inne objawy. Przebieg depresji oraz występowanie 
jej poszczególnych cech i objawów wykazuje zróżnicowanie; nasilenie depresji i jej 
poszczególnych objawów różni się nawet u danego chorego w czasie kolejnych 
nawrotów. Może to być częściowo powiązane z etiopatogenezą, z cechami osobowości, 
jak również z płcią czy wiekiem. Zwykle depresja częściej przebiega łagodnie u osób 
młodych, natomiast u chorych w wieku podeszłym częściej stwierdza się występowanie 
lęku i niepokoju ruchowego, jak również urojeń [10].
2.4. Etiologia

Depresja ma uwarunkowania polietiologiczne. Jej rozwojowi mogą sprzyjać różne 
czynniki: społeczne, psychiczne, somatyczne, biochemiczne, hormonalne i inne [5].

Zidentyfikowane dotąd przyczyny zaburzeń depresji są w różny sposób 
klasyfikowane. W klasyfikacji nozologicznej wśród przyczyn depresji wyodrębnia się 
przyczyny endogenne (choroby afektywne, psychoza schizoafektywna), przyczyny 
psychologiczne (leżące u podłoża depresji reaktywnych, depresji w reakcji żałoby, 
w przebiegu reakcji adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych) i przyczyny somatyczne/ 
organiczne (depresje w schorzeniach somatycznych, w chorobach organicznych 
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mózgu, związane ze stosowaniem niektórych leków, występujące w przebiegu zatruć, 
uzależnień itp.) [21].

Z klasyfikacji nozologicznej wynika, że ogół stanów depresyjnych można 
podzielić na stany występujące w przebiegu nawracających zaburzeń afektywnych, 
w przebiegu różnorodnych schorzeń („depresje objawowe”, „depresje somatogenne”, 
„depresje organiczne”) oraz depresje psychogenne (duża niejednorodna grupa stanów 
depresyjnych, związanych z urazami psychicznymi, zawodami emocjonalnymi itp.).

U części chorych obserwuje się współwystępowanie dwóch lub więcej grup 
czynników przyczynowych.

Opracowane zostały również tzw. modele kognitywne depresji. W jednym 
z tych modeli, autorstwa A. Becka, wystąpienie depresji jest zjawiskiem wtórnym, 
wynikającym z dysfunkcjonalnych przekonań, błędów myślenia oraz negatywnych 
schematów „Ja”. Niska samoocena, negatywne przekonania na temat własnej osoby, 
świata i przyszłości, utrzymywane przez błędy w myśleniu, są skutkiem traumatycznych 
doświadczeń i oddziaływania otoczenia. Zaburzenia te prowadzą do pojawienia się 
lęku i nastroju depresyjnego, co przyczynia się do wystąpienia depresyjnych zaburzeń 
myślenia, a czasem myśli i tendencji samobójczych [15].

Funkcjonuje tradycyjny podział depresji na endogenną – uwarunkowaną 
biologicznie, cechującą się brakiem uchwytnej przyczyny zewnętrznej oraz egzogenną, 
której występowanie jest powiązane z oddziaływaniem różnorodnych czynników czy 
sytuacji stresowych, które mogą mieć znaczenie wyzwalające wystąpienie zaburzeń 
afektywnych w tym depresyjnych. Mogą to być czynniki środowiskowe (kataklizmy, 
powódź, huragan, wypadki, trzęsienie ziemi itp.), psychologiczne (zmiany sytuacji 
życiowej np. ciąża, przeprowadzka, utrata bliskiej osoby, utrata pracy, awans, rozwód, 
zmiana pracy, trwanie w toksycznej relacji uczuciowej, konflikty w środowisku 
rodzinnym, itp.), społeczne (zagrożenie wojną, przestępczość, przeludnienie, 
epidemie, skażenie środowiska, alkoholizm, narkomania itp.) czy somatyczne (np. 
poród, zakażenia, urazy czaszki, niektóre leki) [10, 15].

Depresja endogenna zwykle cechuje się znacznym nasileniem dolegliwości i ma 
charakter nawracający. Charakterystyczny obraz depresji endogennej warunkują 
tzw. objawy osiowe (pierwotne) i niespecyficzne (wtórne). Objawy utrzymują się 
przewlekle, a ich nasilenie nie jest uzależnione od wydarzeń dnia codziennego. 
Stopień nasilenia i rodzaj objawów jest różny u różnych pacjentów. Kolejne epizody 
mogą manifestować się zupełnie innymi objawami u tej samej osoby. Przebieg depresji 
endogennej, cechy i dynamika objawów są ściśle powiązane z rozpoznaniem, np. z tym 
czy depresja występuje w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (wyłącznie 
zespoły depresyjne) czy dwubiegunowej (epizody depresyjne i maniakalne). Obraz 
kliniczny depresji jest zwykle cięższy, gdy jest związana ze zmianami organicznymi 
w OUN.

Przebieg depresji egzogennej jest zwykle łagodniejszy niż depresji endogennej 
z uwagi na to, że po ustąpieniu działania czynnika stresowego lub po uporaniu się 
pacjenta z danym zdarzeniem objawy depresyjne mogą nawet samoistnie ustępować. 
[10, 15, 22].
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Podział na depresję endogenną i egzogenną nie jest akceptowany przez wszystkich 
klinicystów i badaczy. Biologiczną predyspozycję do zachorowania na depresję mogą 
aktywizować traumatyczne wydarzenia bieżące lub z przeszłości, dysfunkcjonalne 
mechanizmy radzenia sobie z problemami, niski poziom umiejętności społecznych, 
niska jakość życia i brak satysfakcji życiowej czy też uzależnienia od alkoholu, 
narkotyków. Na przebieg depresji i występowanie i nasilenie określonych objawów, 
mogą mieć wpływ cechy osobowościowe np.: tendencje do pesymistycznych ocen, 
lękliwość, problemy w funkcjonowaniu społecznym, niski poziom umiejętności 
społecznych [10, 15].

Pomimo, że depresja stanowi poważny problem medyczny i społeczny wciąż 
nie wypracowano jasnej koncepcji, która mogłaby w pełni tłumaczyć mechanizmy 
biologiczne, leżące u jej podłoża. Mechanizmy te mogą być różne lub podobne w różnych 
zespołach depresyjnych, dlatego ich precyzyjna identyfikacja nie jest łatwa [23].

Najstarsze koncepcje wyjaśniające biologiczne uwarunkowania depresji 
dotyczą dysregulacji hormonalnej. Niedobory tyroksyny, testosteronu u mężczyzn 
czy też obniżenie poziomu estrogenu u kobiet (okres poporodowy, menopauzy, 
przedmenstruacyjny) powodują objawy depresji jednobiegunowej [15].

Wyniki badań wskazują na to, że istotną rolę w patogenezie depresji odgrywają 
zmiany w zakresie neuroprzekaźnictwa w neuronach noradrenergicznych, serotoni-
nergicznych, dopaminenergicznych, GABA-ergicznych czy cholinergicznych, na co 
wpływ mają zaburzenia czynności układu limbicznego [10].

Z uwagi na to, że zachorowanie na depresję w większości przypadków jest 
związane z przewlekłym stresem zaznacza się również rolę układu neurohormonal-
nego podwzgórze-przysadka-nadnercza w etiologii depresji. Odmienna i nadmierna 
reaktywność stresowa obserwowana u osób z depresją często jeszcze przed ujawnieniem 
się objawów prowadzi w konsekwencji do zakłóceń pracy wielu ośrodków mózgu, 
m. in. regulujących nastrój, napęd i emocjonalność [15]. Odpowiedź na stres jest 
związana z tak zwaną „osią stresu” – czyli układem podwzgórze-przysadka-nadnercza 
(ang. hypothalamus pituitary action, HPA), który jest odpowiedzialny za adaptację 
do zmieniających się warunków środowiska i mobilizację rezerw organizmu w czasie 
ekspozycji na stres o różnej etiologii. Funkcjonowanie osi HPA przedstawiono na 
rysunku 1. Sformułowano tezę, w myśl której wystąpienie zaburzeń depresyjnych 
może być skutkiem nadmiernej aktywności układu HPA. 
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Rysunek 1. Funkcjonowanie osi HPA; kortykoliberyna (ang. corticotropin-releasing hormone, CRH), 
Hormon adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone, ACTH),  

kortyzol (ang. cortisol, CORT).

Końcowym produktem hormonalnym osi HPA jest kortyzol, który wiąże się 
z receptorami mineralokortykoidów (typ 1) i receptorami glukokortykoidowymi (typ 
2). Kompleksy hormon-receptor są następnie transportowane do jądra komórkowego, 
gdzie oddziałują ze specyficznymi regionami DNA nazywanymi elementami 
odpowiedzi na glukokortykoidy prowadząc do aktywacji ekspresji genów zależnych 
od hormonów. U osób z zaburzeniami depresyjnymi stwierdzano w wielu badaniach 
podwyższone stężenie kortyzolu; u około 50% chorych z depresją obserwowano 
nadmierną aktywację osi HPA [23, 24].

Wystąpienie zaburzeń depresyjnych jest również wiązane z zaburzeniami 
w zakresie neuroplastyczności w dorosłym mózgu i w neurogenezie w czasie rozwoju 
ontogenetycznego. Zaburzenia te mogą być powiązane z nieprawidłowościami 
dotyczącymi produkcji czynników neurotroficznych, głównie mózgowopochodnego 
czynnika neurotroficznego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF). Czynnik 
ten jest produkowany w strukturach układu limbicznego. Wykazano, że istnieją 
powiązania między ścieżkami sygnałowania z udziałem BDNF a funkcjonowaniem 
neuronów serotoninergicznych [23].

Sformułowana została również teoria cytokinowa depresji oparta o obserwacje 
dotyczące zmian immunologicznych towarzyszących temu zaburzeniu czy związku 
między poziomem markerów zapalnych w osoczu (w tym interleukiny-6, IL-6 czy 
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rozpuszczalnej cząsteczki adhezji międzykomórkowej-1), a występowaniem niektórych 
objawów depresji, w tym apatii, zaburzeń snu czy zaburzeń poznawczych. Istotna dla 
sformułowania tej teorii była również obserwacja, dotycząca występowania zaburzeń 
depresyjnych u około 50% osób, którym podawano interferon-alfa. Poparciem dla 
tej hipotezy są również obserwacje dotyczące występowania zaburzeń depresyjnych 
u chorych z zapaleniem wątroby czy nowotworami, leczonych cytokinami, jak 
również wyniki badań, w których wykazano wzrost ekspresji cytokin prozapalnych 
(intereukiny-1 beta, czynnika martwicy nowotworu-alfa czy IL-6) w krwi obwodowej 
i w mózgu w następstwie oddziaływania stresorów [23].

Jedna z teorii (tzw. model chronobiologiczny) dotyczących etiopatogenezy depresji 
podkreśla rolę zaburzeń rytmów dobowych, które są odpowiedzialne za regulację wielu 
różnych procesów fizjologicznych oraz behawioralnych. Zaburzenia snu (wczesne 
przebudzenie, bezsenność i niezdolność do wznów snu po przebudzeniu) obserwuje się 
u 80–90% chorych z depresją, a bezsenność jest uważana za czynnik ryzyka depresji. 
Ponadto u osób z pozytywnym wywiadem depresji obserwowano podwyższoną 
ekspresję genów układu okołodobowego CLOCK, PER1 i BMAL1. Dlatego uważa 
się, że zaburzenia funkcjonowanie białek związanych z rytmami dobowymi może 
odgrywać rolę w zaburzeniach depresyjnych [23, 25, 26]. Do zaburzeń rytmu dobowego 
może dochodzić w następstwie różnych stanów patologicznych czy też w związku 
ze stosowaną farmakoterapią. Na poziomie komórkowym funkcjonują tak zwane 
„geny zegarowe”, które funkcjonują w obrębie transkrypcyjno-translacyjnej sieci 
wzajemnego sprzężenia zwrotnego. Podstawą zegara molekularnego jest negatywna 
pętla sprzężenia zwrotnego, w której ekspresja białek PER i CRY jest hamowana 
przez ich interakcje z czynnikami transkrypcyjnymi CLOCK i BMAL1 oraz przez 
blokowanie ich wiązania z elementami regulatorowymi E-box w promotorach genów 
PER i genów kodujących białka należące do rodziny CRY. W utrzymaniu rytmów 
dobowych istotną rolę pełnią potranslacyjne modyfikacje składowych układu zegara 
molekularnego z udziałem cząsteczek sygnałowych, takich jak kinaza kazeinowa 
delta/epsilon i kinaza syntazy glikogenu 3-beta [23, 27].

Istnieje również pogląd, że przyczyną zaburzeń depresyjnych może być upośledzenie 
krążenia mózgowego spowodowane chorobami naczyniowymi.

Aktualnie dominuje pogląd o wieloczynnikowych uwarunkowaniach wystąpienia 
depresji. Rozwijana jest holistyczna koncepcja psychoimmunologiczna, w której 
podkreślane są wzajemne zależności pomiędzy funkcjami mózgu, układu wegetatywnego, 
hormonalnego, immunologicznego oraz reakcjami na stresogenne czynniki. To podejście 
integruje znaczenie czynników biologicznych i psychologicznych, perspektywę 
endogenną i psychogenną, zwraca uwagę na znaczenie czynników somatycznych 
i organicznych w kształtowaniu ryzyka wystąpienia depresji [28].
2.5. Uwarunkowania genetyczne

Badania rodzin, a wśród nich badania bliźniąt wskazują na możliwy udział 
predyspozycji genetycznych w kształtowaniu ryzyka wystąpienia zaburzeń 
depresyjnych. Metaanaliza wyników badań bliźniąt wskazuje, że współczynnik 
odziedziczalności tych zaburzeń wynosi 37% [29]. Wyniki badań sugerują, że 
uwarunkowanie genetyczne może dotyczyć w szczególności ciężkich form depresji 
[30, 31]. Wydaje się również, że czynniki genetyczne mogą determinować nasilenie 
zaburzenia u potomstwa osób chorych, a jest to w pewnym stopniu zależne od tego, 
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czy depresja dziedziczona jest po matce czy po ojcu [23, 32, 33].
Poszukując genetycznych uwarunkowań zaburzeń depresyjnych przez długi czas 

posługiwano się strategią genów kandydujących, typowanych w oparciu o wiedzę 
dotyczącą mechanizmów biologicznych, leżących u podłoża schorzenia. 

Jako jedne z pierwszych zbadano geny związane z przekaźnictwem seroto-
ninergicznym, noradranergicznym i dopaminergicznym. Analizowano gen SLC6A4, 
kodujący transporter serotoniny odpowiedzialny za wychwyt zwrotny serotoniny 
z przestrzeni synaptycznej i zapewniający utrzymanie odpowiedniego stężenia tego 
neuroprzekaźnika w przestrzeni presynaptycznej. Zindentyfikowano kilka wariantów 
tego genu, które teoretycznie mogłyby wpływać na przekaźnictwo serotoninergiczne. 
Jednak różne badania dostarczyły sprzecznych wyników, co jest tłumaczone przez fakt 
wysokiej złożoności struktury tego genu, a także udział mikroRNA mir-16 w regulacji 
jego ekspresji i funkcji. W związku z teorią, dotyczącą udziału zaburzeń w zakresie 
neuroprzekaźników monoaminowych, analizowano również inne geny kandydujące, 
wśród których można wymienić geny receptorów czy transporterów dopaminy (DRD3, 
DRD4) i serotoniny (HTR1A, HTR2A, HTR1B, HTR2C), noradrenaliny (SLC6A2) 
dopaminy (SLC6A3); geny dla oksydazy monoaminowej A (MAOA), hydroksylazy 
tryptofanu 1 (TPH1), hydroksylazy tyrozynowej (TH), katecholo-o-metylotransferazy 
(COMT). Podobnie, jak w przypadku SLC6A4 w poszczególnych badaniach nie 
udało się uzyskać jednoznacznych rezultatów. Metaanaliza danych dotyczących 
20 polimorfizmów 18 genów pozwoliła wskazać jedynie dwa geny: SLC6A4 oraz 
SLC6A3 jako powiązane z „zaburzeniami depresyjnymi” (ang. depressive disorders, 
DD) [23].

Hipoteza dotycząca roli osi HPA w patogenezie zaburzeń depresyjnych stała się 
podstawą badań, w których genami kandydującymi były geny kodujące receptory 
dla hormonów wydzielanych w związku z aktywacją tej osi, na przykład geny 
NR3C1 (kodujący receptor glikokortykoidów), gen NR3C2, kodujący receptor 
mineralokortykoidów, czy geny receptora CRHL CRHR1 i CRHR2. Chociaż 
w niektórych badaniach wykazano związek między polimorfizmem genów kodujących 
białka zaangażowane w funkcjonowanie i regulację osi HPA a występowaniem 
zaburzeń depresyjnych, w przeprowadzonych metaanalizach tego związku nie 
potwierdzono [23].

Niektórzy autorzy opisywali związek polimorficznych wariantów BDNF a ryzykiem 
wystąpienia zaburzeń depresyjnych, jednak odnotowane w poszczególnych badaniach 
zależności dotyczyły różnych wariantów polimorficznych, a w metaanalizie danych 
uzyskanych w 14 różnych badaniach nie potwierdzono związku polimorfizmu BDNF 
z ryzykiem zaburzeń depresyjnych.

Analizowano również zależność między występowaniem polimorficznych 
wariantów genów kodujących cytokiny czy ich receptory a ryzykiem depresji. 
Poszczególne badania dostarczyły zróżnicowanych rezultatów, a ich wyniki nie 
pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wydaje się prawdopodobnym, 
że ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych może być związane nie z oddziaływaniem 
pojedynczych wariantów poszczególnych genów, lecz z kumulatywnym efektem 
obecności określonych wariantów różnych genów.

W badaniach prowadzonych metodą genów kandydujących wykazywano związek 
między wystąpieniem depresji a obecnością polimorficznych wariantów genów 
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kodujących białka układu dobowego, w tym BMAL1, CLOCK, NPAS2, PER3, 
CRY1 i TIMELESS. Jednak znaczenie tych wariantów nie zostało potwierdzone 
w metaanalizie [23, 34].

Genami kandydującymi, badanymi pod kątem powiązania z ryzykiem depresji, były 
również: gen konwertazy angiotensyny (ACE), gen apolipoproteiny E (APOE) czy gen 
reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR). Dotychczas nie potwierdzono 
jednoznacznie znaczenia wariantów tych genów w kształtowaniu ryzyka zaburzeń 
depresyjnych.

W dotychczas przeprowadzonych metaanalizach potwierdzony został związek 
około 20 genów z ryzykiem zaburzeń depresyjnych.

Geny, badane przy użyciu strategii genów kandydujących, opisano w pracy 
przeglądowej autorstwa Shadrina i ws. [23].

Postęp, jaki się dokonał w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci w zakresie 
możliwości analiz genetycznych, pozwala na prowadzenie badań w skali całego 
genomu (GWAS, genome-wide association studies). W strategii tej stosuje się macierze 
mikrosekwencjonowania DNA, umożliwiające jednoczesną analizę setek tysięcy SNP, 
reprezentujących znaczny odsetek powszechnie występujących wariantów w genomie 
człowieka, w celu zidentyfikowania wariantów genetycznych, związanych z ryzykiem 
wystąpienia określonego fenotypu [59].

Większość badań, przeprowadzonych przy użyciu metodologii GWAS, dotyczyła 
depresji występującej jako część obrazu klinicznego nawracających zaburzeń 
afektywnych oraz epizodu dużej depresji (ang. major depressive disorder, MDD).

Pierwsze badania GWAS dotyczące choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD), 
dostarczyły wyników wskazujących na związek między ChAD a locus genu kinazy 
diacyloglicerolu (DGKH). Produkt genu DGKH bierze udział w przekazywaniu 
sygnałów w szlaku fosfatydyloinozytolu [35].

Kolejne badania wykazały mocny sygnał związany z genem MYO5B, którego 
produkt: miozyna VB, jest zaangażowany w przekaźnictwo nerwowe. W następnym 
tego typu badaniu wykazano za pomocą metaanalizy dwie asocjacje, dotyczące genu 
ANK3 kodującego ankyrinę G – białko należące do grupy ankyrin, ulegające ekspresji 
w komórkach nabłonkowych i nerwowych. Obecność tego białka jest potrzebna dla 
prawidłowej dystrybucji wielu białek błonowych, w tym Na+/K+, napięciowo zależnego 
kanału sodowego i wymieniacza Na+/Ca2+. 

Kolejnym genem, który jest związany z ryzykiem zachorowania na chorobę 
dwubiegunową, jest gen CACNA1C (ang. calcium channel, voltage-dependent, 
L type, alpha 1C subunit) kodujący białko CaV1.2 tworzące kanały wapniowe 
w błonach komórkowych. Kanały CaV1.2 występują w wielu typach komórek, jednak 
wydaje się, że pełnią one szczególnie ważną rolę w komórkach mięśnia sercowego 
i mózgu. Kanały wapniowe przenoszą dodatnio naładowane atomy wapnia do 
komórek, odgrywają kluczową rolę w generowaniu i przekazywaniu przez komórki 
sygnałów elektrycznych. Jony wapnia są też zaangażowane w wiele innych funkcji 
komórkowych, w tym komunikację międzykomórkową, skurcz włókien mięśniowych, 
regulację ekspresji genów [35]. 

W 2010 roku wykazano ważną statystycznie asocjację z chorobą afektywną 
dwubiegunową dla locus 3p21, w którym zlokalizowany jest gen PBRM1 (ang. protein 
polybromo-1), kodujący podjednostkę zależnego od ATP kompleksu uczestniczącego 
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w remodelingu chromatyny. Białko to stanowi integralny składnik kompleksów 
niezbędnych dla zależnej od ligandu aktywacji transkrypcji genów przez jądrowe 
receptory hormonów.

Kolejnym locus, które wskazano jako związane z ryzykiem choroby 
dwubiegunowej, było locus genu NCAN (neurocan). Gen ten koduje białko związane 
z adhezją i migracją komórek. Przebadano gen NCAN na modelach zwierzęcych, 
badania te wykazały, iż ulega on ekspresji w korze mózgu i w hipokampie. W roku 
2011 przeprowadzono kolejną analizę GWAS na grupie 10 tysięcy chorych i 9 tysięcy 
osób włączonych do grupy kontrolnej. W badaniu tym wykazano, iż istotnymi loci 
w genomie związanymi z ChAD są loci genów CACNA1C, o którym wspomniano 
wcześniej i ODZ4, kodujący białko istotne dla przekazywania sygnału w synapsie. 

W oparciu o przeprowadzone badania GWAS wskazano wiele loci genowych 
potencjalnie powiązanych z ryzykiem MDD. Wyniki tych badań rzucają nowe 
światło na możliwy patomechanizm zaburzeń depresyjnych i mogą się przyczynić 
do opracowania nowych strategii terapeutycznych. Część loci zlokalizowana jest 
w obszarach niekodujących – przypuszcza się, że mogą one mieć związek z regulacją 
ekspresji genów w różnych tkankach [36, 37].

Geny, jakie zostały wskazane jako potencjalnie powiązane z ryzykiem MDD 
kodują białka zaangażowane w neuroprzekaźnictwo, zwłaszcza dopaminergiczne 
i glutaminergiczne. Należą do nich: TPH2 (ang. tryptophan hydroxylase 2, hydrolaza 
tryptofanowa 2), TPH1, NRG1 oraz DAOA [38].

Innym genem, który może być powiązany z depresją, jest gen DISC1. Gen ten 
u człowieka koduje białko, które może występować w postaci 23 izoform. Najdłuższa 
sekwencja DISC1 to L (ang. long), która koduje białko o długości 854 aminokwasów. 
Najkrótsza Es (ang. extremely short) koduje izoformę białka, charakteryzująca się 
długością 369 aminokwasów. Gen DISC1 koduje białka występujące w cytoplazmie 
i mitochondriach. Udowodniono, że produkt genu DISC1 jest zaangażowany 
w regulację neurogenezy w hipokampie i bierze udział w tworzeniu sieci mikrotubul. 
Reguluje on również ścieżkę przekazywania sygnałów AKT-mTOR, wpływa na tempo 
wzrostu neuronów. Wraz z innymi białkami wpływa na wzrost neurytów i rozwój 
części korowej mózgu oraz stanowi element wielu szlaków transdukcji sygnałów 
w komórkach. [38].

W jednym z badań, których wyniki opublikowano w Journal of Affective Disorders 
zaobserwowano związek SNP rs10789336 genu regulatora wzrostu neuronów (ang. 
neuronal growth regulator, NEGR) z ryzykiem MDD. Ten sam SNP był związany 
z poziomem metylacji trzech genów: NEGR1, genu receptora 3 prostaglandyny E 
PTGER3 (ang. prostaglandin E receptor 3) i genu kodującego białko zawierające 
domenę wiążącą palec cynkowy ZRANB2 (ang. Zinc Finger Ran-Binding Domain-
Containing Protein 2). Wykazano, że SNP rs10789336 NEGR był powiązany ze 
zdolnościami poznawczymi pacjentów z depresją. [39]

Przy użyciu technologii GWAS wskazano wiele innych loci, które mogą być 
powiązane z ryzykiem MDD (w największym badaniu zidentyfikowano 102 loci) [40].

Jednak większość zidentyfikowanych powiązań nie została potwierdzona 
w badaniach replikacyjnych, lub też siła odnotowanych zależności nie przekraczała 
progu istotności statystycznej wymaganej w badaniach GWAS.

Zaletą GWAS, jako strategii poszukiwania genetycznych czynników ryzyka chorób, 
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jest brak założeń dotyczących kryterium wyboru badanych genów jej wynikiem może 
być odkrycie nowych, dotąd niewiązanych z chorobą, loci genowych. Taki sposób 
prowadzenia badań wiąże się jednak z trudnościami dotyczącymi analizy uzyskanych 
danych. Obecnie przyjęta strategia postępowania przy interpretacji wyników badań 
celem wykluczenia identyfikacji zależności przypadkowych zakłada stosowanie 
korekt wielokrotnego testowania (np. korekty Bonferroniego, strategii doboru poziomu 
istotności Benjaminiego-Hochberga czy testowania permutacyjnego), w celu określenia 
wartości odcinającej zależności fałszywie pozytywne i negatywne [41]. Jednakże może 
to spowodować „przeoczenie” wariantów genetycznych, które wykazują słaby, ale 
istotny wpływ na dany fenotyp. W GWAS analizowane są polimorfizmy występujące 
powszechnie. Dlatego strategia ta nie umożliwia poznania efektu polimorfizmów 
rzadziej występujących w populacji, które mogą wywierać kumulacyjny wpływ na 
ryzyko choroby. Poza tym w interpretacji dotychczas przeprowadzonych badań 
GWAS dotyczących zaburzeń depresyjnych nie uwzględniano możliwości interakcji 
czynników genetycznych oraz genetyczno-środowiskowych, które mogą mieć istotny 
wpływ na ryzyko choroby [42].

Częstym problemem w prowadzonych badaniach GWAS jest niewłaściwa 
charakterystyka fenotypowa badanych grup chorych, jak również włączanie do analiz 
zbyt małych grup chorych o takim samym fenotypie. Identyfikację wariantów ryzyka 
choroby, szczególnie w sytuacji badania małych, zróżnicowanych klinicznie grup 
chorych, utrudnia też heterogenność genetyczna, związana ze zjawiskami plejotropii 
(wpływ genotypu na więcej niż jedną cechę fenotypową), niekompletnej penetracji 
(dany wariant nie u wszystkich nosicieli przejawia się fenotypowo), epistazy 
(modyfikacja efektu fenotypowego jednego genu przez inny gen), heterogenności 
allelicznej (występowanie wielu alleli tego samego genu) czy heterogenności 
loci (warunkowanie tego samego fenotypu przez allele różnych genów). Innym 
czynnikiem, zakłócającym identyfikację genów ryzyka za pomocą strategii GWAS, 
jest stratyfikacja populacji, będąca wynikiem obecności w badanej populacji podgrup, 
które istotnie się różnią częstością występowania alleli. Szczególnie niekorzystna jest 
sytuacja, w której w danej podgrupie współistnieją badany allel i niezwiązana z nim 
cecha fenotypowa. Może to prowadzić do stwierdzenia fałszywej zależności. Obecnie 
za „złoty standard”, służący ocenie rzeczywistego efektu wariantów genetycznych 
wskazanych w badaniach GWAS, uznaje się badania replikacyjne obejmujące różne 
populacje. Dopiero metaanaliza wyników tych badań może pozwolić na określenie 
związku danego wariantu genetycznego z ryzykiem choroby.

W przypadku depresji istotnym czynnikiem utrudniającym skuteczną identyfikację 
genetycznych wariantów ryzyka jest etiologiczna, fenotypowa i/lub genetyczna 
heterogenność. Objawy kliniczne tego samego zaburzenia mogą być różne i mieć 
różny stopień nasilenia u poszczególnych chorych. Nasilenie objawów może ulegać 
zmianie w trakcie trwania choroby. Dodatkowym czynnikiem zakłócającym może 
być współwystępowanie chorób współistniejących i różnym podłożu genetycznym. 
Istotny może być również efekt płci oraz współwystępowanie objawów typowych dla 
innych zaburzeń psychicznych. Identyfikację czynników genetycznych związanych 
z ryzykiem zaburzeń depresyjnych utrudnia ich złożony charakter. Wydaje się 
prawdopodobne, że zaburzenia, mające różną etiologię, mają również różne podłoże 
genetyczne.
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W badaniach ekspresji genów wykazano, że depresja endogenna i reaktywna istotnie 
różnią się w zakresie towarzyszących zmian w ekspresji genów. Badania doświadczalne, 
których wyniki opublikowano w 2014 r, wykazały, że sygnatura molekularna częściowo 
różni się między osobnikami z reaktywną depresją i jest zależna od tego czy depresja 
reaktywna wywołana jest przez stresory oddziałujące we wczesnym czy w późnym 
okresie życia. W badaniach post mortem w obu rodzajach depresji endogennej 
odnotowano zaburzenia w zakresie tych samych genów, co wskazuje na wspólną 
końcową ścieżkę w tym schorzeniu. Do tych genów należy VAMP2, którego ekspresja 
ulega zmianom również w dużej depresji, chorobie dwubiegunowej, schizofrenii [43]. 
Wykazano, że zmiany w ekspresji 19% genów pokrywają się w depresji endogennej 
oraz depresji reaktywnej wywołanej oddziaływaniem stresorów we wczesnym okresie 
życia; stopień zgodności zmian w ekspresji genów w depresji endogennej oraz 
reaktywnej wywołanej oddziaływaniem stresorów w późnym okresie życia wyniósł 
w tym badaniu 11% [43]. Obserwacje te pozwalają przypuszczać, że genetyczne 
uwarunkowania depresji endogennej i egzogennej mogą się istotnie różnić.

Prawdopodobnie z tego względu dotychczas przeprowadzone badania przy użyciu 
strategii GWAS nie wskazały wariantów genów powiązanych z ryzykiem MDD. 
Jest prawdopodobne, że predyspozycja do wystąpienia zaburzeń depresyjnych jest 
określana przez skoordynowane działanie wielu genów i ich wzajemne oddziaływanie 
oraz przez modyfikujący wpływ czynników środowiskowych [44].

Biorąc pod uwagę koszty i trudności prowadzenia tego typu badań, wydaje się, 
że łatwiej będzie zidentyfikować genetyczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych 
prowadząc badania stosując priorytetyzację badanych genów z punktu widzenia 
aktualnej wiedzy na temat etiopatogenezy choroby przy jednoczesnej kwalifikacji 
do badań chorych jak najlepiej scharakteryzowanych pod względem fenotypowym 
stanowiących możliwie jak najbardziej jednorodną grupę [45].
3. FTO
3.1. Gen FTO: informacje podstawowe

Wyniki badań wskazują, że jednym z genów, które mogą być w sposób istotny 
powiązane z depresją, jest gen FTO (ang. fat mass and obesity associated). Gen ten 
koduje białko, którego dokładna funkcja jest nieznana. Enzymy o podobnej budowie 
tzn. posiadające w swojej strukturze żelazo niezwiązane z hemem, uczestniczą 
w odwracaniu alkilowanego DNA i RNA uszkodzonego przez demetylowanie 
oksydacyjne. Dzięki badaniom doświadczalnym i klinicznym wiadomo, iż wpływa 
ono na układ naczyniowy i jest związane z ryzykiem otyłości [46]. 

Inne źródła uściślają wiedzę na temat lokalizacji i funkcji tego genu oraz jego 
produktu. Gen FTO jest zlokalizowany na chromosomie 16, dokładne miejsce jego 
położenia to 16q12.2 (rys. 2). Produkt genu FTO katalizuje demetylację 3-metylotyminy 
w cząsteczce jednoniciowego DNA jak również 3-metylouracylu w cząsteczce 
jednoniciowego RNA. Wykazano też, że białko FTO uczestniczy w demetylacji 
jednoniciowego DNA zawierającego 1-metyloadeninę lub 3-metylocytozynę, 
jak też w demetylacji azotu w metyloadenozynie zawartej w RNA, najczęściej 
w mRNA wyższych eukariontów. FTO do prawidłowego działania potrzebuje tlenu 
cząsteczkowego, alfa-ketoglutaranu i żelaza [46].
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Rysunek 2. Lokalizacja genu FTO zgodnie z GeneLoc. Gen FTO jest zlokalizowany na chromosomie 
16, dokładne miejsce jego położenia to 16q12.2. Źródło: [47]

3.2. Związek genu FTO z otyłością
Gen FTO jest głównie kojarzony z ryzykiem wystąpienia chorób związanych 

z otyłością. Pierwsze doniesienia o genie FTO pochodzą z 1999 roku. To w tym czasie 
u zmutowanych myszy przeprowadzono badania, w których wykazano związek tego 
genu z ryzykiem wystąpienia otyłości. W ludzkim organizmie odkrycie tego genu 
zostało dokonane równolegle przez 2 zespoły badawcze w 2007 roku. Wtedy nastąpiło 
zainteresowanie tym genem oraz opublikowano wiele prac, dotyczących jego związku 
z ryzykiem otyłości. Od momentu ukazania się pierwszej pracy o tej tematyce 
zaczęto badania na dużą skalę. Głównym założeniem badań był związek między 
FTO a otyłością i jej różnymi wykładnikami, czyli np. wskaźnikiem masy ciała (ang. 
body mass index, BMI). W zakres badań wchodziły również powiązania genu FTO 
z otyłością u osób z innymi schorzeniami towarzyszącymi (np. cukrzyca), u osób różnej 
płci, w różnym wieku, o chorych z innymi zaburzeniami metabolicznymi. Dokładny 
mechanizm działania genu FTO nadal nie został do końca poznany. Odkryto, iż koduje 
on demetylazę 2-oxoglutaranową zależną od DNA. Demetylaza ta jest enzymem, który 
głównie występuje w podwzgórzu, dokładnie w ośrodku kontrolującym łaknienie 
i wydatkowanie energii. W dalszych badaniach wykazano, iż jeden z alleli genu FTO 
wiąże się z pobieraniem bardziej energetycznych pokarmów. Następnie odkryto, iż 
FTO wpływa na uczucie sytości. W doświadczeniu na myszach przeprowadzono 
badanie ekspresji mRNA genu FTO. Najwięcej mRNA tego genu odkryto w mózgu, 
głównie w podwzgórzu. Wykazano, że ilość mRNA w jądrze łukowanym reguluje 
spożywanie pokarmu [47, 48]. 
3.3. Powiązania depresji z otyłością

Istnieje powszechny pogląd, że otyłość negatywnie wpływa na samopoczucie. 
Prowadzić to może do apatii czy depresji. Jednak badania przeprowadzone wśród 
osób otyłych, dały wyniki rozbieżne. Mianowicie w niektórych przypadkach otyłości 
towarzyszyła zwiększona częstość depresji a w innych częstość ta była niska lub 
nieodbiegająca od częstości w populacji ogólnej. Prawdopodobnie rozbieżność 
obserwacji wynika z różnic w zakresie kryteriów przyjętych przy rozpoznawaniu 
depresji oraz cech charakterystycznych (również genetycznych) wybranej populacji. 
Odnotowano większą częstość występowania depresji wśród otyłych kobiet. 
Zanotowano także, że stopień otyłości jest związany z występowaniem depresji, przy 
BMI > 40 kg/m2 częściej występuje ciężka depresja. Przy obniżonym wskaźniku masy 
ciała również zdarzają się epizody depresji, lecz nie są one tak częste. W badaniach 
autorstwa McElroy’a i jego współpracowników spośród 644 pacjentów z chorobą 
dwubiegunową 31% miało nadwagę, 21% było otyłych a 5% chorowało na otyłość 
olbrzymią. Natomiast depresja jako choroba jednobiegunowa (bez epizodów manii) 
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częściej występuje u osób z niedowagą [49]. 
W innych badaniach wykazano, iż gdy w dzieciństwie występuje depresja – większe 

jest prawdopodobieństwo podwyższonego BMI w dorosłości. Wśród 1029 par bliźniąt 
płci żeńskiej z różnymi formami depresji: łagodną i typową, atypową i ciężką typową 
otyłość występowała najczęściej u tych pacjentek, które cierpiały na atypową formę 
depresji. Należy zaznaczyć, iż w piśmiennictwie psychiatrycznym pojęcie atypowa 
w odniesieniu do depresji nie istnieje. We wspomnianym badaniu bliźniąt kryterium 
przyjętym przy diagnozowaniu depresji atypowej była zdolność do odczuwania 
przyjemności. Pacjenci byli poddawani bodźcom rozweselającym (przyjmuje się, 
że u osób otyłych przyjemność może sprawiać spożywanie pokarmu). U badanych 
obserwowano co najmniej 2 spośród następujących zaburzeń: nadmiernego łaknienia, 
senności, ociężałości czy wrażliwości na odrzucenie. Wyniki badań wskazują, że 
depresja i otyłość mogą być dziedziczone wspólnie. Opracowano trzy hipotezy na 
temat powiązań tych dwóch schorzeń. Pierwsza z nich zakłada, że obie choroby mają 
różne podłoże patogenetyczne. Drugi model zakłada, iż oba schorzenia mają to samo 
podłoże patofizjologiczne. Trzeci model głosi, iż oba zaburzenia są powiązane, jednak 
są oddzielnymi chorobami, dziedziczonymi w sposób poli- i heterogeniczny, których 
ryzyko i przebieg podlegają wpływom środowiska [49]. 

Ciekawe badania, dotyczące zależności między depresją a otyłością, przepro-
wadzono na hiszpańskim uniwersytecie Seguimiento Universidad de Navarra. 
Badania były skupione na wpływie spożywania niezdrowego, wysokotłuszczowego, 
tzw. „śmieciowego” jedzenia czy nadmiernego przyjmowania cukrów na depresję. 
Spożywanie tego typu pokarmu wpływa na powiększenie masy ciała, a co za tym 
idzie niekorzystny wskaźnik BMI. Wyniki badań, dotyczących depresji, wykazują, 
iż nadmierne spożywanie niezdrowej żywności negatywnie wpływa na psychikę 
i może przyczyniać się do wystąpienia depresji. Zauważono, że stosowanie diety 
śródziemnomorskiej (która jest bardzo zdrowa i zawiera wartościowe dla organizmu 
składniki) obniża znacząco ryzyko depresji. Podobne badania przeprowadzono 
również na dwóch innych uniwersytetach, mianowicie: Uniwersytecie w Las Palmas 
de Gran Canaria i Uniwersytecie w Granadzie. Wyniki uzyskane w wszystkich tych 
trzech ośrodkach były jednakowe [50, 51].
3.4. FTO a depresja

Tak, jak wspomniano, gen FTO przez długi czas badany był głównie pod kątem 
jego związku z ryzykiem otyłości. Ze względu na opisane zależności między otyłością 
a depresją od niedawna zaczęto przeprowadzać badania dotyczące wpływu tego genu 
na ryzyko depresji [52]. Przesłankami do prowadzenia takich badań były obserwacje, 
dotyczące ekspresji FTO w mózgu, związku między wariantem rs9939609 a atrofią 
mózgu, komunikacją werbalną czy z psychologicznymi aspektami zachowań 
żywieniowych, takimi jak utrata kontroli nad jedzeniem [53].

U zwierząt doświadczalnych dowiedziono, że brak genu FTO prowadzi do 
osłabienia nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych; myszy z obniżoną ekspresją 
FTO są mniej podatne na stres, co wskazuje na możliwą istotną rolę FTO w patogenezie 
depresji [54].

W jednym z badań analizowano wpływ FTO na wskaźnik BMI pacjentów 
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z depresją. Równolegle dwie grupy badawcze zrealizowały badania polegające na 
przeanalizowaniu związku między FTO, BMI i depresją. Zbadano 88 wariantów 
polimorficznych FTO, które zostały wyodrębnione we wcześniejszych badaniach 
i projektach takich jak HapMap [52].

Pierwszy zespół badawczy w ramach tzw. Radiant Study zbadał 2442 osoby 
(740 mężczyzn, 1702 kobiety ze średnią wieku 45 lat). Były to osoby, u których 
zdiagnozowano nawracającą postać depresji (warunkiem włączenia do badania było 
wystąpienie co najmniej 2 epizodów depresji) o nasileniu umiarkowanym. Grupę 
kontrolną stanowiło 809 osób (313 mężczyzn, 496 kobiet ze średnią wieku 40 lat). 
Do tej grupy włączono wyłącznie osoby bez rozpoznania depresji i z negatywnym 
wywiadem rodzinnym w kierunku depresji. Dla obu grup informacje na temat wieku, 
płci czy wagi uzyskiwano za pomocą wywiadu [52].

Druga grupa PsyCoLaus zbadała 1296 chorych (431 mężczyzn, 862 kobiety ze 
średnią wieku 50 lat), u których wystąpił pojedynczy epizod depresji. Grupa kontrolna 
liczyła 1690 osób (974 mężczyzn, 724 kobiety z średnią wieku 51 lat). W tym przypadku 
informacje dotyczące wieku, płci czy wagi uzyskiwano za pomocą uzyskano za 
pomocą przeprowadzonych badań i pomiarów. Rozkład zmiennych, prezentujących 
wyniki obu badań był pozytywnie skośny, zatem aby uzyskać rozkład najbardziej 
zbliżony do normalnego (co ułatwia przeprowadzanie analiz) przekształcono wartości 
do log10. Następnie przeanalizowano związek między genotypem FTO a BMI 
u chorych z depresją. W badaniu Radiant dla każdego SNP genu FTO wykonano 
analizę potwierdzającą powiązanie wartości Log10 BMI i FTO. Wykonywano trzy 
typy analiz: 

• obejmującą wyłącznie grupę kontrolną;
• obejmującą chorych z depresją; 
• obejmującą obie wymienione wcześniej grupy (analizowane łącznie) [55]. 
Taki sam schemat postępowania przyjęto w badaniu PsyCoLaus. We wszystkich 

analizach uwzględniano możliwy wpływ zmiennych dotyczących wieku i płci na 
uzyskane wyniki. W badaniu Radiant wykazano, iż pacjenci cierpiący na depresję 
mieli wyższe wartości BMI niż osoby z grupy kontrolnej. Natomiast w badaniu 
PsyCoLaus nie zaobserwowano widocznych różnic w zakresie BMI między dwiema 
grupami badanymi [55].

W badaniu Radiant wykryto 88 wariantów genu FTO, spośród których 9 znajdowało 
się w pierwszym intronie tego genu i wykazywało powiązanie z BMI (tabela 1). 
W badaniu PsyCoLaus wskazano 10 SNP FTO (tab. 2), które były najsilniej powiązane 
z BMI u chorych z depresją [52].
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Tabela 1. Warianty SNP FTO powiązane z wartościami log10 BMI w badaniu Radiant

SNP Pozycja Allele MAF Kombinacja Przypadek Kontrola Interakcja

rs7205986 52312647 A/G 0,48 
(A) 

0,0024 0,002 0,518 0,1641 

rs6499640 52327178 G/A 0,38 
(G) 

0,0006 0,0014 0,149 0,5219 

rs9930333 52357478 G/T
0,44 
(G) 0,0032 0,0001 0,166 0,0014 

rs10852521 52362466 T/C
0,48 
(T) 0,0016 7,5 x 10-5 0,272 0,0019 

rs8050136 52373776 A/C
0,41 
(A) 0,0018 0,0001 0,317 0,0031 

rs3751812 52375961 T/G
0,41 
(T) 0,0013 6,8 x 10-5 0,337 0,0028 

rs9941349 52382989 T/C 0,43 
(T) 

0,0013 7,4 x 10-5 0,399 0,0037 

rs7190492 52386253 A/G 0,37 
(A) 

0,0092 0,001 0,309 0,0057 

rs8044769 52396636 T/C 0,48 
(T) 

0,0011 7 x 10-5 0,454 0,0045 

MAF (ang. minor allele frequency) – częstość rzadszego allela, SNP (ang. single nucleotide 
polymorphism) – polimorfizm pojedynczego nukletotydu. Źródło: [52]
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Tabela 2. Warianty SNP FTO powiązane z wartościami log10 BMI w badaniu PsyCoLaus

MAF (ang. Minor Allele Frequency) – częstość rzadszego allel, SNP (ang. Single Nucleotide 
Polymorphism) – polimorfizm pojedynczego nukletotydu. Źródło: [55]

Tabela 3. Warianty genu FTO wykazujące związek z BMI u chorych z depresją w badaniach Radiant 
i PsyCoLaus

SNP Pozycja Kodowany allel p

rs9930333  52357478 G 7×10-4

rs10852521  52362466 T 0.0199
rs8050136 52373776 A 5×10-4

rs3751812 52375961 T 6×10-4

rs9939609  52378028 T 0.001

rs9941349  5238 989 T 0.001

SNP (ang. Single Nucleotide Polymorphism) – polimorfizm pojedynczego nukletotydu. Źródło: [53]
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W oparciu o zgromadzone wyniki badań wyodrębniono 6 SNP FTO, wykazujących 
najsilniejszy związek z wartościami BMI u chorych z depresją (tab. 3).

Badania, dotyczące związku genu FTO, depresji i BMI, zostały również 
przeprowadzone na Uniwersytecie w Granadzie. Były to pierwsze badania 
uwzględniające trzy czynniki równocześnie, mianowicie wskaźnik masy ciała, depresję 
i otyłość, które analizowane były w odniesieniu do genotypu genu FTO. Do badań 
włączono 2440 pacjentów z rozpoznaniem depresji i 809 zdrowych osób stanowiących 
grupę kontrolną. Wyniki badań potwierdziły związek genu FTO z depresją i wykazały, 
że depresja nasila wpływ FTO na BMI [55].

Zatem wydaje się, że depresja i otyłość mogą mieć częściowo wspólne podłoże 
genetyczne. U osób cierpiących na depresję stwierdzane są objawy otyłości. Oba 
zaburzenia, czyli depresja i otyłość mają wpływ na powstawanie innych schorzeń 
przewlekłych, mianowicie: cukrzycy typu II, chorób serca i podwyższonego ciśnienia 
krwi. Istnieją dane, które wskazują na to, że niektóre warianty genu FTO zwiększają 
ryzyko wystąpienia otyłości, lecz zmniejszają o kilka procent możliwość zachorowania 
na depresję. Ta obserwacja jest zgodna z danymi, dotyczącymi częstszego występowania 
depresji jako choroby jednobiegunowej (bez epizodów manii) u osób z niedowagą [56].

Wpływ wariantu rs9939609 na zmniejszone ryzyko depresji wykazano między 
innymi w metaanalizie wyników czterech badań: EpiDREAM, INTERHEART, 
DeCC and CoLaus, w których uczestniczyło 6561 chorych i 21932 osoby zdrowe. 
Udowodniono, że każda kopia nukleotydu A SNP rs9939609 związana jest z 8% 
redukcją ryzyka depresji. Obserwacje te przyczyniły się do nazwania genu FTO 
„genem szczęścia”. Wpływ genotypu FTO na ryzyko depresji był niezależny od 
wieku, płci i pochodzenia etnicznego, a także od wartości BMI. Interpretując wyniki 
analizy autorzy podkreślili, że były one zaskakujące, szczególnie przy uwzględnieniu 
wykazanego wcześniej związku badanego SNP ze zwiększonym ryzykiem otyłości. 
Wskazali, że poczynione przez nich obserwacje dają podstawy do dalszych badań 
dotyczących możliwego podłoża molekularnego depresji [54].

Poparciem dla odnotowanej zależności między polimorfizmem rs9939609 FTO 
a zmniejszonym ryzykiem depresji są wyniki innego badania, w którym wykazano, 
że posiadanie allela A rs9939609 związane jest z niższą częstością przyjmowania 
leków przeciwdepresyjnych [58]. Można więc wnioskować, że FTO może wpływać 
nie tylko na bilans energetyczny i na masę ciała, lecz może mieć również wpływ 
na występowanie chorób psychicznych. Uważa się, że związek depresja – otyłość – 
FTO może być tłumaczony przez fakt, iż otyłość i depresja mogą mieć powiązania 
patofizjologiczne dotyczące osi podwzgórze-przysadka-kora nadnerczy. W tych 
obszarach wykryto wysoką ekspresję genu FTO.

Milaneschi i wsp. sugerują, aby w analizach, dotyczących genetycznych 
uwarunkowań depresji, w tym związanych z polimorfizmem FTO, uwzględniać kliniczą 
heterogenność choroby, wyróżniając postać „typową” (nazywaną „melancholijną”) 
oraz nietypową, związaną głównie z występowaniem objawów somatycznych (utrata 
apetytu, spadek wagi, zaburzenia snu), gdyż mogą się one różnić w zakresie patofizjologii 
i uwarunkowań genetycznych. W przeprowadzonych analizach, obejmujących 4350 
uczestników, w tym 1544 chorych, autorzy ci potwierdzili związek SNP rs9939609 
FTO z wartościami BMI, które z kolei wykazywały związek z występowaniem 
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depresji. Wariant FTO wykazywał związek z podwyższym ryzykiem depresji, jednak 
zależność ta stawała się nieistotna po uwzględnieniu w analizie statystycznej wartości 
BMI. Wykazano związek rs9939609 z podwyższonym ryzykiem depresji nietypowej 
charakteryzującej się przewagą objawów somatycznych oraz brak związku z tzw. 
depresją typową [59].
4. Podsumowanie

Depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych o rosnącym rozpowszechnieniu. 
Może występować jako pojedynczy epizod depresyjny, nawracające zaburzenia 
depresyjne, może mieć postać dystymii, wystąpić po epizodzie zaostrzenia 
psychozy schizofrenicznej lub być częścią obrazu klinicznego choroby afektywnej 
dwubiegunowej, cechującej się występowaniem epizodów depresji i manii lub 
submanii. Depresja manifestuje się nierzadko już w młodym wieku, związana jest 
z pogorszeniem jakości życia. W klasyfikacji nozologicznej wśród przyczyn depresji 
wyodrębnia się przyczyny endogenne (choroby afektywne, psychoza schizoafektywna), 
przyczyny psychologiczne (leżące u podłoża depresji reaktywnych, depresji w reakcji 
żałoby, w przebiegu reakcji adaptacyjnych, zaburzeń nerwicowych) i przyczyny 
somatyczne/organiczne (depresje w schorzeniach somatycznych, w chorobach 
organicznych mózgu, związane ze stosowaniem niektórych leków, występujące 
w przebiegu zatruć, uzależnień itp.). Depresja charakteryzuje się rodzinną agregacją, 
ryzyko jej wystąpienia jest 2-3-krotnie podwyższone u osób blisko spokrewnionych 
z osobą chorą na depresję; współczynnik zgodności w badaniach bliźniąt wynosi około 
35%. Obserwacje te wskazują na uwarunkowania genetyczne ryzyka depresji.

Identyfikacja genów, wpływających na ryzyko wystąpienia depresji, może 
przyczynić się do udoskonalenia metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. 
Określenie genetycznych czynników ryzyka depresji jest trudne z wielu powodów, 
które krótko przedstawiono w pracy. 

 W badaniach genetycznych, dotyczących depresji, koncentrowano się na 
uwarunkowaniach ryzyka depresji rozumianej jako duże zaburzenie depresyjne lub 
stanowiącej część obrazu klinicznego choroby afektywnej dwubiegunowej. Opierając 
się na wiedzy dotyczącej biologicznych mechanizmów leżących u podłoża depresji do 
badań prowadzonych przy użyciu strategii genów kandydujących wytypowano geny 
kodujące receptory, transportery czy białka uczestniczące w syntezie i metabolizmie 
neuroprzekaźników, geny kodujące receptory dla hormonów wydzielanych w związku 
z aktywacją osi HPA, gen BDNF, geny kodujące cytokiny czy ich receptory, geny 
kodujące białka układu dobowego jak również gen konwertazy angiotensyny (ACE), 
gen apolipoproteiny E (APOE) czy gen reduktazy metylenotetrahydrofolianowej 
(MTHFR). W dotychczas przeprowadzonych metaanalizach potwierdzony został 
związek około 20 wytypowanych genów z ryzykiem zaburzeń depresyjnych.

W badaniach GWAS dotyczących ryzyka choroby afektywnej dwubiegunowej 
(ChAD) odnotowano związek z loci genów: DGKH, MYO5B, ANK3, CACNA1C, 
PBRM1, NCAN, ODZ4. Geny, jakie zostały wskazane jako potencjalnie powiązane 
z ryzykiem MDD kodują białka zaangażowane w neuroprzekaźnictwo, zwłaszcza 
dopaminergiczne i glutaminergiczne. Należą do nich: TPH2 (ang. tryptophan hydroxylase 
2, hydrolaza tryptofanowa 2), TPH1, NRG1 oraz DAOA. Innym genem, który może być 
powiązany z depresją, jest gen DISC1, którego produkt jest zaangażowany w regulację 
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neurogenezy w hipokampie i bierze udział w tworzeniu sieci mikrotubul, reguluje 
ścieżkę przekazywania sygnałów AKT-mTOR, wpływa na tempo wzrostu neuronów. 
W jednym z badań zaobserwowano związek SNP genu NEGR z ryzykiem MDD. Ten 
sam SNP był związany z poziomem metylacji trzech genów: NEGR1, genu receptora 
3 prostaglandyny E PTGER3 i genu kodującego białko zawierające domenę wiążącą 
palec cynkowy ZRANB2. Wykazano że SNP rs10789336 NEGR był powiązany ze 
zdolnościami poznawczymi pacjentów z depresją. Przy użyciu technologii GWAS 
wskazano wiele innych loci, które mogą być powiązane z ryzykiem. Jednak większość 
zidentyfikowanych powiązań nie została potwierdzona w badaniach replikacyjnych 
lub też siła odnotowanych zależności nie przekraczała progu istotności statystycznej 
wymaganej w badaniach GWAS. Identyfikacja genetycznych uwarunkowań depresji 
jest trudna z uwagi na heterogenność etiologiczną i fenotypową, brak określenia 
wszystkich przyczyn depresji, możliwość determinowania tego samego fenotypu 
przez różne czynniki genetyczne, różnice predyspozycji genetycznych zależne od płci, 
przynależności do grupy etnicznej itd.

Obserwacje, dotyczące powiązania depresji z otyłością, doprowadziły do 
poszukiwania związku między zmiennością genetyczną dotyczącą sekwencji genu 
FTO, a ryzykiem depresji. Wcześniej wykazano bowiem, że polimorfizm tego genu 
jest związany z ryzykiem otyłości. Na obecnym stadium badań nad tym genem, nadal 
wiadomo o nim mało. Wskazano region jego występowania i miejsce największej 
ekspresji. Potwierdzono, że polimorfizm tego genu w pewnym stopniu determinuje 
ryzyko wystąpienia choroby afektywnej jednobiegunowej jaką jest depresja. 
Wykazano, że wariant rs9939609 FTO może zmniejszać ryzyko depresji, jednak 
obserwowano również efekt przeciwstawny; udowodniono, że oddziaływanie tego 
wariantu na ryzyko choroby może być zależne od jej typu. Wydaje się, że związek 
między występowaniem depresji i otyłości może być uwarunkowany patofizjologicznie 
w osi HPA, ponieważ tam zaobserwowaną największą ekspresję genu FTO. Opierając 
się na przeprowadzonych do tej pory badaniach, można stwierdzić, iż polimorfizm 
genu FTO ma wpływ na wystąpienie depresji. Jednak potwierdzenie tej zależności 
oraz określenie jej podłoża biologicznego wymaga dalszych badań.
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Depresja – uwarunkowania genetyczne z uwzględnieniem znaczenia mutacji 
genu FTO
Streszczenie
Depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych o rosnącym rozpowszechnieniu. Może występować 
jako pojedynczy epizod depresyjny, nawracające zaburzenia depresyjne, może mieć postać dystymii, 
wystąpić po epizodzie zaostrzenia psychozy schizofrenicznej lub być częścią obrazu klinicznego choroby 
afektywnej dwubiegunowej, cechującej się występowaniem epizodów depresji i manii. Jest jedną 
z czołowych przyczyn utraconych lat życia wskutek niesprawności i jedną z najczęstszych przyczyn 
niepełnosprawności. W klasyfikacji nozologicznej wśród przyczyn depresji wyodrębnia się przyczyny 
endogenne, psychologiczne i somatyczne/organiczne. Depresja charakteryzuje się rodzinną agregacją, 
ryzyko jej wystąpienia jest 2-3-krotnie podwyższone u osób blisko spokrewnionych z osobą chorą na 
depresję; współczynnik zgodności w badaniach bliźniąt wynosi około 35%. Obserwacje te wskazują na 
uwarunkowania genetyczne ryzyka depresji. Celem niniejszej pracy o charakterze przeglądowym jest 
omówienie genetycznych uwarunkowań depresji ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia polimorfizmu 
genu FTO. W badaniach genetycznych, dotyczących depresji, koncentrowano się na uwarunkowaniach 
ryzyka depresji rozumianej jako duże zaburzenie depresyjne lub stanowiącej część obrazu klinicznego 
choroby afektywnej dwubiegunowej. Opierając się na wiedzy dotyczącej biologicznych mechanizmów 
leżących u podłoża depresji do badań prowadzonych przy użyciu strategii genów kandydujących 
wytypowano geny kodujące receptory, transportery czy białka uczestniczące w syntezie i metabolizmie 
neuroprzekaźników, geny kodujące receptory dla hormonów wydzielanych w związku z aktywacją osi 
HPA, gen BDNF, geny kodujące cytokiny czy ich receptory, geny kodujące białka układu dobowego jak 
również geny: ACE, APOE i MTHFR. W dotychczas przeprowadzonych metaanalizach potwierdzony 
został związek około 20 wytypowanych genów z ryzykiem zaburzeń depresyjnych.
W badaniach GWAS dotyczących ryzyka choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) odnotowano 
związek z loci genów: DGKH, MYO5B, ANK3, CACNA1C, PBRM1, NCAN, ODZ4. Geny, jakie 
zostały wskazane jako potencjalnie powiązane z ryzykiem MDD kodują białka zaangażowane 
w neuroprzekaźnictwo, zwłaszcza dopaminergiczne i glutaminergiczne. Należą do nich: TPH1, NRG1 
oraz DAOA. Innym genem, który może być powiązany z depresją, jest gen DISC1, którego produkt jest 
zaangażowany w regulację neurogenezy w hipokampie i bierze udział w tworzeniu sieci mikrotubul, 
reguluje ścieżkę przekazywania sygnałów AKT-mTOR, wpływa na tempo wzrostu neuronów. W jednym 
z badań zaobserwowano związek SNP genu NEGR z ryzykiem MDD. Wykazano że SNP rs10789336 
NEGR był powiązany ze zdolnościami poznawczymi pacjentów z depresją. Przy użyciu technologii GWAS 
wskazano wiele innych loci, które mogą być powiązane z ryzykiem. Jednak większość zidentyfikowanych 
powiązań nie została potwierdzona w badaniach replikacyjnych lub też siła odnotowanych zależności nie 
przekraczała progu istotności statystycznej wymaganej w badaniach GWAS. Identyfikacja genetycznych 
uwarunkowań depresji jest trudna z uwagi na heterogenność etiologiczną i fenotypową, brak określenia 
wszystkich przyczyn depresji, możliwość determinowania tego samego fenotypu przez różne czynniki 
genetyczne, różnice predyspozycji genetycznych zależne od płci, przynależności do grupy etnicznej itd.
Gen FTO do niedawna postrzegany był głównie czynnik ryzyka wystąpienia otyłości. Obserwacje, 
dotyczące powiązania depresji z otyłością, doprowadziły do poszukiwania związku między zmiennością 
genetyczną dotyczącą sekwencji genu FTO a ryzykiem depresji. Wykazano, iż konkretne warianty tego 
genu mogą wpływać na ryzyko wystąpieniu depresji i otyłości. Dowiedziono, że występowanie depresji 
może modyfikować wpływ polimorfizmu FTO na parametry otyłości, jak BMI. Wyniki badań, dotyczących 
wpływu polimorfizmu FTO na ryzyko depresji są niejednoznaczne. W jednym z badań wykazano, że allel 
A polimorfizmu rs9939609 FTO związany jest ze zmniejszonym ryzykiem depresji, co przyczyniło się do 
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nazwania tego genu „genem szczęścia”. Jednak w innych badaniach ten sam polimorfizm był związanych 
ze zwiększonym ryzykiem depresji. Być może związek między genotypem FTO a ryzykiem depresji jest 
zależny od typu choroby – w jednym z badań potwierdzono wpływ polimorfizmu tego genu na ryzyko 
depresji przebiegającej z dominacją objawów somatycznych. Precyzyjne określenie zależności między 
FTO a ryzykiem depresji oraz określenie jej podłoża biologicznego wymaga dalszych badań. Poznanie 
genetycznych uwarunkowań depresji może pomóc w określeniu mechanizmów patogenetycznych choroby, 
co umożliwi skuteczniejsze i szybsze stawianie diagnozy oraz pomoże w opracowaniu skuteczniejszych 
sposobów leczenia.
Słowa kluczowe: depresja, GWAS, strategia genów kandydujących, polimorfizm FTO, uwarunkowania 
genetyczne

Depression – genetic determinants including the importance of the FTO gene 
mutation
Abstract
Depression is classified as a civilization disease of increasing prevalence. It may occur as a single depressive 
episode, recurrent depressive disorder, may appear as dysthymia, occur after an episode of exacerbation of 
schizophrenic psychosis, or be part of the clinical picture of bipolar disorder, characterized by episodes of 
depression and mania. It is one of the leading causes of lost life years due to disability and one of the most 
common causes of disability. In the nosological classification of the causes of depression, endogenous, 
psychological and somatic/organic causes are distinguished. Depression is characterized by familial 
aggregation, the risk of its occurrence is 2-3 times higher in people closely related to a person suffering 
from depression; the agreement rate in twin studies is approximately 35%. These observations indicate 
a genetic determinant of depression risk. The aim of this review is to discuss the genetic determinants of 
depression with particular emphasis on the importance of the FTO polymorphism. Genetic research on 
depression focused on the determinants of the risk of depression understood as major depressive disorder 
or as part of the clinical picture of bipolar disorder. Based on the knowledge of the biological mechanisms 
underlying depression, genes encoding receptors, transporters or proteins involved in the synthesis and 
metabolism of neurotransmitters, genes encoding receptors for hormones secreted in connection with the 
activation of the HPA axis, the BDNF gene, genes encoding cytokines or their receptors, genes encoding 
proteins of the circadian system as well as the ACE and the MTHFR gene were selected for research 
carried out using the candidate gene strategy. In the meta-analyzes carried out so far, the relationship of 
approximately 20 selected genes with the risk of depressive disorders has been confirmed.
In the GWAS studies on the risk of bipolar disorder, an association with the following gene loci was 
found: DGKH, MYO5B, ANK3, CACNA1C, PBRM1, NCAN, ODZ4. The genes that have been identified 
as potentially associated with MDD risk encode proteins involved in neurotransmission, especially 
dopaminergic and glutaminergic proteins. These include: TPH1, NRG1 and DAOA. Another gene that 
may be associated with depression is the DISC1 gene, the product of which is involved in the regulation of 
neurogenesis in the hippocampus and is involved in the formation of a microtubule network, regulates the 
AKT-mTOR signaling pathway, and affects the growth rate of neurons. In one study, the SNP of the NEGR 
gene was associated with the risk of MDD. The NEGR SNP rs10789336 was shown to be associated with 
the cognitive performance of depressed patients. Using the GWAS technology, many other loci have 
been identified that may be associated with risk. However, most of the identified associations were not 
confirmed in replication studies, or the strength of the observed relationships did not exceed the threshold 
of statistical significance required in the GWAS studies. Identification of the genetic determinants of 
depression is difficult due to the etiological and phenotypic heterogeneity, failure to define all causes of 
depression, the possibility of determining the same phenotype by various genetic factors, differences in 



Depresja – uwarunkowania genetyczne z uwzględnieniem znaczenia mutacji genu FTO

109

genetic predisposition depending on sex, ethnicity, etc.
Until recently, the FTO gene was mainly seen as a risk factor for obesity. Observations regarding the link 
between depression and obesity have led to the search for a relationship between genetic variation in the 
sequence of the FTO and the risk of depression. It has been shown that specific variants of this gene may 
influence the risk of depression and obesity. It has been proven that the occurrence of depression may 
modify the influence of FTO polymorphism on obesity parameters such as BMI. The results of research 
on the impact of FTO polymorphism on the risk of depression are inconclusive. One study showed that 
the A allele of the rs9939609 FTO polymorphism was associated with a reduced risk of depression, which 
led to the name of this gene as the ”happiness gene”. However, in other studies, the same polymorphism 
was associated with an increased risk of depression. Perhaps the relationship between the FTO genotype 
and the risk of depression depends on the type of disease – one of the studies confirmed the influence 
of polymorphism of this gene on the risk of depression associated with the predominance of somatic 
symptoms. Further research is required to precisely define the relationship between FTO and the risk of 
depression, and to determine its biological basis. Understanding the genetic makeup of depression can 
help identify the pathogenetic mechanisms of the disease, which will enable more effective and faster 
diagnosis and help in the development of more effective treatments.
Keywords: depression, FTO polymorphism, genetic determinants, GWAS, candidate gene strategy
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Depresja wieku podeszłego 
1. Wstęp

Starzenie się jest procesem fizjologicznym, wiąże się z powolną i stopniową utratą 
sprawności psychicznej oraz fizycznej. Także z wiekiem rośnie ryzyko występowania 
zaburzeń somatycznych w tym chorób przewlekłych [1]. Towarzyszy im na przykład ból 
i ograniczone funkcjonowanie, co wiąże się z obniżeniem nastroju, spadkiem samopo-
czucia, obniżoną samooceną i przyczynia się do występowania depresji [1]. Udowodniono, 
że osoby po 60 r.ż. chorują jednocześnie na średnio cztery choroby przewlekłe [2]. 
Statystycznie 20% osób powyżej 70 r.ż. nie może obejść się bez pomocy związanej 
z funkcjonowaniem w życiu codziennym [3]. Wielochorobowość i ciężka sytuacja jest 
elementem nierozłącznym w życiu seniora, powoduje uzależnienie od innych osób [1].

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) 
„starzejące się społeczeństwo” występuje gdy odsetek osób w wieku 65 lat i więcej 
wynosi 7%. Gdy odsetek przekracza 14% występuje „społeczeństwo w wieku starczym” 
zaś gdy ludność przekracza 20% mamy „społeczeństwo w starszym wieku”. Wraz 
z postępem starzenia się społeczeństwa świat zauważył istotę problemu i tematyka 
starzenia się stała się tematem nadrzędnym nie tylko w nauce, ale i w polityce [4].

Depresja jest jedną z najbardziej znaczących chorób cywilizacyjnych w ówczesnym 
okresie. W swoim obrazie klinicznym zauważyć można przede wszystkim spadek 
nastroju, odczuwany przez chorego jako stan rezygnacji, przygnębienia i smutku [5]. 
Badany nie jest w stanie odczuwać radości, szczęścia czy satysfakcji, następuję także 
spadek tempa procesów psychicznych na przykład zaburzenia pamięci, spowolnienie 
myślenia, zmniejszona koncentracja i uwaga, trudności z podejmowaniem decyzji. 
Nastąpić może także spowolnienie ruchów lokomocyjnych prowadząc do całościowego 
zahamowania ruchowego [6]. 

Ryzyko zachorowania w ogólnej populacji na depresję wynosi co najmniej 10% 
[7]. A nawet 15% osób starszych ma klinicznie istotne objawy depresji [8]. Ryzyko 
zachorowania u kobiet wzrasta nawet dwukrotnie. Prognozy WHO przewidują, 
że depresja może stać się po chorobie wieńcowej drugą przyczyną niezdolności do 
pracy. Zaś zachorowalność ciężkiego zaburzenia depresyjnego (MDD) wynosi 6,7% 
a występowanie w przeciągu całego życia człowieka może sięgać nawet 16,2%. Osoby 
z MDD częściej korzystają z opieki zdrowotnej, jest to spowodowany występowaniem 
przewlekłych chorób somatycznych [7].

Analiza literatury z dziedziny depresji wieku podeszłego jest niezbędna, aby 
usystematyzować najnowsze doniesienia ze świata nauki. Ma ona także na celu 
sprawić, aby diagnozowanie, leczenie i pomaganie osobie dotkniętej depresją 
przebiegało sprawniej. 

1 nataliaskierkowska1@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jagiellońska 13/15, 
85-067 Bydgoszcz.
2 Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego, Katedra Higieny, Ergonomii i Epidemiologii,  
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Depresja wieku podeszłego

111

2. Depresja wieku podeszłego
Depresja wieku podeszłego (LLD, late-live depresion) jest to depresja, która 

uwidoczniła się po raz pierwszy w podeszłym wieku [9]. 
U osób powyżej 65 r.ż. depresja oraz otępienie zaliczają się najczęściej 

występujących chorób psychicznych [10]. Wielokrotnie jest opisywana jako 
heterogeniczne zaburzenie afektywne objawiające się u osób po 60 roku życia [11]. 
Wyodrębnienie LLD w pracach badawczych i analizach pokazuje globalną skalę 
problemu, jaki dotyka osoby starsze [12], także zauważyć można, że zaburzenia 
depresyjne u seniorów często współwystępują z dysfunkcjami poznawczymi [13, 14]. 
3. Epidemiologia

Szacunki dotyczące problemu depresji u osób starszych różnią się od kilku do 
kilkudziesięciu procent. Zróżnicowanie to jest związane z odmiennością metodologiczną 
podejść badaczy, wykorzystanymi narzędziami i procedurami badawczymi, przyjętymi 
założeniami oraz różnymi kryteriami rozpoznania zaburzeń [15]. 

Na podstawie danych z oceny badań w praktyce lekarza rodzinnego u ponad 17% 
pacjentów stwierdzono zaburzenia depresyjne w wieku 75 lat i więcej [15]. Badania 
przeprowadzone w środowisku wiejskim znacznie różnią się i odbiegają od innych 
badań. Lekkie objawy depresji można stwierdzić u ponad 46% osób starszych zaś 
ciężkie zaburzenia u 11% [16]. Mieszkańcy domów pomocy społecznej są specyficzną 
grupą, osoby powyżej 70. r.ż. posiadają cechy depresji o umiarkowanym nasileniu 
w ilości 21% kobiet i 22% mężczyzn, zaś o głębokim nasileniu wynik jest równy 
11% kobiet i 6% mężczyzn [17]. Pacjenci objęci domową opieką długoterminową 
pielęgniarską także ujawniają objawy depresji. Największy odsetek wykrywania 
objawów depresji znajduje się w grupie 65-75 lat i wynosi 50%. Przedział wiekowy 
75-90 lat to aż 34% a seniorzy posiadający 90 lat i więcej opisują objawy depresji 
w 20% [18]. Jest wiele czynników, które sprzyjają występowaniu depresji w populacji 
seniorów. Samotność, ograniczona mobilność, odizolowanie czy przebywanie 
w domach opieki tylko zwiększa częstość występowania depresji. 
4. Czynniki ryzyka depresji wieku podeszłego

 Obraz zaburzeń u osób starszych znacznie różni się od zaburzeń u osób młodych 
[19]. Wpływa na to bardziej zróżnicowana etiologia. Zamiany somatyczne mają duże 
znaczenie w kwestii czynników predysponujących do powstania depresji. Każda 
choroba, zwłaszcza przewlekła i związana z bólem, może prowadzić do rozwoju 
depresji, a także jej nawrotów [20-23]. Do czynników depresji LLD należą: 

• Samotność;
• Utrata partnera życiowego i związane z tym osamotnienie; 
• Syndrom „opuszczonego gniazda” często spotykany u matek; 
• Bezużyteczność po przejściu na emeryturę; 
• Dolegliwości związane z chorobami przewlekłymi [24];
• Długotrwałe infekcje;
• Nowotwory;
• Schorzenia endokrynologiczne;
• Dolegliwości związane z układem oddechowym;
• Ograniczona sprawność, unieruchomienie, utrata niezależności; 
• Otępienie [25]; 



Natalia Skierkowska, Monika Prylińska, Małgorzata Kwiatkowska,Weronika Topka

112

• Niedobory witaminowe. 
Depresja u osób starszych różni się tym od depresji u osób młodych, że czynniki 

genetyczne czy rodzinne są znacznie mniej istotne i ważne w procesie rozwoju depresji. 
5. Diagnozowanie
5.1. Zaburzenia depresyjne 

Do najbardziej popularnych narzędzi w diagnozowaniu depresji zalicza się 
kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10 1998) oraz Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5 2013). W Polsce obowiązuje klasyfikacja 
ICD-10. Wyróżniono w niej objawy zarówno podstawowe jak i dodatkowe, aby 
dokładnie scharakteryzować i rozpoznać nasilenie dysfunkcji i nieprawidłowości [12]. 

Symptomy podstawowe:
1.  Utrata zainteresowań.
2.  Spadek nastroju. 
3.  Nasilona męczliwość oraz spadek energii.
Symptomy dodatkowe:
4.  Myśli i zachowania samobójcze.
5.  Zaburzenia snu.
6.  Spadek samooceny.
7.  Poczucie winy.
8.  Spadek funkcji poznawczych.
9.  Obniżona aktywność psychoruchowa. 
10. Zaburzone łaknienie i związane z nim wahania wagi. 
Aby rozpoznać depresję należy spełnić poniższe kryteria:
1. Kryteria objawowe: pacjent należy stwierdzić minimum dwa z trzech objawów 

z grupy podstawowej oraz symptomy dodatkowe. Łącznie należy spełnić cztery 
kryteria objawowe.

2. Kryteria czasowe: epizod depresyjny winien trwać minimum dwa tygodnie [12]. 
5.2. Stopienie nasilenia objawów wg ICD-10

1. Łagodna depresja. 2-3 objawy podstawowe oraz minimum 2 z 7 objawów 
dodatkowych. Czas, w jakim utrzymują się objawy to minimum 2 tygodnie.

2. Umiarkowana depresja. 2-3 objawy podstawowe oraz minimum 4 z 7 objawów 
dodatkowych. Symptomy charakteryzują się dużym nasileniem i szybko postępują.

3. Ciężka depresja. 3 objawy podstawowe (wszystkie) oraz minimum 4 z 7 objawów 
dodatkowych. Mogą także występować objawy psychotyczne, takie jak: urojenia 
i omamy. Czas utrzymywania się symptomów to minimum 2 tygodnie [26].
5.3. Zaburzenia depresyjne late-life depression

Diagnozowanie depresji późnej starości znacznie odbiega od diagnozowania 
depresji osób młodych. U osób starszych wyraźniej zauważyć można [12]: 

• Drażliwość; 
• Zaburzenia funkcji poznawczych; 
• Pobudzenie;
• Zaburzenia wyrażania emocji;
• Dolegliwości somatyczne; 
• Bezsenność; 
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• Spadek libido; 
• Poczucie zmęczenia [27].

5.4. Zaburzenia somatyczne
Ból w obrazie depresji najpowszechniej ma charakter przewlekły. Nie występuje 

promieniowanie, jest odporny na farmakoterapię i najczęściej występuje w godzinach 
nocnych i porannych. Zgłaszane skargi pacjentów dotyczą niejednokrotnie: bólu 
głowy, placów i zaburzonej pracy jelit.

Do najczęstszych trudności diagnostycznych należą somatyczne i lękowe 
właściwości zaburzeń depresyjnych. Symptomy te mogą mylnie dostrzegane być jako 
obciążenia związane z okresem starości a nie z przejawami zaburzeń depresyjnych. 
Proces diagnozowania odgrywa więc kluczową rolę. Wielokrotnie błędne 
ukierunkowanie na schorzenia somatyczne (nowotwory, choroby serca, dysfunkcje 
pokładu pokarmowego czy schorzenia kręgosłupa) czy lękowe może przynieść 
poważne w skutkach konsekwencje. Zastosowanie nieodpowiedniej farmakoterapii 
może nieść za sobą ryzyko niechcianych skutków obocznych.
5.5. Objawy

Późny okres ontogenezy i straty jakie niesie za sobą starzejący się organizm często 
bywają uznawane jako normalne reakcje na niesprawiedliwość i nie są uznawane jako 
objawy depresji. Długotrwałe cechy obniżenia nastroju mogą zostać odebrane jako 
naturalna charakterystyka osobowości seniora, niebudząca wątpliwości. W depresję 
mylnie wpisuję się takie cechy jak: apatyczność, wyciszenie, nieabsorbowanie 
swoją osobą społeczeństwa, pozwolenie na sprawowanie nad sobą opieki, następnie 
występuje ryzyko zlekceważenia prawdziwych objawów [28]. Wymienione utrudnienia 
przyczyniają się do złego identyfikowania zaburzeń depresyjnych, co niesie za sobą 
niedoszacowanie problemu, zbyt rzadkie rozpoznawanie, wdrażanie złego leczenia, 
prowadzenie zbytecznych badań dodatkowych [29]. 
5.6. Leczenie

Leczenie depresji u seniorów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wiąże 
ze sobą farmakoterapię i psychoterapię lub łączy obie te metody. U pacjentów 
ze stwierdzoną łagodną depresją, leczenie za pomocą psychoterapii jest 
najodpowiedniejszą formą leczenia. Zadaniem psychoterapeuty lub psychologa jest 
przede wszystkim uporządkowanie rytmu dnia, zapewnienie różnorodności w sferze 
aktywności, uregulowanie i poprawa higieny snu, wszystko po to, aby osoba starsza 
aktywnie wróciła do swojej codzienności. Jedną z metod interwencji psychologicznych 
jest terapia poznawczo-behawioralnej (CBT – congenitive-behavioral therapy), jest ona 
ukierunkowana na rozwiazywanie problemów, zawieranie nowych znajomości [26, 30].

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u osób starszych często wiąże się 
z dużymi obawami związanymi z uzależnieniem [26]. Alarmujący jest także fakt, że aż 
u 30% osób starszych nie podejmuje się próby wykrywania depresji, w konsekwencji 
wdrożenie niezbędnego leczenia jest niemożliwe [1]. Decyzja związana z wyborem 
farmakoterapii jest ściśle uzależniona od chorób współistniejących pacjenta. 
Podczas występowania ciężkiej postaci depresji pacjent powinien niezwłocznie 
zostać skierowany do szpitala aby podjąć holistyczne leczenie, terapię CBT oraz 
wszystkie działania, zapobiegające próbie popełnienia samobójstwa [26]. Kolejnym 
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specyficznym utrudnieniem w leczeniu depresji osób starszych jest trudność związana 
z obciążeniem polipragmazją, czyli jednoczesnym przyjmowaniem wielu leków [12]. 

Od dawna środowiska naukowe mówią, iż aktywność fizyczna wpływa pozytywnie 
na poziom funkcjonowania poznawczego. Wyniki analizy literatury przeprowadzonej 
przez A. Żaroń, mówią że aktywność fizyczna pozytywnie koreluje z niższym 
poziomem lęku i depresji [31].

U osób starszych wysypuję wielochorobowość, która może powodować uszkodzenie 
systemów fizjologicznych [32]. Stan psychiczny ma często wpływ na leczenie innych 
jednostek chorobowych. Epizody depresyjne i niewiedza u osób starszych przyczyniają 
się do słabej skuteczności leczenia innych schorzeń [33, 34]. 
6. Wnioski

Depresja często kojarzona jest przez społeczeństwo z osobami młodymi. Największa 
różnica w postrzeganiu różnic w depresji osób starszych jest taka, iż seniorzy posiadają 
objawy somatyczne, a młodzi ludzie objawy psychiczne.

Wyodrębnienie late-life depression – LLD, czyli depresji wieku podeszłego, 
podyktowane jest ogromną skalą tego problemu. Specyficzne cechy uniemożliwiają 
jednoznaczne zdiagnozowanie depresji. Starzejący się organizm często zataja 
prawdziwe objawy depresji na rzecz naturalnego procesu starzenia się organizmu, 
przez to wykrywanie depresji jest utrudnione. Wyjątkowy obraz kliniczny oraz bardzo 
skomplikowane i wieloetapowe postępowanie terapeutyczne nakazuje niezwłoczne 
zbadanie tematu [12]. Jest to konieczne, aby zaplanować holistyczną opiekę seniorom. 
Sprawić, aby ich komfort życia był na najwyższym poziomie. Warto także skupić się 
na wsparciu, które jest niezbędnym elementem na etapie diagnozy, a także leczenia. 

Depresja u osoby starszej jest ściśle związana z cierpieniem. Wraz z cierpieniem 
przychodzi osamotnienie w chorobie, często brak pomocy bliskich i rodziny. Jednym 
z największych błędów medyków i rodziny jest pozostawienie seniora samego 
z podejrzeniem depresji. Depresja u osób starszych jest wiąże się szczególnie z bardzo 
wysokim procentem samobójstwa dokonanego. 

Porównując depresję seniorów z depresją osób młodszych zauważyć można większe 
trudności w leczeniu. Leczenie depresji w starszym wieku jest procesem złożonym 
i długotrwałym. Związane to jest z wielkochorobowością oraz wielolekowością. 
Sprawia to, iż etap diagnozowania jest utrudniony przez inne problemy i choroby. 
Prowadzi to także do niepełnosprawności i utraty samodzielności, a w konsekwencji 
spadku jakości życia chorego oraz jego bliskich. Dlatego badacze powinni 
w szczególności pochylić się nad problematyką diagnozowania i leczenia LLD. 

Stale rosnąca liczba seniorów zmusza środowisko medyczne do szerszego zgłębiania 
problemu depresji wśród osób strasznych. Zapewnienie sieci wsparcia w najbliższym 
środowisku seniora i stały dostęp do opieki zdrowotnej jest niezbędnym elementem 
procesu prewencji.

Jak pokazują aktualne doniesienia naukowe depresja wieku podeszłego jest 
ogromnym problemem nie tylko seniorów ale także całego społeczeństwa. U 17% 
pacjentów można stwierdzić zaburzenia depresyjne w wieku 75 lat i więcej. Co 
sprawia, że problem ten jest niezwykle istotny i niezbędne jest dalsze prowadzenie 
badań naukowych w tematyce depresji. Osoby, które zmagają się z LLD zauważają 
zmiany w kwestii somatycznej, ale także w obniżonej sprawności i utrudnieniu 
wykonywania wcześniejszych czynności życia codziennego. 



Depresja wieku podeszłego

115

Literatura:
1. Knyszyńska A., Radecka A., Bryczkowska I., Zabielska P., Lubkowska A., Karakiewicz 

B., Związek pomiędzy sprawnością funkcjonalną a poziomem depresji wśród mieszkańców 
Domów Pomocy Społecznej, GERONTOLOGIA POLSKA 2, 2019.

2. Kocemba J., Chorowanie w okresie starości, W: Grodziecki T, Kocemba J, Skalska A, 
(red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Gdańsk, Via Medica, 2007. s. 62.

3. Skalska A., Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku, Public 
Health Management, 2011, 9(1), s. 50-9.

4. Lin Y.Y., Huang C.S., Starzenie się na Tajwanie: budowanie społeczeństwa na rzecz 
aktywnego starzenia się i starzenia się, Gerontolog, 2016, 56 (2), s. 176-183.

5. Borowicz M., Rybka M., Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z depresją, Innowacje 
w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 2016 (1), s. 61-71.

6. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
7. Buzuk G.A., Badanie związku nadwagi i otyłości z obrazem klinicznym wybranych 

rodzajów depresji, Poznań 2014.
8. Kok R.M., Reynolds C.F., Management of depression in older adults: a review, Jama, 

2017, 317(20), s. 2114-2122.
9. Rajtar-Zembaty A., Rajtar-Zembat, J., Starowicz-Filip A., Poziom wykształcenia oraz 

depresji w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych – badanie pilotażowe, 2017.
10. Rajtar-Zembaty A., Sałakowski A., Rajtar-Zembaty J., Starowicz-Filip A., Dysfunkcje 

wykonawcze w depresji wieku podeszłego, Psychiatria Polska, 201, 51(4).
11. Koenig A.M., Bhalla R.K., Butters M.A., Cognitive functioning and late-life depression, 

Journal of the International Neuropsychological Society, 2014, 20(5).
12. Domańska Ł., Depresja wieku podeszłego – wyzwania diagnostyczne, Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 2018, 31(3).
13. Ganguli M., Snitz B., Bilt J.V., Chang C.C.H., How much do depressive symptoms affect 

cognition at the population level?, The Monongahela–Youghiogheny Healthy Aging Team 
(MYHAT) study. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2009, 2.4(11), s. 1277-1284.

14. Rosenberg P.B., Mielke M.M., Xue Q.L., Carlson M.C., Depressive symptoms predict 
incident cognitive impairment in cognitive healthy older women, Am. J. Geriatr. 
Psychiatry 2010, 18(3), s. 204-211. 

15. Bujnowska-Fedak M., Grata-Borkowska U., Sapilak B., Otępienie i depresja u pacjentów 
w podeszłym wieku w Praktyce Lekarza Rodzinnego, „Fam. Med. Primary Care Rev.”, 
2012(3).

16. Kujawska-Danecka H., Nowicka-Sauer K., Hajduk A., Wierzba K., Krzemiński W., 
Zdrojewski Z., The prevalence of depression symptoms and other mental disorders among 
patients aged 65 years and older – screening in the rural community, „Family Medicine & 
Primary Care Review”, 2016(3).

17. Nowak-Kapusta Z., Franek G., Leszczyńska K., Ćmiel-Giergielewicz M., Charakterystyka 
wybranych elementów sytuacji społeczno-zdrowotnej mieszkańców domów pomocy 
społecznej z uwzględnieniem występowania u nich objawów depresji, Gerontologia 
Polska, 2017(25).

18. Irzyniec T., Nowak-Kapusta Z., Franek G., Drzazga B., Osoby starsze objęte 
pielęgniarską domową opieką długoterminową, Gerontologia Polska, 2016(24).

19. Filipska K., Pietrzykowski Ł., Ciesielska N., Dembowski Ł., Kędziora-Kornatowska K., 
Zaburzenia depresyjne w podeszłym wieku, Gerontologia Polska, 2015(4).

20. Turczyński J., Bilikiewicz A., Depresja u osób w podeszłym wieku, Psych Prakt Ogólnolek 
2002, 2„99-108. 

21. Unsar S., Sut N., Depression and health status in elderly hospitalized patients with 
chronic illness, Arch Gerontol Geriatr 2010, 50, s. 6-10. 

22.  Vogelzangs N., Kritchevsky S.B., Beekman A.T.F., et al., Depressive symptoms and 
change in abdominal obesity in older persons, Arch Gen Psych 2008, 65, s. 1386-93. 



Natalia Skierkowska, Monika Prylińska, Małgorzata Kwiatkowska,Weronika Topka

116

23.  O’Donnell M.J., Xavier D., Liu L., et al., Risk factors for ischaemic and intracerebral 
haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTOKE study): a case-control study, 
Lancet 2010, 376(9735), s. 112-23.

24. Valkanova V., Ebmeier K.P., Vascular risk factors and depression in later life: systematic 
review and meta-analysis, Biol Psychiatry 2013, 73(5), s. 406-13.

25. Nilsson F.M., Kessing L.V., Sorensen T.M., et al., Enduring increased risk of developing 
depression and mania in patients with dementia, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002, 
73(1), s. 40-4.

26. Kałucka S., Cechy depresji w wieku podeszłym etiologia, rozpoznawanie i leczenie, 
Geriatria 2014, 8, s. 240-247.

27. Hegeman J.M., Kok R.M., Mast R.C. van der, Giltay E.J., Phenomenology of depression 
in older compared with younger adults: Meta-analysis, British Journal of Psychiatry, 2012 
Vol. 200(4).

28. Manthorpe J., Iliffe S., Depresja wieku podeszłego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 
PZWL 2010.

29. Colasanti V., Marianetti M., Micacchi F., Amabile G.M., Mina C., Tests for the evaluation 
of depression in the elderly: A systematic review, Archives of Gerontology and Geriatrics, 
2010 Vol. 50(2).

30. Legierski J., Terapia akceptacji i zaangażowania w leczeniu zaburzeń lękowych w relacji 
do klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 
2018, 18.3, s. 290-295.

31. Żaroń A., Piskunowicz M., Aktywność fizyczna a kondycja psychiczna osób starszych, 
Rocznik Andragogiczny, 2017, 24, s. 127-142.

32. Pieljo L., Nawrat-Szołtysik A., Zespół kruchości – wyzwanie w starzejącym się 
społeczeństwie, Hygeia, 2016, 51.4: 329-334.

33. Witek L., Kowalska I., Adamska A., Związek między depresją a cukrzycą – rola osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i przewlekłego stanu zapalnego, Diabetologia 
Praktyczna, 2019, 5.2, s. 136-140. 

34. Michalska K., Analiza funkcjonowania pacjentów z depresją w odniesieniu do poprawy 
jakości życia, Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej, 2017, 2.

Depresja wieku podeszłego
Abstrakt 
Depresja u osób po 65 r.ż. nie jest zjawiskiem odosobnionym. Zalicza się ją do najczęstszych zaburzeń 
psychicznych w wieku podeszłym. Należy także do wielkich problemów geriatrycznych, innymi słowy 
do przewlekłych problemów zdrowotnych ściśle związanych ze zwiększeniem ryzyka niesprawności 
wśród osób starszych. 
Depresja wieku podeszłego (late-life depression – LLD) jest to depresja, która uwidoczniła się po raz 
pierwszy w podeszłym wieku. U osób powyżej 65 r. ż. depresja oraz otępienie zaliczają się najczęściej 
występujących chorób psychicznych.
Celem tego artykułu jest opisanie najnowszych doniesień związanych z depresją wieku podeszłego, 
a także przybliżenie tematyki depresji. 
Wyodrębnienie LLD w pracach badawczych i analizach pokazuje globalną skalę problemu, jaki dotyka 
osoby starsze. Warto także zauważyć, że zaburzenia depresyjne u seniorów często współwystępują 
z dysfunkcjami poznawczymi. Wielochorobowość seniorów przyczynia się także do utrudnionego 
wykrywania depresji ze względu na liczne choroby i inne deficyty, które maskują prawidłową diagnozę 
i utrudniają przyszłe leczenie oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.
Słowa kluczowe: depresja, LLD, osoby starsze, senior, geriatria
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Late-life depression 
Abstract 
Depression in people over 65 years of age is not an isolated phenomenon. It is one of the most 
common mental disorders in the elderly. It also belongs to the great geriatric problems, in other 
words to chronic health problems closely related to increasing the risk of disability among the elderly. 
Elderly depression (LLD) is a depression that became apparent for the first time in the elderly. In 
persons over 65 years of age depression and dementia are among the most common mental illnesses. 
The purpose of this article is to describe the latest reports related to depression in old age as well as to 
introduce the subject of depression. Extracting LLD in research and analysis shows the global scale 
of the problem affecting older people. It is also worth noting that depressive disorders in seniors often 
coexist with cognitive dysfunctions. Multi-morbidity of seniors also contributes to the difficult detection 
of depression due to numerous diseases and other deficits that mask the correct diagnosis and hinder 
future treatment and functioning in society.
Keywords: depression, LLD, elder people, senior, geriatrics
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Ocena ryzyka występowania depresji wśród 
mieszkańców domów pomocy społecznej

1. Wstęp
Współcześnie często występującym zaburzeniem psychicznym jest depresja, która 

stanowi główną przyczynę samobójstw wśród Polaków. Charakteryzuje się obniżeniem 
nastroju i występowaniem lęku. Dodatkowo może występować zaburzenie rytmu 
okołodobowego. Naturalne procesy starzenia wiążą się z obniżeniem, jakości życia. 
Choroby towarzyszące wiekowi starczemu upośledzają zarówno sprawność fizyczną, 
jak i psychiczną. Dlatego właśnie osoby starsze są w sposób szczególny narażone na 
wystąpienie depresji [1, 2].

Jest wiele przyczyn depresji w wieku starszym jednak do najważniejszych należy 
wymienić: samotność, mogąca być wywołana stratą partnera, przejście na emeryturę 
i zaprzestanie wykonywania czynności zawodowych, choroby przewlekłe, ograniczenie 
aktywności i sprawności oraz otępienie [3]. Depresja w wieku podeszłym cechuje się 
niską wykrywalnością. Starsi ludzie ze strachu przed nią nie przyznają się, iż dzieje 
się z nimi coś niedobrego. Często próbują uporać się z problemem samodzielnie, co 
niestety często niesie za sobą opłakane skutki. Próby samobójcze osób chorych na 
depresję w wieku powyżej 65 roku życia są dużo częściej udane, niż osób młodszych. 
Inną przyczyną niezdiagnozowania depresji jest jej mylenie z otępieniem oraz 
maskowanie jej przez liczne choroby somatyczne [4].

Do prawidłowego rozpoznania depresji służy najnowsza edycja kryterium 
klasyfikacji zaburzeń psychicznych (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wydana w 2013 roku 
(DSM-V). Według niego depresja zostaje rozpoznana, gdy występuje przynajmniej 5 
z poniższych objawów trwających, co najmniej 2 tygodnie: 

• Przez większość dnia depresyjny nastrój (codziennie lub prawie codziennie);
• Spadek lub zwiększenie masy ciała;
• Spadek zainteresowania aktywnościami i przyjemnościami (codziennie lub 

prawie codziennie);
• Obniżenie sprawności fizycznej – (prawie codziennie); 
• Bezsenność w nocy i/lub nadmierna senność w ciągu dnia (prawie codziennie); 
• Brak poczucia wartości i/lub poczucie winy; 
• Spadek lub wzrost aktywności psychoruchowej; 
• Problemy w koncentracji, myśleniu, podejmowaniu decyzji (prawie codziennie); 
• Myśli o śmierci i samobójstwie (powracające) [5].
Innym kryterium diagnostycznym depresji jest Międzynarodowa Klasyfikacja 

chorób (ICD-10). W najnowszej X edycji, aby postawić diagnozę depresji muszą 

1 Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
2 Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
3 Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
4 Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
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wystąpić, przez co najmniej dwa tygodnie dwa z objawów podstawowych (spadek 
nastroju, anhedonia, spadek aktywności) oraz dwa lub więcej objawy dodatkowe 
(spadek koncentracji i uwagi, niska samoocena, poczucie winy, pesymistyczne myśli 
odnośnie przyszłości, myśli samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt) [6].

Możliwe występowanie otępienia sprawia duże problemy w kwestii prawidłowego 
rozpoznania zaburzeń psychicznych. Charakterystyka otępienia starczego sprawia, 
iż może być zarówno przyczyną depresji, jak i powodować jej maskowanie. 
W przeciwieństwie do otępienia, które narasta stopniowo depresja występuje nagle, 
a jej początek możemy dokładnie określić. Ponadto osoby dotknięte depresją nie 
mają większego problemu z orientacją w czasie i miejscach, co niestety przytrafia się 
ludziom z otępieniem. Dodatkowo w przypadku otępienia często mamy do czynienia 
z odwróconym rytmem okołodobowym, w depresji zaś częściej występują zaburzenia 
snu i zbyt wczesne wybudzanie [7, 8].

Najlepszym sposobem na zapobieganie depresji w wieku podeszłym jest utrzymanie 
maksymalnej sprawności chorego. Zapobieganie chorobom, bądź maksymalne 
opóźnienie jej następstw jest kluczowym elementem. Niewątpliwie ułatwia to 
prowadzenie zdrowego stylu życia, na co przekłada się regularna aktywność fizyczna, 
przestrzeganie diety (np. w przypadku cukrzycy), rezygnacja z palenia papierosów. 
Ważnym również elementem zachowania pełnego zdrowia psychicznego jest dbanie 
o utrzymanie relacji rodzinnych i społecznych [9].

Jednym z powszechnie znanych ogólnodostępnych narzędzi badawczych służących 
do określenia stopnia nasilenia depresji jest kwestionariusz wg Becka. Składa się on z 21 
pytań, z czego każde posiada 4 możliwe odpowiedzi punktowane od 0 do 3. Łącznie ze 
wszystkich pytań pacjent może uzyskać 63 punkty. Punktacja poszczególnych stanów 
przedstawia się w sposób następujący:

• od 0 do 9 punktów – brak depresji;
• od 10 do 20 punktów – depresja o łagodnym nasileniu;
• od 21 do 30 punktów – depresja o umiarkowanym nasileniu;
• od 31 do 40 punktów – ciężka depresja;
• od 41 do 63 punktów – bardzo ciężka depresja [10].

2. Cel
Celem pracy była ocena częstości występowania depresji wśród mieszkańców 

Domów Pomocy Społecznych na terenie Śląska. Badania miały odpowiedzieć również 
na pytanie, czy wiek i płeć pensjonariuszy wpływa na ryzyko występowania depresji. 
3. Materiały i metody

Badania zostały przeprowadzone w okresie od października 2018 do sierpnia 
2019 roku. Obejmowały 46 osób w wieku od 54 do 91 lat. Populację stanowiły osoby 
spełniające kryterium włączenia do badania:

• Wiek powyżej lub równy 54 roku życia;
• Kobiety i mężczyźni;
• Zamieszkujące w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa śląskiego;
• Możliwość wyrażenia świadomej zgody na przeprowadzenie badania. 

Respondenci badani byli na podstawie ogólnodostępnego kwestionariusza poziomu 
depresji wg Becka, który wypełnili anonimowo. W badaniu wzięło udział 26 kobiet 
oraz 20 mężczyzn w różnym wieku. Wszyscy badani byli w średnim wieku około 70 
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lat, z czego taka sama średnia występowała zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn, 
mimo różnej liczebności grup (tab. 1). Kryterium wyłączenia z badania był brak zgody 
pacjenta oraz niemożność wyrażenia świadomej zgody. 

Tabela 1. Wiek badanych

ZMIENNA Wiek badanych
N. ważnych Średnia Minimum Maksimum

Kobiety 26 70,03 56 91
Mężczyźni 20 69,6 54 82
Suma 46 69,85 54 91

Źródło: opracowanie własne

4. Wyniki
Badania wykazały, iż średnie wyniki skali depresji Becka różnią się w zależności 

od płci (tab. 2). Dodatkowo średni wynik zarówno całej grupy badanej, jak 
i mężczyzn, wykazuje depresję o łagodnym nasileniu, natomiast wśród kobiet depresję 
o umiarkowanym nasileniu. 

Tabela 2. Średni wynik kwestionariusza depresji wg Becka

ZMIENNA Wynik kwestionariusza depresji wg Becka
N. ważnych Średnia Minimum Maksimum

Kobiety 26 23,19 5 38
Mężczyźni 20 14,5 2 34
Suma 46 19,41 2 38

 
Źródło: opracowanie własne

Analiza kwestionariusza wg Becka wykazała, iż najwyższy wynik wynoszący 38 
uzyskała kobieta, natomiast najniższy mężczyzna z wynikiem równym 2 (ryc. 1). 
Żaden z respondentów nie uzyskał wyniku powyżej 40 punktów, wskazującego na 
bardzo ciężką postać depresji w związku z czym został on pominięty w omówionych 
wynikach badań. 
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Wykres 1. Wynik kwestionariusza wg Becka w grupie badanej. Źródło: opracowanie własne

Zarówno w depresji o stopniu łagodnym, umiarkowanym oraz ciężkim zanotowano 
taką samą liczbę osób. Jedynie zmieniała się liczba kobiet i mężczyzn w poszczególnych 
stanach. Wynik wskazujący na depresję o różnym stopniu nasilenia zanotowano 
u blisko 72% badanych. Osoby nieposiadające depresji stanowiły najliczniejszą 
podgrupę wynoszącą 28% wszystkich badanych. Znacznie większa liczba mężczyzn 
niż kobiet nie posiadała depresji, stanowiąc tym samym 20% całej grupy badanej 
(tab. 3). Niespełna, co siódma badana kobieta nie posiada depresji, natomiast niemal 
połowa wszystkich badanych mężczyzn nie posiada depresji. Średni wynik kobiet bez 
depresji wyniósł 7,75, mężczyzn 4,8, natomiast całej grupy badanej 5,83 

Tabela 3. Liczba osób nieposiadających depresji

Zmienna
Liczba osób bez depresji
N. ważnych % grupy płci % grupy badanej

Kobiety 4 15,38 8,70
Mężczyźni 9 45,00 19,57

Suma 13 28,27

Źródło: opracowanie własne

Depresję o łagodnym nasileniu również zanotowano u większej liczby mężczyzn, 
niż u kobiet (tab. 4). Średni wynik depresji o łagodnym nasileniu dla całej grupy 
badanej wyniósł 16,36. Średni wynik kobiet o tym stopniu nasilenia depresji wyniósł 
15,6, natomiast mężczyzn 17. 
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Tabela 4. Liczba osób posiadających depresję o łagodnym nasileniu

Zmienna
Liczba osób wskazująca na depresję o łagodnym nasileniu
N. ważnych % grupy płci % grupy badanej

Kobiety 5 19,23 10,87
Mężczyźni 6 30,00 13,04

Suma 11 23,91

Źródło: opracowanie własne

W przeprowadzonych badaniach znacznie więcej kobiet, niż mężczyzn posiadało 
depresję o umiarkowanym nasileniu ze średnim wynikiem 22,66 (tab. 5). Mężczyźni 
o tym stopniu nasilenia depresji osiągnęli średni wynik wynoszący 25. Średni wynik 
wszystkich osób z depresją o łagodnym nasileniu wynosi 24,09. 

Tabela 5. Liczba osób posiadających depresję o umiarkowanym nasileniu

Zmienna
Liczba osób wskazująca na depresję o umiarkowanym 
nasileniu
N. ważnych % grupy płci % grupy badanej

Kobiety 8 30,77 17,39
Mężczyźni 3 15,00 5,52

Suma 11 23,91

Źródło: opracowanie własne

W przypadku ciężkiej depresji również zanotowano znacznie większą liczbę kobiet 
niż mężczyzn (tab. 6). Wynosiły one, bowiem niemal 20% całej grupy badanej ze 
średnim wynikiem 33,78. Mężczyźni osiągnęli średni wynik wynoszący 32,5 natomiast 
cała grupa badana 33,55. 

Tabela 6. Liczba osób posiadających ciężką depresję

Zmienna
Liczba osób wskazująca na ciężką depresję
N. ważnych % grupy płci % grupy badanej

Kobiety 9 34,62 19,57
Mężczyźni 2 10,00 4,35

Suma 11 23,91

Źródło: opracowanie własne

Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno w depresji w stopniu umiarkowanym 
(tab. 5), jak i ciężkim (tab. 6) znacząco większą liczbę stanowiły kobiety. Liczba 
mężczyzn o umiarkowanym i ciężkim stopniu nasilenia depresji nie przekroczyła 6% 
grupy badanej oraz 15% wszystkich mężczyzn biorących udział w badaniu. Oznacza 
to, że kobiety posiadające stopień depresji umiarkowany, bądź ciężki stanowią niemal 
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37% całej grupy badanej, stanowiąc odpowiednio 65% kobiet biorących udział 
w badaniu. Liczba kobiet posiadających ciężką depresję była równa liczbie mężczyzn 
bez depresji, natomiast mężczyźni z ciężkim stanem depresyjnym stanowili zaledwie 
4% badanych (ryc. 2).

Wykres 2. Liczba osób wśród kobiet i mężczyzn o różnym stopniu nasilenia depresji.  
Źródło: opracowanie własne

5. Dyskusja
Starzenie się jest procesem wysoce złożonym. Oznacza to, iż zmiany zachodzące 

w ludzkim organizmie w jego czasie przebiegają wielopłaszczyznowo. Trzeba pamiętać, 
że dolegliwości, jakie dotykają osoby starsze dotyczą nie tylko aspektów fizycznych, 
ale również psychicznych. Wielochorobowość, otępienie i liczne dolegliwości 
znacząco wpływają na jakość życia człowieka. Obniżenie funkcjonalności wiąże 
się z dużymi ograniczeniami człowieka zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. 
Badania wielu autorów potwierdzają, iż wraz z występowaniem chorób sercowo-
naczyniowych, czy układu kostno-stawowego spada ocena jakości życia. Choroby 
te są nieodłącznym elementem starzenia. Dlatego osoby starsze są znacznie bardziej 
narażone na wystąpienie depresji. Nie wolno jednak zapominać, iż osoby znajdujące 
się w Domach Pomocy Społecznej są to w przeważającej części osoby potrzebujące 
ciągłego wsparcia i pomocy osób trzecich. Brak samodzielności u osób młodszych 
może być, zatem wywołany tymi samymi czynnikami i chorobami, które występują 
jako naturalna kolej rzeczy w wieku podeszłym. Dlatego zauważono wysoki związek 
współwystępowania depresji wraz z chorobami somatycznymi. Oznacza to, że 
pacjenci ciężko chorujący, jednak jeszcze niegeriatryczni, a jedynie odczuwający 
takie samo obniżenie sprawności funkcjonalnej, również mogą być narażeni na ryzyko 
wystąpienia depresji [11-13].

W badaniach przeprowadzonych przez Vogelzangs i wsp. zaledwie 4% badanych 
miało objawy depresji. Brały bowiem w nich udział osoby między 70 a 79 rokiem 
życia. W niniejszej pracy osoby w tej samie grupie wiekowej stanowiły ponad 53% 
wszystkich osób, które nie wykazały objawów depresji. Można zatem potwierdzić 
tezę, że osoby w początkowej fazie starzenia, które dopiero rozpoczęły odczuwać jego 
skutki na sobie, są bardziej narażone na wystąpienie depresji [14].

W badaniach Babiarczyk i wsp. wykazano, iż objawy ciężkiej depresji zaobserwo-
wano w 5% grupy badanej, co znacznie różni się od wyników w niniejszej pracy, gdzie 
objawy najcięższego stopnia depresji zanotowano u niemal 24% badanych. Istotną 
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rolę na tak duże różnice może mieć wpływ wiek badanych. W badaniach Babiarczyk 
i wsp. wzięły udział wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia, natomiast w badaniach 
własnych, osoby w tej grupie wiekowej stanowiły około 60% całej grupy badanej. 
W obu badaniach respondentami były osoby zamieszkujące Domy Pomocy Społecznej. 
Można, zatem wysnuć wniosek, iż osoby do 65 roku życia mieszkające w Ośrodkach 
Pomocy Społecznej są bardziej narażone na wystąpienie depresji. Potwierdzają to 
wyniki badań niniejszej pracy, bowiem niemal 64% osób znajdujących się w ciężkiej 
depresji to osoby właśnie poniżej 65 roku życia. Ludzie zamieszkujący Domy Pomocy 
Społecznej w przeważającej części są niezdolni do samodzielnego funkcjonowania. 
Osoby, które jeszcze przed 65 były zmuszone do zamieszkania w tego typu ośrodkach 
są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia depresji. Obniżenie sprawności fizycznej 
wywołanej różnymi przyczynami obniżyło znacząco, jakość życia jeszcze przed 
osiągnięciem wieku późnej starości. Choroby upośledzające naszą jakość życia 
najczęściej występują nagle i niespodziewanie w przeciwieństwie do naturalnego 
procesu starzenia, będącego procesem stopniowym [15-17]. 

Badania przeprowadzone przez Bujanowską-Fedak i wsp. ukazują, że osoby 
w wieku 75 lat i więcej, mieszkające z rodziną nie są narażone na depresję w tak 
dużym stopniu, jak osoby mieszkające w Domach Pomocy Społecznej. W badaniach 
tych, aż 83% ankietowanych nie przejawiało objawów depresji. Obrazuje to silną 
potrzebę relacji z bliskimi w wieku podeszłym, bowiem rodzina spełnia bardzo 
ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej formy psychicznej. W badaniach własnych 
tylko 43% osób znajdujących się w tej samej grupie wiekowej, co respondenci badań 
Bujanowskiej-Fedak i wsp. nie przejawiało objawów depresji. Przyczyną tak dużej różnicy 
w wynikach może być fakt zamieszkiwania w Domu Pomocy Społecznej, gdzie osoby 
starsze są zazwyczaj osobami samotnymi bądź rozdzielonymi z rodziną [18].

Zarówno w badaniach Burzyńskiej i wsp. (78%), jak i w badaniach własnych 
(ponad 71%) u znacząco większej liczby badanych stwierdzono występowanie 
depresji. Proces starzenia jest procesem naturalnym, jednak nieodwracalnym. Można 
go opóźnić, jednak nigdy zatrzymać. Rozpoczyna się jeszcze w wieku średnim 
i jego siła narasta wraz z wiekiem. Obniżenie jakości życia, wynikającej z procesów 
starzenia, może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie psychiczne. Zarówno badania 
własne, jak i te przeprowadzone przez Burzyńską i wsp. wskazują, że kobiety są 
znacznie bardziej narażone na występowanie depresji. Strata współmałżonka ma 
ogromny wpływ na możliwe rozwinięcie się depresji. W obu badaniach znaczną 
część grup kobiet stanowiły wdowy. Innym elementem łączącym badania był fakt, 
że najstarszymi respondentami były właśnie kobiety, a także ich liczba, gdyż udział 
kobiet uczestniczących w badaniach był większy niż liczba mężczyzn [19].
6. Wnioski

Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej są w znacznym stopniu 
narażone na występowanie depresji.

Odczuwanie następstw naturalnych czynników starzenia może być przyczyną 
wystąpienia depresji wśród ludzi w wieku starszym, ale jeszcze niegeriatrycznym. 

Kobiety ze względu dłuższy czas życia i śmierć współmałżonka są bardziej 
narażone na ryzyko wystąpienia depresji.
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Ocena ryzyka występowania depresji wśród mieszkańców domów pomocy 
społecznych
Streszczenie
Wstęp: Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym. Szczególnie narażone na nią są osoby 
w wieku podeszłym. 
Celem pracy była ocena częstości występowania depresji wśród mieszkańców Domów Pomocy 
Społecznych na terenie Śląska. Badania miały odpowiedzieć również na pytanie, czy wiek i płeć 
pensjonariuszy wpływa na ryzyko występowania depresji. 
Materiały i metody: W badaniach wzięło udział 26 kobiet i 20 mężczyzn. Badani anonimowo wypełnili 
kwestionariusz wg Becka. 
Wyniki: 72% badanych posiadały objawy depresji o różnym stopniu nasilenia. Kobiety z ciężką depresją 
stanowiły 20% wszystkich badanych i było ich więcej niż mężczyzn. 
Wnioski: Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej są bardziej narażeni na ryzyko występowania depresji, 
niż ludzie mieszkające z rodziną. Kobiety częściej chorują na depresję oraz przebiega ona ciężej niż 
u mężczyzn. 
Słowa kluczowe: depresja, geriatria, starzenie się, jakość życia

Assessment risk of depression among the residents of social help houses
Abstract
Introduction: Depression is the most common mental disorder. They elderly people are particularly 
vulnerable.
Aim of the study has rated the incidence of depression among the residents of Social Welfare Homes in 
Silesia. The research has responded to the question whether the age and gender of residents affects the 
risk of depression.
Materials and methods: 26 women and 20 men have participated in the study. Respondents have completed 
anonymous the questionnaire according to Beck.
Results: 72% of respondents have had symptoms of depression of varying severity. Women with severe 
depression has constituted 20% all subjects and there have more than man. 
Conclusions: Residents of Nursing Homes are more at risk of depression than people living with their 
families. Women suffer from depression more often and it is more severe than men.
Keywords: depression, geriatrics, ageing, quality of life 
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Lit w leczeniu zaburzeń nastroju 
1. Wprowadzenie 

Lit został odkryty w 1800 r. przez słynnego, szwedzkiego chemika Jönsa Jakoba 
Berzeliusa, podczas analizy petalitu z kopalni na wyspie Utö w Szwecji. Odkryty 
wewnątrz minerału metal nazwał Lithium od greckiego słowa lithios, co znaczy kamień 
[1, 2]. Z biegiem lat zaczęły pojawiać się pierwsze propozycje wykorzystania soli litu 
w celach leczniczych. Pionier, australijski psychiatra John Cade, przez kilka lat rozwijał swoje 
teorie na temat zaburzeń psychicznych. Badania prowadził w prowizorycznych warunkach, 
a jego obiektem doświadczalnym były świnki morskie, którym wstrzykiwał dootrzewnowo 
moczan litu pobrany wcześniej od pacjentów z zaburzeniami nastroju. W trakcie 
eksperymentu doszedł do wniosku, że mocz chorych będących w stanie maniakalnym 
powoduje szczególną toksyczność dla świnek morskich. Jedynie wprowadzenie, dobrze 
rozpuszczalnej „czystej” soli moczanowej zniweluje efekty. Cade wstrzyknął dootrzewnowo 
moczan litu świnkom morskim i zauważył, że stały się spokojniejsze. Ponadto nastąpiło 
wyraźne zmniejszenie objawów toksyczności. Otrzymane wyniki wskazywały na to, iż jon 
litu, a nie kwas moczowy, musiał być odpowiedzialny za osiągnięte efekty uspokajające. 
Postanowił więc przeprowadzić badania kliniczne na sobie samym, zażywając węglan litu. 
Ostatecznie nie zaobserwował żadnych skutków toksykologicznych, dzięki czemu mógł 
rozpocząć badanie w grupach 10. pacjentów z zaburzeniami maniakalnymi. W rezultacie 
uzyskał przełomowe wyniki – objawy charakterystyczne ustąpiły, a remisja nastąpiła po 
wstrzymaniu terapii litem [1, 3, 4]. 

W 1949 r. Cade opublikował w „Medical Journal of Australia” [5] pozytywne 
rezultaty leczenia litem pacjentów z epizodami manii. Publikacja ta uznawana jest 
za fundamentalny i udokumentowany początek wprowadzenia litu do współczesnej 
psychofarmakoterapii. Odkrycie Cade’a wywołało serię raportów w innych krajach, 
które potwierdziły uspokajające działanie litu na zaburzenie maniakalne. Dlatego 
w 1970 r. Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) 
ostatecznie zatwierdziła stosowanie litu w terapii manii. Natomiast w 1974 r., 
wniosek ten został rozszerzony o wykorzystanie węglanu litu jako farmaceutyku 
zapobiegającego chorobom afektywnym [3, 4].
2. Choroby afektywne 

Właściwości terapeutyczne litu dotyczą przede wszystkim chorób afektywnych-
jednobiegunowej (depresja) i dwubiegunowej (maniakalno-depresyjne). Zaburzenia 
afektywne charakteryzują się zmianą nastroju, napędu psychoruchowego, emocji 
i regulacji rytmów biologicznych kluczowych w prawidłowym funkcjonowaniu 
ludzkiego organizmu [2, 6].

1 magda.swiadro@doctoral.uj.edu.pl Pracownia Chemii Sądowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie. 
2 renata.wietecha-posluszny@uj.edu.pl Pracownia Chemii Sądowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie.
3 Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie.
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3. Choroba afektywna dwubiegunowa 
Choroba afektywna dwubiegunowa (ang. Affective bipolar disorder), inaczej 

zwana psychozą maniakalno-depresyjną, to złożone zaburzenie neuropsychiatryczne 
charakteryzuje się okresowymi zmianami epizodu depresji i manii. Szacuje się, że 
problem chorób afektywnych dotyczy około 45 milionów ludzi na całym świecie 
[6, 7]. Ponad to, Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) 
klasyfikuje chorobę afektywną dwubiegunową na I II typu. W przypadku diagnozy 
choroby I typu obserwuje się występowanie jednego (lub więcej) epizodu maniakalnego 
lub mieszanego – gwałtowna wymiana pomiędzy objawami maniakalnymi i depre-
syjnymi w okresie co najmniej dwóch tygodni. Obecnie wyróżnia się 15 rodzajów 
choroby afektywnej dwubiegunowej typu I m.in.: zaburzenie z aktualnym epizodem 
maniakalnym, hipomaniakalnym lub mieszanym. Każdy z epizodów może być 
określony jako łagodny, umiarkowany lub ciężki [7, 8]. 

Choroba afektywna dwubiegunowa typu II jest definiowana, poprzez występowanie 
jednego lub więcej epizodów hipomaniakalnych i co najmniej jednego epizodu 
depresyjnego. U pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą typu II nigdy wcześniej nie 
obserwowano epizodu maniakalnego bądź mieszanego. Światowa Organizacja 
Zdrowia wyróżnia 10 rodzajów choroby afektywnej dwubiegunowej typu II. Są 
to m.in.: zaburzenia z aktualnym epizodem hipomaniakalnym lub depresyjnym, 
o określonym nasileniu. Podobnie jak w chorobie afektywnej typu I, w epizodach tych 
mogą występować objawy psychotyczne [8, 9].

Niemniej jednak trafne rozpoznanie i odpowiednie leczenie w przypadku 
chorób afektywnych niekiedy bywa problematyczne. Zgodnie z klasyfikacją ICD-
11 (ang. International Classification of Diseases and Related Health Problems) [9] 
w przypadku diagnozy choroby maniakalnej należy stwierdzić obecność co najmniej 
trzech z siedmiu objawów takich jak: nadmierna gadatliwość, brak koncentracji, 
zawyżone poczucie własnej wartości, zmniejszona potrzeba snu, przyśpieszony tok 
myślenia, wzmożona aktywność socjalna/seksualna bądź głębokie zaangażowanie 
w czynności przyjemne, mogące spowodować przykre następstwa. Dodatkowo, aby 
zaburzenie zostało sklasyfikowane jako epizod manii, taki stan u pacjenta musi trwać 
co najmniej siedem dni. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zagrożone jest życie 
pacjenta lub innych [8-10]. 
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Tabela 1. Kryteria ICD-11 rozpoznania epizodu maniakalno-depresyjnego [8, 9] 

Kategoria Objawy

Choroba afektywna 
dwubiegunowa 

Epizod maniakalny:
• nadmierna gadatliwość 
• brak koncentracji 
• nastawienie wyższościowe 
• opóźnienie psychoruchowe 
• zmniejszona potrzeba snu 
• przyśpieszony tok myślenia 
• wzmożona aktywność społeczna i seksualna 

Epizod depresyjny:
• anhedonia 
• zmiana masy ciała 
• bezsenność lub hipersomnia 
• opóźnienie psychoruchowe 
• zmęczenie lub utrata energii 
• zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji 
• niska samoocena 

W chorobie afektywnej dwubiegunowej może wystąpić również zespół 
hipomaniakalny, który stosunkowo różni się od epizodu mani. Cechuje się mniej 
nasilonymi objawami utrzymującymi się przez cztery dni – łagodne podwyższenie 
nastroju, zwiększona aktywność, szybka mowa, wzrost popędu seksualnego, roz-
proszenie uwagi oraz lekkomyślne zachowanie Ponadto warto podkreślić, że choroba 
przebiega inaczej ze względu na osobniczo zmienny charakter pacjentów [9, 10].

Epizod depresyjny w chorobie afektywnej dwubiegunowej charakteryzuje się 
okresem niemal codziennej depresji utrzymującej się co najmniej dwa tygodnie. 
Postawienie diagnozy epizodu depresji wymaga stwierdzenia co najmniej pięciu 
wymienionych objawów m.in. depresyjny nastrój, anhedonia, zmiana masy ciała, 
trudności ze snem (bezsenność lub hipersomnia), opóźnienie psychoruchowe, 
zmęczenie lub utrata energii, zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji, niska 
samoocena, a także myśli samobójcze [9-11].
4. Choroba afektywna jednobiegunowa

Choroba afektywna jednobiegunowa (ang. major depressive disorder) inaczej 
nazywana zaburzeniem depresyjnym nawracającym, definiowana jest jako 
występujący pojedynczy, długotrwały epizod depresji. Szacuje się, że problem 
depresji dotyka około 264 milionów ludzi na całym świecie [12]. Depresja ma wiele 
odmian, może współwystępować z innymi zaburzeniami i przybierać różne postaci 
o odmiennej etiologii. Aktualnie choroba afektywna jednobiegunowa dzieli się na trzy 
grupy obejmujące: epizod nawracającej dużej depresji, zaburzenia dystymiczne oraz 
zaburzenia depresyjne nieokreślone [12, 13].

Nawracające zaburzenie depresyjne obejmuje powtarzające się epizody depresyjne, 
których średnia długość wynosi niekiedy sześć miesięcy. Diagnoza epizodu depresji 
wymaga stwierdzenia co najmniej pięciu objawów takich jak: depresyjny nastrój, 
anhedonia, zmiana masy ciała, trudności ze snem (bezsenność lub hipersomnia), 
opóźnienie psychoruchowe, nadmierne poczucie winy, nawracające myśli o śmierci, 
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zmęczenie lub utrata energii, a także zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji [14].
Dystymia charakteryzuje się stałym lub nawracającym obniżeniem nastroju. 

Obserwowane objawy są łagodniejsze niż w epizodzie dużej depresji. W celu 
zdiagnozowania dystymii, stan taki musi utrzymywać się przez dwa lata. W ciągu tego 
okresu mogą wystąpić objawy normalnego nastroju, jednak nie trwają one dłużej niż 2 
tygodnie (u dzieci i młodzieży możliwy stan rozdrażnienia, który trwa przez 1 rok) [14].

Trzeci typ choroby afektywnej jednobiegunowej dotyczy pacjentów, u których 
występują objawy depresji niespełniające kryteriów epizodu dużej depresji czy 
dystymii. Do grupy nieokreślonych zaburzeń depresyjnych można zaliczyć m.in. przed-
miesiączkowe zaburzenie dysforyczne charakteryzujące się objawami depresyjnymi 
powtarzającymi się regularnie przez rok w ostatnich dniach cyklu menstruacyjnego, 
a jego nasilenie jest na tyle duże, że utrudnia pracę zawodową i wpływa na relacje 
rodzinne. Dodatkowo do tego typu zaburzeń depresyjnych przypisana jest mała depresja 
czy depresja sezonowa, wynikająca z jesienno-zimowego pogorszenia samopoczucia 
i obniżenia nastroju. Osoby z depresją „zimową” skarżą się na spadek energii, 
wzmożony apetyt i większe zapotrzebowanie na sen. Objawia się ona krótkotrwałymi 
zaburzeniami charakterystycznymi dla epizodu dużej depresji, jednak czas ich trwania 
jest krótszy i waha się od 2 dni do 2 tygodni minimum raz w miesiącu przez ostatni rok 
[14]. Tabela 2 zawiera objawy chrakteryzujące chorobę afektywną jednobiegunową. 

Tabela 2. Kryteria ICD-10 rozpoznania epizodu depresyjnego [8] 

Kategoria Objawy

Choroba afektywna 
jednobiegunowa

Epizod depresyjny:
• opóźnienie psychoruchowe
• zmiana masy ciała 
• trudności ze snem – bezsenność lub hipersomnia 
• anhedonia
• zmęczenie lub utrata energii 
• zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji 
• zaniżone poczucie wartości 
• myśli samobójcze 

5. Lit w terapii chorób afektywnych 
W terapii zaburzeń nastroju nieustannie najskuteczniejszy jest lit. Może 

być stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami 
normotymicznymi. Od lat przeprowadzane są liczne badania kliniczne, które 
potwierdzają efekty przeciwmaniakalne w leczeniu choroby afektywnej [4, 6, 10]. 
Wykazano, że u 30% pacjentów długotrwale leczonych litem w monoterapii nie 
dochodzi do nawrotu tej choroby. A wszystko zaczęło się w 1968 r., kiedy to brytyjscy 
psychiatrzy Blackwell i Shepherd opublikowali stosunkowo kontrowersyjny artykuł 
pełen obaw i wątpliwości co to profilaktycznego stosowania litu [15]. To jednak nie 
zniechęciło naukowców do poruszana omawianej problematyki i pierwsze wyniki 
opublikowano 1980 r. [2]. Analizą objęto grupę 61 pacjentów leczonych litem przez 
okres 5 lat. W rezultacie liczba nawrotów zmniejszyła się o 71%, a dokładnie u 41% 
chorujących nie zaobserwowano remisji choroby [2, 16]. W ślad za tym w 1996 r. 
przeprowadzono analizę długotrwałej (10 lat) terapii przy użyciu węglanu litu w grupie 
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30 pacjentów z afektywną chorobą dwubiegunową. Zaobserwowano spadek liczby 
nawrotów choroby u około 40% osób [17]. 

Skuteczność profilaktyki litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej została 
ponownie potwierdzona w 2004 r. w wyniku metaanalizy pięciu randomizowanych 
badań. Analizie poddano grupę 770 pacjentów. Dzięki temu naukowcy udowodnili 
zmniejszone ryzyko remisji choroby dwubiegunowej, szczególnie epizodów 
maniakalnych. Nieco słabszy efekt odnotowano w przypadku depresji [18]. Podobne 
efekty otrzymano podczas badań o akronimie BALANCE (ang. Bipolar Affective 
disorder Lithium/Anti-Convulsant Evaluation) w 2010 r. Porównywano stosowanie 
litu i walproinianu w zapobieganiu nawrotów w grupie 330 pacjentów z choroba 
afektywną dwubiegunową. Nawrót choroby wystąpił jedynie u 59% pacjentów 
leczonych litem a leczonych walproinianem 69%. Kluczowym wnioskiem płynącym 
z eksperymentu BALANCE jest większa skuteczność stosowania w monoterapii litu, 
niż walproinianu [19].

Ostatnie meta-analizy przeprowadzono w 2013 r. (48 randomizowanych badań, 
łącznie 6674 pacjentów), oraz w 2014 r. (7 badań, łącznie 1580 pacjentów). Badania 
również potwierdzają skuteczność stosowania litu w leczeniu choroby afektywnej. 
Dodatkowo udowodniono, że w przypadku epizodu depresji terapia litem zmniejsza 
ryzyka samobójstwa oraz liczbę zgonów, na skutek ograniczenia liczby nawrotów 
zaburzeń nastroju, bądź poprzez zmniejszenie agresji i impulsywności [2, 20]. 
Rysunek 1 przedstawia rozwój i przeprowadzone badania potwierdzające skuteczności 
stosowania litu w chorobie afektywnej.

Rysunek 1. Rys historyczny wybranych badań potwierdzających skuteczność stosowania litu w leczeniu 
i profilaktyce choroby afektywnej [opracowanie własne]
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Aktualnie prowadzone badania na temat stosowania litu w terapii zaburzeń 
nastroju, wciąż rozwiewają wątpliwości co do jego skuteczności. Malejąca liczba 
nawrotów jest wciąż zaskakująca. Na pozór prosty jon nieorganiczny może wywierać 
interakcje z ośrodkowym układem nerwowym niwelując cykle zaburzeń psychicznych 
u pacjentów z chorobami afektywnymi.
6. Excellent lithium responders

Lit po ponad sześćdziesięciu latach dalej pozostaje jednym z leków pierwszego 
rzutu w zapobieganiu nawrotom maniakalnym i depresyjnym choroby afektywnej 
dwubiegunowej. Naukowcy udowodnili, że około 1/3 pacjentów z umiarkowaną 
częstością epizodów manii i depresji, a także bezobjawowymi okresami remisji 
między epizodami, szczególnie dobrze reaguje na terapie litu. Dlatego w 1999 r. 
kanadyjski psychiatra Grof zaklasyfikował pacjentów wykazujących dobre reakcje 
na lit mianem excellent lithium responders [20]. W tym przypadku następuje 
całkowita remisja epizodów nastroju. Ponadto pacjenci powracają do funkcjonowania 
przedchorobowego, pozbawionego jakichkolwiek objawów afektywnych [2, 21-23].

Nie jest jednak oczywiste których pacjentów można sklasyfikować do grona excellent 
lithium responders. Robins i Guze zaproponowali pięć kryteriów diagnostycznych: 
opis kliniczny, badania laboratoryjne (markery biologiczne), delimitację od innych 
zaburzeń, stabilność diagnozy podczas obserwacji i badania rodzinne. Pacjenci dobrze 
reagujący na lit mają wyraźne cechy kliniczne, które w dużej mierze spełniają te 
kryteria, a zatem mogą stanowić odrębną kategorię diagnostyczną [22, 23]. 
7. Podsumowanie

Odkąd wprowadzono lit do współczesnej psychofarmakoterapii zyskuje on 
coraz większe zainteresowanie w gronie naukowców jak i lekarzy psychiatrów. 
Niepozorny, ale też unikatowy preparat (węglan litu) stosowany jest w terapii zaburzeń 
nastroju. Najpopularniejsze to choroba afektywna jednobiegunowa (depresja), 
jak i dwubiegunowa (maniakalno-depresyjna). Zaburzenia afektywne utrudniają 
prawidłowe funkcjonowanie osób w codziennym życiu, a ich diagnoza niekiedy 
bywa problematyczna. Niemiej jednak przegląd badań, dotyczących właściwości 
leczniczych i profilaktycznych litu, potwierdza jego skuteczność w przypadku właśnie 
chorób afektywnych. Szczególnie w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej 
zaobserwowano mniejszą liczbę remisji choroby, szczególnie epizodów maniakalnych, 
a także spadek liczby samobójstw. Ponadto istnieje grupa pacjentów, wykazujących 
prawidłowe reakcje na stosowany w terapii lit – excellent lithium responders. 
Niewątpliwie lit pozostaje wciąż fascynującym i nie do końca poznanym obszarem 
badań medyczno-chemicznych.
Podziękowania

Magdalena Świądro dziękuje za dofinansowanie w ramach projektu InterDokMed 
numer POWR.03.02.00-00-I013/16.
Literatura: 
1. Schou M., Forty Years of Lithium Treatment, Nerws and views 54, 1997, s. 3-13.
2. Rybakowski J., Lit niezwykły lek w psychiatrii, Termedia, Poznań 2019.
3. Luu B., Rodway G., Lithium Therapy for Bipolar Disorder, Journal for Nurse 

Practitioners 14, 2018, s. 93-99. 



Lit w leczeniu zaburzeń nastroju

133

4. Malhi G.S., Gessler D., Outhred T., The use of lithium for the treatment of bipolar 
disorder: Recommendations from clinical practice guidelines, Journal of Affective 
Disorders 217, 2017, s. 266-280.

5. Cade F.J., Lithium salts in the treatment of psychotic excitement, The medical journal of 
Australia 2, 1949.

6. Szymczyk H., Zakrocka I., Danilczuk Z., Lit we współczesnej medycynie Lithium in 
modern medicine, Akademia medycyny, 2017, s. 247-254.

7. James S.L. et al., Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 
with disability for 354 Diseases and Injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: 
A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017, The Lancet 392, 2018, 
s. 1789-1858.

8. World Health Organization, WHO-Mental Disorders, 2018, https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/mental-disorders, data dostępu: 27.03.2020.

9. World Health Organization, ICD-11 – Mortality and Morbidity Statistics, 2018, https://icd.
who.int/browse11/l-m/en, data dostępu: 27.03.2020.

10. Rybakowski J., Zaburzenia afektywne, w: Jarema M. (red.), Psychiatria, PZWL, 
Warszawa 2016.

11. Ketter T.A., Miller S., Dell’Osso B., Wang P.W., Treatment of bipolar disorder: Review of 
evidence regarding quetiapine and lithium, Journal of Affective Disorders 191, 2016,  
s. 256-273.

12. World Health Organization, Depression, World Health Organization, 2018, https://www.
who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression, data dostępu: 27.03.2020.

13. Bilikiewicz A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, no. 3, 2003.
14. Hammen C., Trzebiatowska M., Depresja, 2006.
15. Blackwell B., Sepherd M., Prophylactic lithium: antoher therapeutic myth? An 

examination of the evidence to date, The Lancet 291, 1968, s. 968-971. 
16. Rybakowski J., Chłopocka-Woźniak M., Kapelski Z., Ocena kliniczna skuteczności 

profilaktycznej długotrwałego stosowania węglanu litu u chorych z endogennymi 
zespołami depresyjnymi, Psychiatria Polska 14, 1980, s. 357-619.

17. Beręsewicz M., Wyniki długotrwałej (powyżej 10 lat) kuracji węglanem litu, Psychiatria 
Polska 30, 1996, s. 583-592. 

18. Geddes J.R., Burgess S., Hawton K., Jamison K., Goodwin G.M., Long-Term Lithium 
Therapy for Bipolar Disorder: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized 
Controlled Trials, American Journal of Psychiatry 161, 2004, s. 217-222.

19. Geddes J.R., et all., Lithium plus valproate combination therapy versus monotherapy for 
relapse prevention in bipolar i disorder (BALANCE): A randomised open-label trial, The 
Lancet 375, 2010, s. 385-395.

20. Grof, P., Excellent lithium responders: people whose lives have been changed by lithium 
prophylaxis. In: Birch, NJ, Gallicchio, VS, Becker, RW (Eds), Lithium: 50 Years of 
Psychopharmacology, New Perspectives in Biomedical and Clinical Research, 1999,  
s. 36-51.

21. Rybakowski J.K., Suwalska A., Excellent lithium responders have normal cognitive 
functions and plasma BDNF levels, International Journal of Neuropsychopharmacology 
13, 2010, s. 617-622. 

22. Kessing L.V., Bukh J.D., The clinical relevance of qualitatively distinct subtypes of 
depression, World Psychiatry 16, 2017, s. 318-319. 

23. Sportiche S., Geoffroy P.A., Brichant-Petitjean C., Gard S., Khan J.P, Azorin J.M., Henry 
C., Leboyer M., Etain B., Scott J., Bellivier F., Clinical factors associated with lithium 
response in bipolar disorders, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 5, 2017, 
s. 524-530.



Magdalena Świądro, Renata Wietecha-Posłuszny, Dominika Dudek

134

Lit w leczeniu zaburzeń nastroju 
Streszczenie 
Odkrycie litu pozostaje jedną z najbardziej intrygujących historii współczesnej medycyny. Lit posiada 
wiele właściwości terapeutycznych. W czystej formie występuje rzadko ze względu na swą wysoką 
reaktywność, ale jako sól coraz częściej wykorzystywany jest w medycynie. Węglan litu jest jednym 
z najstarszych leków stosowanych w psychiatrii. Szczególnie zastosowanie ma w przypadku choroby 
afektywnej jednobiegunowej (depresja) i dwubiegunowej (depresyjno-maniakalna). Ponadto lit wykazuje 
działanie zmniejszające liczbę remisji zaburzeń nastroju. Celem niniejszej pracy było przedstawienie 
historii wprowadzenia litu do współczesnej psychofarmakoterapii oraz jego istotnej roli w terapii 
zaburzeń nastroju.
Słowa kluczowe: lit, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa 

Lithium to treat mood disorders 
Abstract 
The discovery of lithium remains one of the most intriguing stories of modern medicine. Lithium has many 
therapeutic properties. It is rare in its pure form due to its high reactivity, but as a salt, it is increasingly 
used in medicine. Lithium carbonate is one of the oldest drugs used in psychiatry. Particularly applicable 
in unipolar (depression) and bipolar (manic depressive) affective disorder. In addition, lithium has the 
effect of reducing the number of remissions of mood disorders. The aim of this work was to present the 
history of the introduction of lithium in modern psychopharmacotherapy and it is an important role in the 
treatment of mood disorders.
Keywords: lithium, depression, affective bipolar disorder 
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Breksanolon – przełom w leczeniu 
depresji poporodowej

1. Wprowadzenie 
Zarówno ciąża jak i poród wiążą się z zaburzeniami emocjonalnymi oraz 

hormonalnymi. Prowadzą one do deregulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza 
(ang. hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA) oraz podwzgórze-przysadka-gonady 
(ang. hypothalamic-pituitary-gonadal axis, HPG) przez co kobiety mogą doświadczać 
wahań nastroju. U kobiet w tym okresie istnieje zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń 
afektywnych. Wyróżnia się trzy typy zaburzeń emocjonalnych, związanych z ciążą: 
smutek poporodowy („baby blues”), depresję poporodową (ang. postpartum depression, 
PPD) oraz psychozę poporodową. Mogą one rozwijać się de novo w okresie połogu 
lub pojawiać się jeszcze w trakcie trwania ciąży [1-3].

Smutek poporodowy, jest najpowszechniejszym, a zarazem najłagodniejszym 
zaburzeniem dotykającym kobiet po porodzie. Szacuje się, że „baby blues” może 
dotykać nawet do 80% kobiet. Jest to przejściowy, fizjologiczny stan, który nie wymaga 
leczenia farmakologicznego i rozpoczyna się zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych 
dni po porodzie. „Baby blues” charakteryzuje się wahaniami nastroju, niepokojem, 
zaburzeniami snu oraz poczuciem samotności, jednak brak jest przeświadczenia 
o byciu złą matką. Dokładna przyczyna smutku poporodowego nie jest poznana, 
ale mogą na nią wpływać zmiany poziomu hormonów, czynniki społeczne oraz stan 
relacji z partnerem [1, 3]. 

Psychoza poporodowa jest najpoważniejszym z występujących po porodzie 
zaburzeń afektywnych. Jej początek jest nagły, a objawy pojawiają się w ciągu 
pierwszych tygodni po porodzie. Psychoza poporodowa występuje rzadko, u 1-2/1000 
kobiet, jednak kluczowa jest odpowiednia diagnoza i leczenie, ponieważ stanowi 
ona zagrożenie dla życia matki i dziecka. Na wystąpienie choroby wpływa wiele 
czynników, do najważniejszych należą: pozytywny wywiad rodzinny w kierunku 
zaburzeń afektywnych, gwałtowny spadek estrogenu po porodzie, zaburzenia snu, 
a także komplikacje okołoporodowe we wcześniejszych ciążach. Do najczęstszych 
objawów psychozy poporodowej należą natrętne myśli dotyczące skrzywdzenia 
własnego dziecka, a ryzyko dzieciobójstwa w tej jednostce chorobowej szacowane 
jest na 4%. Z tego względu pacjentki są leczone lekami przeciwpsychotycznymi oraz 
stabilizującymi nastrój [3-5]. 

Depresja poporodowa charakteryzuje się większym nasileniem objawów niż 
podczas smutku poporodowego. PPD zazwyczaj rozwija się w ciągu kilku do 

1 magdalena.sliwinska98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakolo-
gii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 kpietruszka97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii  
z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
3 pa.grochecki@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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kilkunastu tygodni po porodzie, jednak sam epizod depresyjny może rozpocząć się 
jeszcze przed porodem. Na rozwój PPD mają wpływ przede wszystkim czynniki 
psychospołeczne. Wśród czynników psychicznych największe znaczenie mają 
wcześniejsze występowanie depresji lub stanów lękowych, a także nasilony zespół 
napięcia przedmiesiączkowego, negatywny stosunek wobec ciąży bądź płci dziecka. 
Ponadto, kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej również znajdują się 
w grupie ryzyka wystąpienia depresji poporodowej. Wykazano także związek 
między PPD a powikłaniami okołoporodowymi oraz zagrożonym przebiegiem ciąży. 
Potwierdzono również zależność między wiekiem matki a ryzykiem wystąpienia 
PPD. Zaobserwowano, że najwyższy odsetek depresji poporodowej występuje wśród 
nastoletnich matek, natomiast najniższy po 31 roku życia [6, 7].

Celem prezentowanej pracy była ocena skuteczności terapii breksanolonem 
w leczeniu depresji poporodowej na podstawie analizy literatury naukowej.
2. Depresja poporodowa

Obecnie uważa się, że PPD stanowi najczęstszą komplikację poporodową. Może 
ona dotyczyć 7-20% kobiet, jednak szacuje się, że liczby te mogą być większe ze 
względu na stygmatyzację zjawiska oraz brak odpowiednich narzędzi diagnostycznych 
[1, 2]. U kobiet z depresją poporodową obserwuje się większy odsetek konieczności 
hospitalizacji oraz samookaleczania i samobójstw, które mogą stanowić do 20% 
przyczyn śmierci wśród matek [7]. Ponadto, u kobiet z PPD zaobserwowano częstsze 
występowanie stanów lękowych w okresie poporodowym w porównaniu do kobiet 
bez depresji. Wykazano także nieznaczne pogłębienie depresji i nasilenie objawów 
w trakcie przebiegu choroby, zarówno w przypadku stosowania leczenia, jak i jego 
braku. Kobiety z PPD mają trudności z porozumiewaniem się w związku, relacje między 
nimi a partnerami ulegają pogorszeniu. Często występowanie PPD może prowadzić 
do rozstania [4, 5]. Wśród konsekwencji depresji poporodowej należy wymienić 
także zaburzenia związane z rozwojem dziecka. Kluczowe jest jednak określenie, 
w którym momencie rozpoczął się epizod depresyjny, ze względu na doniesienia 
sugerujące odmienne skutki w zależności od tego, czy mamy do czynienia z depresją 
przed- czy poporodową. Zaburzenia w przywiązaniu matki do płodu mogą mieć 
wpływ na ich relację po porodzie, a także na zdrowie dziecka poprzez programowanie 
płodowe [5, 6]. W przypadku depresji przedporodowej kluczowe zaburzenia dotyczą 
rozwoju kognitywnego, behawioralnego oraz psychomotorycznego, natomiast 
konsekwencje PPD dotyczą głównie zaburzeń kognitywnych oraz sfery rozwoju 
socjo-emocjonalnego. Dzieci matek z depresją poporodową wykazują większą 
zapadalność na choroby wieku dziecięcego oraz odnotowuje się większą częstość 
biegunek i kolek w okresie niemowlęcym. Badania wskazują na negatywny wpływ 
PPD u matki na rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i behawioralny, a także na 
nabywanie umiejętności językowych. Ponadto, synowie matek z PPD mają większe 
ryzyko wystąpienia zaburzeń antyspołecznych oraz rozwojowych w porównaniu do 
córek. Depresja poporodowa powiązana jest również z pogorszeniem relacji między 
matką a dzieckiem. Zaobserwowano, że kobiety z PPD okazują mniej uwagi i czułości 
w porównaniu z kobietami bez depresji. Z tego względu, dzieci również budują słabszą 
i mniej stabilną więź z matką. W wyniku zaburzeń związanych z PPD, kobiety częściej 
rezygnują z karmienia piersią [4, 5].
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Do tej pory nie ustalono jednoznacznej przyczyny depresji poporodowej, jednak 
uważa się, że kluczową rolę odgrywają wahania hormonalne związane z ciążą 
i porodem. Zmiany w poziomie hormonów dotyczą przede wszystkim osi HPA oraz 
HPG, a co za tym idzie poziomu hormonów płciowych oraz laktacyjnych. Wahania 
te wpływają również na rytm dobowy, pogarszając jakość snu [7, 8]. Z tego względu, 
kobiety w okresie poporodowym są szczególnie narażone na rozwój depresji. 
Ponadto uważa się, że wahania poziomu hormonów płciowych mogą powodować 
zaburzenia neuroendokrynne, odpowiedzialne za pogorszenie nastroju i wystąpienie 
charakterystycznych objawów [14]. Jeden z zaproponowanych patomechanizmów 
PPD sugeruje związek między allopregnanolonem a stresem, w którym szczególną rolę 
odgrywają zaburzenia w przekaźnictwie GABA-ergicznym powodujące dysfunkcję 
osi HPA. Allopregnanolon, jako metabolit progesteronu, jest neurosteroidem. Jego 
działanie polega na allosterycznym, pozytywnym modulowaniu aktywności receptora 
GABA-A. Badania wskazują na związek między PPD a obniżonym poziomem GABA 
oraz neurosteroidów [9, 12, 14, 15].

Depresja poporodowa manifestuje się objawami typowymi dla depresji. Do 
charakterystycznych objawów PPD należą przede wszystkim obawy związane z opieką 
nad niemowlęciem bądź strach przed skrzywdzeniem dziecka. Po porodzie, lekarze 
powinni zwracać uwagę na zachowania mogące wskazywać na depresję. Dodatkowo, 
podczas wizyt patronażowych, położne środowiskowe powinny obserwować matki 
pod kątem niepokojących objawów. W przypadku występowania pięciu typowych 
objawów utrzymujących się przez co najmniej dwa tygodnie, lekarz może zalecić 
wypełnienie kwestionariusza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ang. 
Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS), będącej podstawowym narzędziem 
do diagnostyki przesiewowej PPD. Przyjmuje się, że kobiety, które uzyskały wynik 
> 12 cierpią na depresję poporodową. Przy ocenie uwzględnia się także pozytywny 
wywiad w kierunku wcześniejszych epizodów depresyjnych oraz stosowanie używek. 
Dodatkowym narzędziem diagnostycznym jest Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju 
(ang. Mood Disorder Questionnaire, MDQ) [7, 8, 10-12].
3. Leczenie depresji poporodowej

Dotychczasowe leczenie opiera się na psychoterapii oraz stosowaniu klasycznych 
leków przeciwdepresyjnych, przede wszystkim inhibitorów wychwytu zwrotnego 
serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) [8, 12, 13]. W przypadku 
łagodnych i umiarkowanych objawów PPD, pierwszą linią leczenia jest psychoterapia. 
Większość prowadzonych terapii jest relatywnie krótka i obejmuje średnio 12 sesji. 
Wśród metod terapeutycznych wyróżniamy: terapię poznawczo-behawioralną (ang. 
cognitive-behavioral therapy, CBT), terapię interpersonalną (ang. interpersonal 
therapy, IPT), aktywizację behawioralną (ang. behavioral activation, BA) oraz terapię 
psychodynamiczną (ang. brief psychodynamic therapy) [2]. Pomimo uczestnictwa 
w terapii, kluczowe jest wsparcie ze strony rodziny i partnera. W przypadku ciężkiego 
przebiegu depresji poporodowej zalecane są obie formy leczenia. Farmakoterapia 
powinna trwać od 6 do 12 miesięcy. Lekiem pierwszego wyboru w farmakoterapii 
jest sertralina, należąca do SSRI. Jeżeli leki z tej grupy nie poprawiają stanu zdrowia, 
zalecane jest zastosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny 
(ang. serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI) lub mirtazapiny [8, 13]. 
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Ze względu na potencjalne ryzyko narażenia dziecka, kobiety karmiące piersią nie 
chcą stosować leków przeciwdepresyjnych. Konieczne jest rozważenie stopnia ryzyka 
narażenia niemowlęcia w porównaniu do potencjalnych skutków braku leczenia na 
rozwój dziecka. Odnotowano występowanie działań niepożądanych w trakcie terapii 
antydepresantami, gdyż mogą one przedostawać się do mleka matki. Dlatego kobietom 
leczonym farmakologicznie zaleca się przerwanie karmienia piersią, mimo że badania 
nie sugerują, by ilość leku znajdującego się w mleku mogła zaszkodzić niemowlęciu. 
Jednak matki, które chcą karmić naturalnie, preferują samą psychoterapię w obawie 
o dziecko. Ponadto, uważa się, że zarówno decyzja o karmieniu piersią lub nie, jak 
i brak leczenia mają wpływ na rozwój dziecka, w szczególności dysregulacji osi HPA 
[5, 7, 14].
4. Breksanolon (BRX)

Do tej pory nie było specyficznego leczenia farmakologicznego dedykowanego 
depresji poporodowej. W marcu ubiegłego roku Amerykańska Agencja Żywności 
i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zatwierdziła pierwszy lek na 
rynku do leczenia PPD u dorosłych – Breksanolon (ZULRESSO™) i przyznała mu 
oznaczenie Przełomowej Terapii w Leczeniu (ang. Breakthrough Therapy Designation) 
depresji poporodowej. Głównym składnikiem leku jest syntetyczny allopregnanolon. 
Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie oraz biodostępność allopregnanolonu 
po podaniu doustnym, breksanolon podawany jest w postaci roztworu do wlewu 
dożylnego. Badania kliniczne wykazały, że leczenie tym preparatem powoduje 
poprawę stanu zdrowia pacjentek [17, 18].

Breksanolon, jako egzogenny analog allopregnanolonu, jest głównym metabolitem 
progesteronu. Poziom allopregnanolonu wzrasta w czasie ciąży, a największe jego 
stężenie obserwuje się podczas trzeciego trymestru [19]. Może być syntetyzowany 
z prekursorów hormonów steroidowych, ale także de novo z cholesterolu [9]. 
W normalnych warunkach, allopregnanolon jest wydzielany podczas dużego stresu, 
pełniąc funkcje neuroprotekcyjne [20]. Należy do endogennych, neuroaktywnych 
steroidów i reguluje pobudliwość neuronów poprzez oddziaływanie na receptory 
GABA-A. Jego działanie polega na allosterycznym, pozytywnym modulowaniu 
aktywności receptora GABA-A [20, 21]. Zaobserwowano, że gwałtowny spadek 
poziomu allopregnanolonu po porodzie uniemożliwia adaptację receptorów GABA-A, 
powodując wystąpienie objawów depresji poporodowej [19]. Uważa się, że działanie 
terapeutyczne breksanolonu opiera się na bezpośrednim wpływie na poziom 
endogennego allopregnanolonu, powodując efekt przeciwdepresyjny, łagodząc 
objawy PPD. Odnotowano również, że stosowanie allopregnanolonu może mieć 
działanie przeciwlękowe. Wśród działań breksanolonu wyróżnia się także działanie 
neuroprotekcyjne oraz przeciwzapalne [9, 14]. Breksanolon wykazuje działanie 
podobne do barbituranów, powodując zwiększenie przewodnictwa GABA-ergicznego, 
jednak wiązanie z receptorem jest zlokalizowane w innej podjednostce receptora 
GABA-A. Lek ten wykazuje także całkowicie odmienny mechanizm działania, który 
wiąże się ze zmianą poziomu neurosteroidów i zapobiega ich niedoborom, co odróżnia 
go od dotychczas stosowanych leków przeciwdepresyjnych, które działają na poziom 
neuroprzekaźników. Jednak do tej pory nie jest znany dokładny mechanizm działania 
terapeutycznego breksanolonu w łagodzeniu objawów depresji poporodowej, ponieważ 
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utrzymującego się efektu przeciwdepresyjnego nie można do końca wytłumaczyć 
oddziaływaniem allopregnanolonu na receptory GABA-A [9, 22].

Breksanolon podawany jest w ciągłym, 60-cio godzinnym wlewie dożylnym, 
dzięki czemu biodostępność leku sięga niemal 100%. Po podaniu, ponad 99% 
dawki leku łączy się z białkami osocza, a sam breksanolon ulega metabolizmowi 
niezależnemu od szlaków związanych z cytochromem, głównie poprzez redukcję, 
a następnie sprzęganie z kwasem siarkowym oraz glukuronowym, a więc nie jest on 
metabolizowany w wątrobie. Główne metabolity breksanolonu nie wykazują aktywności 
farmakologicznej i są wydalane przede wszystkim z kałem i moczem. Z tego względu, 
jednym z przeciwwskazań do stosowania breksanolonu jest schyłkowa niewydolność 
nerek. Mimo to, zarówno kobiety z umiarkowaną niewydolnością nerek bądź wątroby 
mogą podjąć terapię breksanolonem. Nie zaleca się stosowania breksanolonu u kobiet 
w ciąży ze względu na możliwe uszkodzenie płodu. W badaniach opartych na analizie 
składu mleka kobiet stosujących breksanolon w okresie laktacji, wykazano, że lek 
przenika do mleka. Jednak ilość breksanolonu w mleku matek oraz niska biodostępność 
po podaniu doustnym, sugerują, że narażenie płodu na lek jest niewielkie. Dodatkowo, 
podczas badań klinicznych wykazano, że breksanolon jest dobrze tolerowany. Pomimo 
wpływu na receptory GABA-A, nie zaobserwowano oznak uzależnienia, odstawienia 
lub nadużywania [18, 20-22]. Z uwagi na mechanizm działania poprzez wzmacnianie 
przekaźnictwa GABA-ergicznego, najczęstszymi działaniami niepożądanymi są 
nadmierna sedacja, zawroty głowy oraz utrata przytomności, dlatego lek musi być 
podawany pod ciągłym nadzorem personelu medycznego. Kluczowa jest także 
obserwacja pacjentki podczas jej interakcji z dzieckiem. Wśród częstych efektów 
ubocznych wyróżnia się również uderzenia gorąca, suchość w ustach oraz bóle głowy. 
Nie zaobserwowano jednak poważnych działań niepożądanych. Konieczne jest 
również kontrolowanie poziomu saturacji krwi w trakcie podawania leku. W przypadku 
wystąpienia hipoksji, konieczne jest natychmiastowe przerwanie leczenia. Uważa się, 
że interakcje breksanolonu z innymi lekami są znikome, jednak zarówno ocena tych 
interakcji i toksyczności podczas długotrwałego stosowania wymaga przeprowadzenia 
dalszych badań oraz obserwacji pacjentek po zaprzestaniu terapii breksanolonem [19, 
21]. Na dzień dzisiejszy, breksanolon jest dostępny jedynie poprzez program Strategii 
Oceny i Ograniczenia Ryzyka ZULRESSO (ang. Risk Evaluation and Mitigation 
Strategy – ZULLRESSO REMS), ze względu na możliwe działania niepożądane, które 
mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu pacjentek. Program obejmuje podanie 
breksanolonu przez personel medyczny w ciągu 2,5 dnia, przy ciągłym monitorowaniu 
stanu zdrowia kobiet, przez co sama terapia ma ograniczony zasięg oraz jest kosztowna 
[9, 18]. 
5. Badania kliniczne

W przeprowadzonej analizie wykonano przegląd systematyczny aktualnej 
literatury naukowej za pomocą bazy artykułów medycznych PubMed oraz innych 
internetowych źródeł naukowych. Artykuły wyszukiwano używając słów kluczowych 
tj.: „breksanolon”, „depresja poporodowa”, „allopregnanolon” oraz „przekaźnictwo 
GABA-ergiczne”.

Breksanolon został zatwierdzony przez FDA na podstawie wyników trzech 
badań klinicznych. Lek został zarejestrowany jako terapia farmakologiczna PPD 
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u dorosłych, jednak obecnie prowadzony jest nabór pacjentek w wieku 15-17 lat w celu 
oceny bezpieczeństwa terapii breksanolonem u młodocianych pacjentek z depresją 
poporodową [19]. Wcześniejsze badania kliniczne były przeprowadzone u kobiet 
z grupy wiekowej 18-45 lat, cierpiących na depresję poporodową przez maksymalnie 
6 miesięcy. Badania obrały za cel końcowy poprawę wyniku otrzymanego w Skali 
Depresji Hamiltona (ang. Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D) po podaniu 
breksanolonu [18]. 

Badanie fazy II zostało przeprowadzone przez Kanes oraz współpracowników 
i oceniało bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu depresji poporodowej u 21 
pacjentek z ciężką depresją (HAM-D ≥ 26). Badanie było prowadzone w wielu 
ośrodkach, randomizowane, podwójnie zaślepione, porównujące z grupą placebo. 
Pacjentki były w ogólnym dobrym zdrowiu, nie były w ciąży oraz miały odnotowany 
ciężki epizod depresyjny, który rozpoczął się między trzecim trymestrem ciąży 
a czwartym tygodniem połogu. Do kryteriów wyłączających zaliczono aktywną 
psychozę, odbytą próbę samobójczą związaną z PPD, pozytywny wywiad w kierunku 
padaczki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz schizofrenię i zaburzenia 
schizoafektywne, a także alkoholizm i uzależnienie od narkotyków. Bezpieczeństwo 
oceniono na podstawie wystąpienia specyficznych działań niepożądanych zawartych 
w Stanfordzkiej Skali Senności (ang. Stanford Sleepiness Scale, SSS) oraz Skali 
Oceny Ryzyka Samobójczego Uniwersytetu Columbia (ang. Columbia-Suicide 
Severity Rating Scale, C-SSRS). Drugorzędowe punkty końcowe oparto o zmianę 
wyniku w skali HAM-D w różnych punktach czasowych badania, ilości pacjentek, 
które osiągnęły remisję oraz odpowiedziały na leczenie. W grupie pacjentek, którym 
podawano breksanolon (w dawce 90 μg/kg/h), zaobserwowano poprawę wyniku 
w skali HAM-D o 21 punktów w porównaniu z wynikiem w grupie placebo, który 
wynosił 8.8 punktów. Remisję depresji poporodowej osiągnęło siedem pacjentek 
leczonych breksanolonem w porównaniu z jedną pacjentką z grupy placebo po 
zakończeniu leczenia. Również w grupie z breksanolonem zaobserwowano większą 
ilość pacjentek, które odpowiedziały na leczenie (poprawa w skali HAM-D ≥ 50%) niż 
w grupie kontrolnej. Dodatkowo, w obydwu grupach, nastąpiła poprawa oceny skali 
C-SRSS, a w przypadku skali SSS wyniki były porównywalne między poziomem 
początkowym, a po zakończeniu leczenia [20, 22-24]. 

Badanie fazy III zostało przeprowadzone przez Meltzer-Brody i współpracowników, 
w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia PPD u 138 pacjentek z ciężką 
depresją (HAM-D  ≥  26). Badanie było prowadzone w wielu ośrodkach, randomizowane, 
podwójnie zaślepione, porównujące z grupą placebo. Z badania wyłączono pacjentki 
ze schorzeniami nerek, wątroby, aktywną psychozą, anemią, alergią na składniki 
leków lub progesteron oraz już występującymi zaburzeniami psychicznymi. 
Pacjentkom zalecono zaprzestanie karmienia piersią. Za punkty końcowe obrano 
średnią zmianę w skali HAM-D od wartości początkowej, a bezpieczeństwo oceniano 
na podstawie wystąpienia działań niepożądanych, badania EKG, podstawowych 
parametrów życiowych oraz wyniku w skali C-SSRS. Pacjentki rozdzielono do trzech 
grup: breksanolon w dawce 90 µg/kg/h (BRX90), 60 µg/kg/h (BRX60) i placebo. 
Dziewięć pacjentek nie ukończyło badania ze względu na wycofanie zgody bądź 
brak uczestnictwa w dalszych badaniach kontrolnych. W grupie pacjentek, którym 
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podawano dawkę BRX60 zaobserwowano redukcję wyników w skali HAM-D o 19.5 
punkta, zaś w grupie BRX90 o 17.7 punkta. Natomiast w grupie placebo odnotowano 
poprawę wyniku o 14 punktów. Ponadto w grupie BRX60 nastąpiła istotna poprawa 
wyniku już po 24 godzinach oraz 51% pacjentek spełniło kryteria remisji PPD. Wśród 
najczęstszych działań niepożądanych wyróżniono ból i zawroty głowy oraz senność, 
jednak wszystkie zgłoszone działania niepożądane ustąpiły po zakończeniu infuzji 
[20, 22, 25]. 

Kolejne badanie fazy III zostało przeprowadzone przez Meltzer-Brody 
i współpracowników, by ocenić bezpieczeństwo i skuteczność stosowania 
breksanolonu u pacjentek z umiarkowaną depresją (HAM-D 20-25). Badanie było 
randomizowane, podwójnie zaślepione, porównujące z grupą placebo. W badaniu 
brało udział 108 pacjentek, jednak cztery z nich go nie ukończyło. Za punkty końcowe 
obrano zmiany w skali HAM-D, a bezpieczeństwo zostało ocenione na podstawie 
wystąpienia działań niepożądanych. U pacjentek, którym podawano breksanolon 
w najwyższej dawce (90 µg/kg/h), zaobserwowano znaczną redukcję w skali HAM-D 
o 14.9 punkta w porównaniu z grupą placebo, w której nastąpił spadek o 12.1 punkta. 
Efekt utrzymywał się do siódmego dnia, jednak po 30 dniach różnica między grupą 
badaną a kontrolną nie była istotna statystycznie. Początkowo, remisja u pacjentek 
w grupie BRX90 była wyższa niż w grupie placebo, jednak po 30 dniach odnotowano 
większą remisję w grupie kontrolnej [20, 22, 25]. 

Wśród najczęstszych działań niepożądanych odnotowanych podczas badań fazy III 
wyróżniono ból i zawroty głowy oraz senność, jednak wszystkie zgłoszone działania 
niepożądane ustąpiły po zakończeniu infuzji. Łącznie u pięciu pacjentek zakończono 
infuzję ze względu na utratę przytomności lub nadmierną sedację. Podczas rejestracji 
leku, breksanolon został zakwalifikowany jako lek klasy IV przez Amerykańską 
Administrację Legalnego Obrotu Lekarstw (ang. Drug Enforcement Administration, 
DEA), co oznacza, że ma niski potencjał uzależniający [20]. 

Przeprowadzone badania kliniczne dowodzą skuteczności breksanolonu w leczeniu 
depresji poporodowej. We wszystkich badaniach, w grupach którym podawano 
breksanolon zaobserwowano redukcję w skali HAM-D. Terapia breksanolonem dawała 
natychmiastowe efekty i zmniejszała ryzyko nawrotu choroby. Wykonane badania 
sugerują, że pacjentki zarówno z umiarkowaną, jak i ciężką depresją odpowiadały 
dobrze i szybko na leczenie breksanolonem [20].
6. Wnioski

Stosowanie breksanolonu skutkuje znaczną poprawą stanu pacjentek z PPD. 
Nawet pojedyncza dawka powoduje szybki efekt przeciwdepresyjny u kobiet 
leczonych analogiem allopregnanolonu. Przeprowadzone badania kliniczne dowodzą 
skuteczności breksanolonu w leczeniu depresji poporodowej. Jednak konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań oceniających długotrwałe efekty leku na organizm 
oraz potencjalną toksyczność preparatu. Obiecujące wyniki badań mogą przyczynić 
się do zwiększenia dostępności terapii breksanolonem oraz zmniejszenia kosztów 
leczenia. Ponadto, nakreśla to nowy kierunek w badaniach nad depresją poporodową 
i stanowi nową strategię terapeutyczną, w związku z działaniem na poziom endogennego 
allopregnanolonu oraz modulacją przekaźnictwa GABA-ergicznego.
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Breksanolon – przełom w leczeniu depresji poporodowej
Streszczenie
Depresja poporodowa (ang, postpartum depression, PPD) jest zaburzeniem dotykającym kobiet 
w okresie poporodowym i szacuje się, że problem może dotyczyć nawet do 20% kobiet. Na jej rozwój 
wpływają zarówno czynniki psychospołeczne, jak i komplikacje położnicze. Dokładna przyczyna 
depresji poporodowej nie jest znana, jednak badania sugerują, że powstaje ona w wyniku wahań 
hormonalnych. Do tej pory, leczenie PPD opierało się na psychoterapii i stosowaniu klasycznych leków 
przeciwdepresyjnych. W ubiegłym roku FDA zatwierdziło pierwszy lek na rynku, dedykowany leczeniu 
depresji poporodowej. Breksanolon (ZULRESSO™) jest syntetyczną formą allopregnanolonu, będącego 
metabolitem progesteronu. Poziom allopregnanolonu spada po porodzie i może wywołać objawy depresji. 
Breksanolon wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe w wyniku oddziaływania na 
przekaźnictwo GABA-ergiczne. Wykazuje on odmienny mechanizm działania od dotychczas stosowanych 
antydepresantów. Zgoda FDA została wydana na podstawie wyników badań klinicznych, podczas których 
wykazano skuteczność breksanolonu u kobiet z depresją poporodową, a działania niepożądane nie były 
dotkliwe. Stanowi to nową, obiecującą strategię terapeutyczną, dającą szansę na szybką poprawę stanu 
zdrowia pacjentek i remisję choroby. 
Słowa kluczowe: Breksanolon, depresja poporodowa, allopregnanolon

Brexanolone – a breakthrough in postpartum depression treatment
Abstract 
Postpartum depression (PPD) is a disorder affecting women in the postpartum period and it is 
estimated that the problem may affect up to 20% of women. Both psychosocial factors and obstetric 
complications may impact PPD development. The exact cause of postpartum depression is unknown, 
but research suggests it is caused by hormonal fluctuations. Until now, PPD treatment has been based on 
psychotherapy and the use of classic antidepressants. Last year, the FDA approved the first drug on the 
market dedicated to the treatment of postpartum depression. Brexanolone (ZULRESSO ™) is a synthetic 
form of allopregnanolone, which is a metabolite of progesterone. Allopregnanolone levels fall after delivery and 
can cause depressive symptoms. Brexanolone has antidepressant and anxiolytic effects as a result of its effects 
on GABAergic transmission. It shows a different mechanism of action from the antidepressants used so far. FDA 
approval was issued based on the results of clinical trials that demonstrated the efficacy of brexanolone in women 
with postpartum depression while adverse events were not severe. This is a new, promising therapeutic strategy 
giving the chance to quickly improve the health of patients with PPD and remission of the disease.
Keywords: brexanolone, postpartum depression, allopregnanolone
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Witamina D a ciąża 
1. Wstęp

Niedobory witaminy D są nadal powszechne zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, 
co wynikać może ze zmiany nawyków żywieniowych czy stylu życia. Do grupy 
szczególnego ryzyka wystąpienia niedoboru tej witaminy zalicza się kobiety ciężarne, 
matki karmiące piersią czy niemowlęta karmione piersią. Zależności pomiędzy 
niedoborem witaminy D a występowaniem niektórych powikłań przebiegu ciąży, 
takich jak stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa, bakteryjne zapalenie pochwy 
czy zakończenie ciąży cięciem cesarskim zostały zbadane i opisane w ciągu ostatnich 
lat [1]. 
2. Metabolizm witaminy D w ciąży

Głównym źródłem witaminy D w jest światło słoneczne [2]. Wiadomym jest, że 
czynnikami redukującymi syntezę tej witaminy w skórze są ubrania zakrywające 
większość powierzchni skóry, unikanie światła słonecznego (filtry przeciwsłoneczne 
zmniejszają syntezę o 95-99%), ekspozycja przez szyby oraz zanieczyszczenie 
powietrza czy ciemny kolor skóry (zmniejsza produkcję nawet o 90%) [3]. Wytwarzanie 
witaminy D w skórze ulega również zmniejszeniu wraz z rosnącą szerokością 
geograficzną [2].

W nielicznych badaniach analizowana była korelacja pomiędzy mierzalnymi 
parametrami meteorologicznymi a stężeniami witaminy D w surowicy krwi kobiet 
ciężarnych [4, 5]. W badaniu Dovnik i wsp. po przeanalizowaniu, w przedziale 30 
dni poprzedzających poród, związku pomiędzy średnimi temperaturami powietrza, 
czasem trwania światła słonecznego a stężeniami witaminy D w surowicy krwi 
ciężarnych rejonu Europy Środkowej, zaobserwowano dodatnią korelację między 
tymi parametrami niezależnie od odżywiania i stylu życia kobiet [4]. 

Poza światłem słonecznym dodatkowo źródłem witaminy D są również produkty 
spożywcze, szczególnie tłuste ryby, jak również suplementy diety [2]. Produkty 
spożywcze o największej zawartości witaminy D to miedzy innymi olej rybi (4001000 
IU/łyżka oleju), łosoś (600-1000 IU/100 g), węgorz (1200 IU/100 g), śledź w oleju (400-
800 IU/100 g), sardynki (300 IU/100 g), łosoś w puszce (300-600 IU/100 g), tuńczyk 
w puszce (230 IU/100 g), żółtko jaja kurzego (20-50 IU/1 żółtko), mleko krowie  
(0,4-1,2 IU/100 ml), mleko matki (1,5-8 IU/100 ml) i ser żółty (7-28 IU/100 g). 

1 agakwiatkowska2604@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa 
i Patologii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
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i Patologii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
3 kazirodkarolina@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patolo-
gii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
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gii Ciąży, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
5 anna.semczuk@umlub.pl, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie.
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Witamina D dostępna jest zarówno w preparatach otrzymanych na receptę, jak 
i w wolnej sprzedaży. Wydawane na receptę są preparaty witaminy D2 (ergokalcyferol), 
zawierające od 8000 IU/ml do 50000 IU. Preparaty multiwitaminowe dostępne bez 
recepty zawierają zazwyczaj od 400 IU do 2000 jm witaminy D2 lub D3 [6].

Witaminę D stanowią dwa związki – witamina D3 (cholekalcyferol) oraz witamina 
D2 (ergokalcyferol). Witamina D nie jest aktywna biologicznie i podlega w organizmie 
dalszym przemianom pod wpływem enzymu 1α-hydroksylazy do aktywnego 
metabolitu 1,25-dihydroksywitaminy D (1,25(OH)2D) [7]. Poprzedzone jest to syntezą 
25-hydroksywitaminy D (25(OH)D), której stężenie w surowicy krwi odzwierciedla 
ustrojowe zasoby tej witaminy [6, 7].

W organizmie kobiety ciężarnej metabolizm witaminy D ulega istotnym zmianom 
w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wapnia rozwijającemu się płodowi. Pod 
wpływem zwiększonej aktywności zarówno nerkowej, jak i łożyskowej enzymu 
1α-hydroksylazy wzrasta synteza aktywnej metabolicznie formy witaminy D-1,25 
(OH)2D, co powoduje zwiększenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego [7, 8]. 

Zwiększonemu wchłanianiu wapnia w organizmie kobiety ciężarnej sprzyja 
również zwiększone stężenie kalcytoniny podczas ciąży, co dodatkowo może 
powodować zwiększenie stężenia 1,25(OH)2D poprzez zwiększenie aktywności 
1α-hydroksylazy oraz produkcję 1,25(OH)2D niezależnie od stężenia wapnia 
w surowicy krwi [8]. Istotną zmianą podczas ciąży jest również wzrost stężenia 
białka wiążącego witaminę D przejawiającego wyższe powinowactwo do 25(OH)2D 
w porównaniu do 1,25(OH)2D, co sprzyja ponownemu wchłanianiu 25(OH) D 
z przesączu kłębuszkowego [2]. Aktywna forma witaminy D – związek 1,25(OH)2D 
poprzez swoje działanie na receptor witaminy D posiada efektywność genomową 
i niegenomową [9]. Efekty niegenomowe pojawiają się szybko, aktywują kanały 
jonowe zmieniając stan elektryczny komórki oraz aktywują kinazę białkową. Efekty 
genomowe zajmują więcej czasu obejmując swoim działaniem modulację ekspresji 
genów. Gdy receptor witaminy D działa nieprawidłowo, klinicznie może objawiać się 
to niedoborem witaminy D, co prawdopodobnie sprzyja wystąpieniu między innymi 
cukrzycy ciążowej, stanu przedrzucawkowego czy porodu przedwczesnego [9].

Najważniejszą rolą witaminy D w organizmie kobiet ciężarnej jest zwiększenie 
wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego i transportu wapnia przez łożysko do 
płodu. Dodatkowo witamina D reguluje również układ odpornościowy i hamuje rozwój 
stanów zapalnych poprzez hamowanie aktywności cytokin prozapalnych [10]. W 2011 
roku ukazała się praca analizująca stężenie witaminy D w surowicy krwi ciężarnych 
i częstość występowania poważnych patologii ciąży takich jak stan przedrzucawkowy, 
cukrzyca ciążowa, poród przedwczesny, cięcie cesarskie czy zakażenia w powiązaniu 
z dawką suplementowanej witaminy w trakcie trwania ciąży. Autorzy podsumowali, 
że podając 4000 IU/dobę, w porównaniu do 400 IU/dobę oraz 2000 IU/dobę osiąga 
się najwyższe, rzędu 111,0 nmol /L stężenie 25 (OH) D w surowicy krwi kobiety 
oraz najrzadziej dochodzi do wystąpienia ciężkich powikłań ciąży [11]. Wyniki 
badań przeprowadzonych w ostatnich latach pokazują, że uzyskanie prawidłowych 
poziomów witaminy D w surowicy krwi kobiet ciężarnych możliwe jest w większości 
przypadków jedynie przy równoczesnym suplementowaniu tej witaminy przez cały 
okres ciąży [12-14].
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Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z 2014 roku 
zalecają suplementację witaminy D w trakcie ciąży oraz podczas laktacji w dawce 
2000 IU na dobę [15]. Jednak wydaje się, że najlepszym postępowaniem u kobiet 
ciężarnych i karmiących piersią byłoby indywidualne dobieranie dawki witaminy D 
tak, aby poziom 25-OHD wynosił > 30 ng/ml. Optymalne stężenie 25-OH witaminy D 
wynosi 31-50 ng/ml, za górną granicę normy uważa się 70 ng/ml. Niedobór witaminy 
D rozpoznawany jest przy stężeniu w surowicy < 20 ng/ml, ciężki niedobór występuje 
przy stężeniu < 10 ng/ml [16]. Stężenie potencjalnie toksyczne występuje przy wartości 
> 100 ng/ml, toksyczne > 200 ng/ml [9].

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące suplementowania 
witaminy D u kobiet ciężarnych zostało zaktualizowane w 2019 roku. Eksperci WHO 
podkreślają ważną rolę tej witaminy w przebiegu ciąży oraz fakt powszechnego jej 
niedoboru w populacji kobiet ciężarnych co wydaje się mieć wpływ na wzrost ryzyka 
preeclampsji, cukrzycy ciężarnych, porodu przedwczesnego i innych patologii ciąży. 
Jednak dowody świadczące o korzyściach bądź ryzyku suplementacji witaminy D 
u ciężarnych są ograniczone, stąd WHO nie zaleca suplementacji witaminy D u kobiet 
w ciąży w celu poprawy wyników matczynych i okołoporodowych [17].
3. Bezpieczeństwo stosowania witaminy D

W ostatnich kilkunastu latach niedobór witaminy D w populacji i jego wpływ na 
powstawanie wielu schorzeń stał się jednym z głównych tematów zdrowia publicznego. 
Wynika to z poznania jej niezastąpionej roli i odkrycia licznych powiązań niedoboru tej 
witaminy z patogenezą zaburzeń miedzy innymi immunologicznych, neurologicznych, 
psychicznych, kardiologicznych czy endokrynologicznych [18 galior]. 

W długotrwałym stosowaniu dopuszcza się suplementację witaminy D w dawce  
2000 jm/dobę [19]. W literaturze rzadko opisywane są przypadki zatruć spowodowanych 
przyjętą nadmierną dawką witaminy D. Prawdopodobnie ma to związek z szerokim 
zakresem terapeutycznym tego związku [19-22].

O zatruciu witaminą D można mówić, gdy stężenie aktywnej witaminy D przekracza 
100 ng/ml i współistnieje z hiperkalcemią, hiperkalciurią i zahamowaniem aktywności 
wydzielania parathormonu (PTH). Towarzyszące objawy najczęściej ujawniają się 
dopiero, gdy stężenie 25-OH-D przekracza 150 ng/ml [22]. U kobiet nadmierne 
wydalanie wapnia z moczem musi przekraczać 200 mg/dobę [23]. Jakkolwiek Ghauri 
i wsp. podkreślają, że toksyczność witaminy D może wystąpić nawet przy stężeniu  
> 50 ng/ml [24].

Przedawkowanie witaminy D najczęściej wynika ze stosowania preparatów 
sprzedawanych bez recepty, samodzielnego przyjmowania przez pacjenta przekra-
czających normę dawek witaminy D, błędów produkcyjnych i błędów w ustalaniu 
dawkowania przez lekarza [19-21, 24, 25]. Galior i wsp. dokonali przeglądu artykułów 
dotyczących intoksykacji i przedawkowania preparatów witaminy D. Opisani przez 
nich pacjenci przyjmowali witaminę D w dawkach od 50,000 IU/dobę do 2,604,000 
IU/dobę [19]. 

W literaturze rzadko opisywane są przypadki zatruć spowodowanych nadmierną 
przyjętą dawką witaminy D. Prawdopodobnie ma to związek z szerokim zakresem 
terapeutycznym tego związku [19-21]. W nielicznych pracach opisane są objawy 
występujące w przypadku przedawkowania tej witaminy, są to miedzy innymi: 
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nudności, wymioty, zaparcia, biegunka, ból brzucha, utrata masy ciała czy ogólne 
osłabienie. Przy przewlekłym stosowaniu toksycznych dawek może rozwinąć się 
nadciśnienie tętnicze, kamica nerkowa, niewydolność nerek i odkładnie złogów soli 
wapnia w tkankach miękkich, a nawet zwapnienie naczyń wieńcowych i zastawek 
serca [19, 20, 26, 27]. W badaniach laboratoryjnych osób przyjmujących toksyczne 
dawki witaminy D zazwyczaj odnotowuje się podwyższony poziom 25(OH)D we 
krwi, hiperkalcemię, hiperfosfatemię i hiperkalciurie [19, 20, 26]. Występowanie 
hiperkalcemii, mogącej powodować poważne zaburzenia rytmu serca, najczęściej ma 
miejsce, gdy poziom witaminy D w osoczu przekracza 150 ng/ml [19, 26].

Reynolds i wsp. opisali przypadek przejściowej hiperkalcemii u noworodka, 
którego matka 4000 IU/dobę przez cały okres trwania ciąży Dziecko urodziło się 
w 39-tygodniu ciąży o fizjologicznym przebiegu. Było wyłącznie karmione piersią. 
Podczas rutynowych badań u noworodka wykryto cystyczny twór wystający z pochwy. 
Co ciekawe incydentalnie podczas badań wstępnych poprzedzających usunięcie tworu 
odnotowano hiperkalcemię rzędu 3,09 mmol/l (1,9-2,6), znacznie podwyższony 
poziom 25-OH-D – 70 nmol/l, niski poziom parathormonu – 5 ng/l oraz hiperkalciurię. 
W USG nie wykryto cech wapnicy nerek. U matki poziom całkowitego wapnia był 
w normie, zaś 25-(OH)-D wynosił aż 127 mmol/l a stężenie parathormonu 13 ng/l. 
Lekarze zalecili odstawienie matce preparatów zawierających witaminę D. Poziom 
25-(OH)-D u dziecka wyrównał się do wartości z zakresu normy w ciągu 2 tygodni 
[28]. Na podstawie tego opisu przypadku lekarze ginekolodzy-położnicy muszą być 
czujni i kontrolować, czy ciężarne nie przyjmują samodzielnie preparatów witaminy 
D. Co więcej istnieje ryzyko nadmiernej suplementacji szczególnie przy zażywaniu 
wyższych dawek niż zalecane dla kobiet w ciąży [28].
4. Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca ciążowa jest to stan nietolerancji glukozy, rozpoznawany w czasie trwania 
ciąży. Szacuje się, że schorzenie to występuje u około 2-6% ciężarnych w Europie i aż 
u 14% w USA [29,30].

Zależność pomiędzy witaminą D a metabolizmem glukozy powstaje już 
w komórkach β wysp trzustki, które są zaangażowane w wytwarzanie 1α-hydroksylazy 
i wiązanie aktywnej formy witaminy D z jej receptorem [31].

W licznych pracach badana była zależność pomiędzy niedoborem witaminy D 
w surowicy krwi ciężarnych a występowaniem cukrzycy w przebiegu ciąży, jednak 
wyniki w nich prezentowane były niejednoznaczne. Opisywano zarówno występowanie 
zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej w przypadku niższego stężenia 
witaminy D w surowicy krwi ciężarnych [32-39], jak i brak takich zależności [40-
43]. W badaniach ostatnich lat opisywana była zależność pomiędzy niskim poziomem 
witaminy D, poniżej 50 nmol/l w surowicy krwi ciężarnych szczególnie oznaczonym 
w pierwszym trymetrze ciąży, a zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy ciążowej, 
niezależnie do występujących, znanych czynników ryzyka, takich jak wysoki 
wskaźnik masy ciała (BMI), rasa, wiek czy rodzinne występowanie cukrzycy [32, 34, 
44] a 1,6 [45]. Wydaje się prawdopodobnym, że niedobór witaminy D w surowicy 
krwi ciężarnych z cukrzycą ciążową może zwiększać ryzyko wystąpienia hipotrofii 
i hipoglikemii u noworodków [46].

Prowadzone były również badania nad wpływem dawki suplementowanej witaminy 
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D w trakcie ciąży na ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej. Przedstawione wyniki 
również w tym przypadku są niejednoznaczne. Część badaczy nie wykazała związku 
pomiędzy suplementacją witaminy D w dobowej dawce 5000 IU w porównaniu do 400 
IU na częstość występowania cukrzycy ciążowej, [47], inni sugerowali, że podawanie 
wyższych dawek witaminy D, 4000 IU w porównaniu do 400 IU, może wiązać się 
z rzadszym występowaniem cukrzycy ciążowej [48]. Ciekawe są również wnioski 
z pracy Zang i wsp. nad wpływem różnych dobowych dawek witaminy D na przebieg 
insulinooporności u kobiet z rozpoznaną cukrzycą ciążową. Autorzy sugerują, że 
wysokie dawki (4,000 IU dziennie) tej witaminy zwiększając odpowiedź ciężarnej na 
insulinę obniżając jej poziom tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia powikłań 
matczynych i płodowych w przebiegu tego schorzenia [49]. 

W oparciu o najnowsze wyniki badań wydaje się prawdopodobne, że niedobór 
witaminy D może być jednym z czynników zwiększających ryzyko cukrzycy ciążowej. 
Jednak biorąc pod uwagę że jest to choroba o wieloczynnikowej etiologii trudno 
o wysnucie jednoznacznych wniosków na temat tego zagadnienia.
5. Preeklampsja

Stan przedrzucawkowy czyli preeklampsja stanowi bezpośrednie zagrożenie życia 
matki i rozwijającego się płodu. Definiowany jest jako wystąpienie nadciśnienia  
(≥ 140/90 mm Hg) stwierdzonego po 20. tygodniu ciąży u kobiet, których wartości 
ciśnienia tętniczego były wcześniej prawidłowe oraz białkomoczu (≥ 0,3 g w dobowej 
zbiórce moczu) z lub bez uszkodzenia narządów czy łożyska [50].

Do tej pory patogeneza preeklampsji nie została do końca ustalona. Wydaje się, 
że u podstaw rozwoju preeklampsji jest uwalnianie mediatorów stanu zapalnego 
przez tkankę łożyskową [51]. Przez długi czas uważano, że mechanizm stanu 
przedrzucawkowego jest dwustopniowy. Najpierw dochodzi do zaburzeń perfuzji 
łożyska i jego utrudnionego zagnieżdżenia, a następnie hipoperfuzja indukuje 
wydzielanie substancji prozapalnych. Prowadzi to do uszkodzenia śródbłonka 
naczyń i nadmiernej produkcji związków antyangiogennych. Od niedawna istnieje 
hipoteza, że matczyne czynniki, takie jak: wiek, uwarunkowania genetyczne, 
choroby towarzyszące (nadciśnienie tętnicze w obecnej ciąży, przewlekła choroba 
nerek, zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układowy, cukrzyca), otyłość 
i dieta w połączeniu z reakcją zapalną charakterystyczną dla samej ciąży sprzyjają 
wystąpieniu preeklampsji z lub bez zaburzeń ukrwienia łożyska [51].

Ciekawe jest, że ludzkie komórki doczesnej przy udziale 1-alfa-hydroksylazy 
produkują aktywną 1,25(OH)2 witaminę D. Ten sam enzym oraz inne białka – receptor 
dla witaminy D, białko wiążące witaminę D, 25-hydroksylaza i 24-hydroksylaza 
są syntetyzowane przez syncytialny trofoblast. W przebadanych próbkach łożysk 
ciężarnych, u których wystąpiła preeklampsja równowaga między substancjami 
pochodzącymi z doczesnej i syncytiotrofoblastu jest zaburzona [51].

W tym miejscu warto odnieść się do roli witaminy D i jej funkcji przeciwzapalnej. 
Powszechnie wiadomo, że ma ona działanie immunomodulujące, wyraźnie zmniejsza 
stres oksydacyjny, stymuluje angiogenezę poprzez VEGF oraz poprawia kondycję 
naczyń krwionośnych miedzy innymi zwiększając ich elastyczność i grubość błony 
środkowej. Ponadto witamina D wpływa na ekspresję genów związanych placentacją 
łożyska. Co więcej obniża ciśnienie tętnicze oddziałując na układ renina-angiotensyna-
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aldosteron oraz gospodarkę wapniową. Stanowi to istotny punkt uchwytu w patogenezie 
preeklampsji [51, 52].

Purswani i wsp. zwracają uwagę, że ilość spożywanego wapnia odwrotnie 
koreluje z częstością występowania stanu przedrzucawkowego. Na tej podstawie 
wydaje się prawdopodobne, że niedobór witaminy D i jej pochodnych odgrywa 
znaczącą rolę w patogenezie preeklampsji [51]. Akbari i wsp. przeprowadzili 
przegląd systematyczny i dokonali metaanalizy badań naukowych dotyczących 
wpływu poziomu 25-hydroksywitaminy D i niedoboru 25-hydroksywitaminy D na 
częstość występowanie preeklampsji. Wyniki ich pracy obrazują, że kobiety ciężarne 
u których poziom surowiczy witaminy D był poniżej 20 ng/ml są bardziej narażone na 
wystąpienie stanu przedrzucawkowego [52].
6. Cięcie cesarskie

W ostatnich latach zauważalny jest na świecie wyraźny wzrost odsetka porodów 
drogą cięcia cesarskiego [53]. W 2017 roku w Polsce odsetek cięć cesarskich wynosi 
43,85% [54]. Cięcie cesarskie wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia powikłań 
zarówno dla matki (krwotok porodowy, choroba zakrzepowo-zatorowa) jak i dla 
noworodka (zaburzenia oddychania, kolonizacja patologiczną florą, zaburzenia układu 
immunologicznego) [55-60]. Biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje cięcia 
cesarskiego zarówno dla matki jak i dziecka, dąży się do identyfikacji czynników, 
które zwiększają ryzyko operacyjnego zakończenia ciąży. Wydaje się, że jednym 
z nich może być niedobór witaminy D u ciężarnej. 

Przeprowadzone do tej pory badania naukowe są jednak niejednoznaczne jeżeli 
chodzi o zależność pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi ciężarnych 
a ryzykiem cięcia cesarskiego [61]. Znane są wyniki prac przedstawiające 
zależność pomiędzy niskim poziomem 25(OH)-D, szczególnie poniżej 15 ng/ml, 
w surowicy krwi kobiety ciężarnej a zwiększoną prawie czterokrotnie częstością 
wykonywanych cięć. W przypadku niedoboru witaminy D obserwowano prawie 
dwukrotnie zwiększone ryzyko przedłużonej akcji porodowej, zmniejszenie siły 
zarówno mięśnia macicy jak i mięśni dna miednicy oraz zmniejszoną zdolność do 
generowania skurczów partych podczas porodu. Przyczynić się do tego miał obniżony 
poziom wapnia w surowicy ciężarnej jak i receptory dla 1,25(OH)-D w mięśniu 
macicy, zależne od poziomu witaminy D [62, 63]. Interesujące są również wyniki 
prac badających zależność pomiędzy poziomem 25(OH)-D w pierwszym trymetrze 
ciąży a częstością występowania cięcia cesarskiego. Autorzy badania nie odnotowali 
różnic w zachowaniu tego parametru w zależności od drogi porodu, jednak nie 
można wykluczyć, że różnice w poziomach 25(OH)-D były widoczne dopiero 
w trzecim trymestrze. Można przypuszczać, że pomimo faktu, że wszystkie kobiety 
miały podobne poziomy 25(OH)-D w pierwszym trymestrze ciąży, u tych, u których 
poziom witaminy D obniżył się podczas ciąży, może wzrosnąć ryzyko cesarskiego 
cięcia w porównaniu z tymi, u których poziom witaminy D utrzymał się na stałym 
poziomie. Dlatego należy rozważyć, seryjny pomiar 25(OH)-D w trakcie trwania ciąży 
[64]. Odmienne wyniki zaprezentowano w pracy Yuan i wsp. dowodząc, że poziom 
25(OH)-D poniżej 10 mg/mL w surowicy krwi ciężarnej w pierwszym trymestrze 
ciąży wiązał się z obniżonym ryzykiem cięcia cesarskiego w porównaniu do kobiet 
osiągających wyższe wartości tej witaminy w surowicy krwi [65]. Z kolei odmienne 
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wnioski wyciągnęli Brunvand i wsp., którzy stwierdzili, iż nie ma dowodów na to, aby 
stężenia 25(OH)-D w surowicy matki korelowały z ryzykiem cesarskiego cięcia [66, 
67]. Prowadzone były również badania mające na celu ocenić wpływu suplementacji 
witaminy D (1000 IU) łącznie bądź nie z wapniem(300mg) podawanych w trakcie 
ciąży pomiędzy 25 a 30 tygodniem ciąży na częstość wykonanych cięć cesarskich. Nie 
stwierdzono różnic w odsetku cięć cesarskich w zależności od podawania witaminy 
D. Ograniczeniem tego badania był brak sprawdzenia poziomu 25(OH)-D i wapnia 
w surowicy krwi matki , dlatego nie możemy stwierdzić czy w grupie badanych kobiet 
występowały niedobory tych substancji.

Wydaje się, że przeprowadzone dotąd badania są niejednoznaczne co do wpływu 
poziomu 25(OH)-D w surowicy matki na ryzyko zakończenia ciąży poprzez 
cesarskie cięcie. Do tej pory badano poziom witaminy D w różnych okresach ciąży, 
głównie w I trymestrze i okołoporodowo. Nie przeprowadzono natomiast badań, 
które monitorowałyby poziom 25(OH)-D w kolejnych trymestrach ciąży. Dlatego 
wnioski co do wpływu niedoboru witaminy D na ryzyko cięcia cesarskiego różnią się 
w przytoczonych przykładach.
7. Wpływ witaminy D na płód/noworodka

Pérez-López i wsp. dokonali przeglądu 13 dużych badań dotyczących 
suplementacji witaminy D w ciąży i jej wpływu na kobietę ciężarną oraz noworodka. 
Suplementacja witaminy D trwała od 8 do 28 tygodni w trakcie trwania całej ciąży. 
Wykazano zwiększenie wagi i długości ciała noworodków matek, które przyjmowały 
wit. D w porównaniu do grupy bez suplementacji. Badania mogą sugerować, iż 
suplementacja witaminy D ma pozytywny wpływ na masę i funkcję komórek 
płodowych, mineralizację szkieletu oraz metabolizm płodu. Z drugiej jednak strony 
badania zawarte w meta-analizie nie posiadały znormalizowanych procedur oceny 
wzrostu i wagi, ponieważ wzrost płodu jest złożonym procesem zależnym od wielu 
czynników, w tym tła genetycznego, implantacji trofoblastu, rozwoju łożyska, 
odżywiania i aktywności fizycznej ciężarnej [68]. Zatem witamina D może odgrywać 
niewielką rolę we wzroście płodu w porównaniu z innymi czynnikami [68-71]. 

W badaniu Song i wsp. wykazano, iż noworodki matek z ciężką postacią niedoboru 
witaminy D rodziły się przedwcześnie, posiadały mniejszy obwód głowy i mniejszą 
masę urodzeniową [72].

W oparciu o wiedzę iż witamina D działa silnie immunomodulująco, kilka 
przeprowadzonych badań powiązało niedobór witaminy D ze zwiększonym ryzykiem 
infekcji dróg oddechowych u dzieci. Postawiono hipotezę, że niedobór witaminy 
D u matki zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych u ich potomstwa [73-76]. 
Onwuneme i wsp. przeprowadzili badanie w grypie 94 wcześniaków i stwierdzili, że 
niskie poziomy 25 (OH)D w surowicy (< 30 nmol/L) w warunkach wstępnych były 
związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen, wydłużonym czasem trwania 
przerywanej wentylacji nadciśnieniowej i większymi wymaganiami dotyczącymi 
wentylacji wspomaganej [77], co znalazło potwierdzenie również w innych badaniach 
[78-80].

Liczne prace zajmowały się problemem zależności pomiędzy stężeniem witaminy 
D w surowicy krwi matki a rozwojem alergii, w tym wyprysku i astmy u potomstwa. 
Na Tajwanie przeprowadzono trwające do 4 lat po porodzie badanie z udziałem 164 
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par matek i dzieci w celu zbadania tej zależności i udowodniono ochronne działanie 
witaminy D w stosunku do występowania alergii, wyprysku kontaktowego i astmy [81]. 
W pracy Jones i wsp. zbadano związek pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy 
matek z atopią a odpowiedzią immunologiczną u ich dzieci. Autorzy stwierdzili, 
że odpowiedni poziomu 25(OH)-D w surowicy podczas ciąży lub wczesnego 
niemowlęctwa może obniżyć ryzyko alergii poprzez hamowanie zapalnych cytokin 
związanych z alergiami [82]. Maslova i wsp. przeprowadzili prospektywne badanie 
kohortowe w grupie 965 kobiet ciężarnych, których potomstwo było obserwowane 
do dorosłości pod kątem chorób alergicznych dróg oddechowych i czynnościowych 
płuc. W tym badaniu stwierdzono, że wyższy poziom matczynej witaminy D ≥ 125 
nmol/L jest związany z wyższą częstością alergii u dzieci [83]. Przeprowadzono także 
badanie dotyczące wpływu suplementacji witaminy D u ciężarnych na występowanie 
astmy u dzieci, ale wnioski nie były wiążące [84]. Podsumowując, wciąż nie ma 
jednoznacznych dowodów na to, czy suplementacja witaminy D zwiększa, czy 
zmniejsza ryzyko alergii, co zatem wymaga dalszych badań.

Witamina D odgrywa podstawową rolę w przebudowie kości, homeostazie wapnia 
i funkcjonowaniu mięśni. Jej niedobór w ciąży związany jest z zaburzeniami rozwoju 
kości, wzrostu płodu i innymi niekorzystnymi skutkami dla układu mięśniowo-
szkieletowego potomstwa [85]. Znane są badania wykazujące niekorzystny wpływ 
niedoboru witaminy D u matki na wyniki pomiarów antropometrycznych potomstwa 
[86-88]. 
8. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR)

Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (hipotrofia wewnątrzmaciczna) 
rozpoznawana jest w przypadku urodzenia dziecka o masie ciała poniżej 10 centyla 
według siatek centylowych dla odpowiedniego wieku ciążowego. Jest przyczyną 10% 
umieralności okołoporodowej [89, 90] oraz występowania chorób w życiu dorosłym 
takich jak cukrzyca, zespół metaboliczny, choroba niedokrwienna serca, schizofrenia 
czy depresja [91]. Przyczyną IUGR prawdopodobnie są zaburzenia płodowo-
łożyskowe i niewydolność łożyska, a etiopatogeneza często jest wieloczynnikowa 
i nie zawsze poznana. 

Witamina D odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i rozwoju płodu. 
W badaniach wykazano, że stężenie 25(OH)-D < 11,2 ng/ml u matki powoduje gorszy 
wewnątrzmaciczny wzrost kości długich u płodu, co może być przyczyną hipotrofii 
wewnątrzmacicznej, a także skrócenie czasu trwania ciąży [91, 92]. Podobne zależności 
wykazano także w holenderskich analizach, przeprowadzonych na grupie 4000 kobiet 
ciężarnych o różnym pochodzeniu etnicznym. Zauważono, że występowanie u matki 
stężenia 25(OH)-D < 11,96 ng/ml wiąże się z niższą masą oraz długością ciała u dziecka. 
Ponadto częściej diagnozowano w tej grupie płody konstytucjonalnie małe (SGA) 
w porównaniu z grupą o prawidłowym stężeniu witaminy D we krwi (> 20 ng/ml) [93]. 
Również w chińskich badaniach stwierdzono, że u kobiet suplementujących witaminę 
D ponad dwa miesiące w okresie ciąży jest znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia 
SGA niż u kobiet nie stosujących suplementacji. Dodatkowo w tym samym badaniu 
stwierdzono, że suplementacja witaminą D zasadniczo zwiększyła wzrost płodu [94]. 
W analizach sprawdzających zależność między ilością witaminy D spożywanej przez 
ciężarną a masą urodzeniową dziecka zauważono prostą zależność – każde kolejne  
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40 IU witaminy spożyte przez matkę wiązało się ze wzrostem masy urodzeniowej  
o 11 g [95]. Jednak nie wszystkie badania potwierdzają zależność między ilością 
witaminy D spożywaną przez matkę, a masą noworodka. Zauważono, że nie istnieje 
związek między stężeniem 25(OH)D u matki a ryzykiem rozwoju SGA u dziecka wśród 
rasy czarnej, jednocześnie analizując rasę białą stwierdzono rzadsze występowanie 
SGA u dzieci, których matki miały stężenie 25(OH)D na poziomie 24-32 ng/ml we 
krwi [96]. 
9. Wnioski

Niedobór witaminy D wzrasta u ludzi na całym świecie, zarówno w populacji 
ogólnej, jak i u kobiet w ciąży. Stwierdzono iż w ciąży, wiąże się to ze zwiększoną 
częstością występowania zjawisk patologicznych zarówno u matek jak i płodów. 
Wyróżniono przede wszystkim zwiększony odsetek występowania preeclampsji, 
cukrzycy ciążowej, zwiększony odsetek porodów przedwczesnych oraz małą 
urodzeniową masę noworodków. Aby określić korzyści wynikające z suplementacji 
witaminy D w ciąży, konieczne są dalsze oceny w ramach dużych, wieloośrodkowych 
badań ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych patologii ciąży. Dodatkowo, 
randomizowane badania zależne od dawki i odpowiedzi byłyby pomocne w określeniu 
optymalnej dawki do suplementacji i potencjalnych długoterminowych skutków 
ubocznych terapii witaminą D.
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Witamina D a ciąża
Streszczenie 
Aktywną formą witaminy D w organizmie jest 1α,25-dihydroksycholekalcyferol, produkowany w skórze, 
zależny od ekspozycji na promieniowanie UBV. Podstawową rolą witaminy D u kobiety ciężarnej 
jest utrzymanie homeostazy mineralnej, ale jest ona również zaangażowana w wydzielanie insuliny, 
immunomodulacje czy rozwój płodu.
W pracy, na podstawie najnowszego piśmiennictwa, przedstawiono znaczenie witaminy D dla przebiegu 
ciąży oraz jej wpływ na płód i noworodka, jak również najnowsze rekomendacje dotyczące suplementacji 
witaminy D u kobiet ciężarnych.
Wydaje się, że istnieje związek pomiędzy niedoborem witaminy D u kobiety ciężarnej a zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia patologii ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa, poród 
przedwczesny czy urodzenie dziecka z niską masą ciała czy krzywicą. Zgodnie z aktualnymi polskimi 
zaleceniami wszystkim kobietom ciężarnym zaleca się suplementację witaminy D w dawkach 1500-2000 
IU/d, najpóźniej od II trymestru ciąży aż do rozwiązania.
Podsumowanie: Niedobór witaminy D jest powszechny w społeczeństwie, także wśród kobiet ciężarnych. 
Dzięki suplementacji witaminy D u matek możemy zapobiec niektórym powikłaniom występującym 
w przebiegu ciąży oraz u rozwijającego się płodu. 
Słowa kluczowe: ciąża, witamina D, cukrzyca ciążowa, preeclampsia
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Vitamin D and pregnancy
Abstract 
The active form of vitamin D in the body is 1α, 25-dihydroxycholecalciferol, produced in the skin, 
depending on exposure to UBV radiation. The main role of vitamin D in pregnant women is to maintain 
mineral homeostasis, but it is also involved in insulin secretion, immunomodulation or fetal development.
Based on the latest literature, the paper presents the importance of vitamin D for pregnancy and its 
effect on the fetus and newborn, as well as the latest recommendations on vitamin D supplementation in 
pregnant women.
There seems to be a relationship between a pregnant woman’s vitamin D deficiency and an increased risk 
of pregnancy pathologies such as preeclampsia, gestational diabetes, preterm delivery, or low birth weight 
births or rickets. According to current Polish recommendations, all pregnant women are recommended to 
supplement vitamin D in doses of 1500-2000 IU/d, at the latest from the second trimester of pregnancy 
until termination.
Summary: Vitamin D deficiency is common in society, including pregnant women. Thanks to vitamin 
D supplementation in mothers, we can prevent some complications that occur during pregnancy and the 
developing fetus.
Keywords: pregnancy, vitamin D, gestational diabetes, preeclampsia
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Niezwykłe właściwości mleka matki
1. Wstęp

W czasie trwania ciąży, porodu, a następnie laktacji dochodzi do zmian w gruczole 
sutkowym kobiet. Skład produkowanego mleka zmienia się wraz z etapem laktacji, 
stanem zdrowia matki, jej odżywieniem, zależy także od czynników genetycznych 
i środowiskowych. WHO zaleca wyłączne karmienie noworodków i niemowląt mlekiem 
matki do 6. miesiąca życia i jego kontynuację jako ważnego składnika diety do końca 
2. roku życia [1, 2]. Mleko matki jest podstawą żywienia noworodków i niemowląt. 
Zawiera wiele ważnych składników, które umożliwiają prawidłowy rozwój dziecka 
m. in. białka, węglowodany, lipidy, witaminy, mikro- i makroelementy [1, 3, 4]. Do tej 
pory wykazano, że dzieci karmione piersią są lepiej chronione przed chorobami układu 
pokarmowego (martwiczym zapaleniem jelit, biegunką, nieswoistym zapaleniem jelit), 
chorobami sercowo-naczyniowymi, alergią i astmą, otyłością oraz cukrzycą typu 1 
i 2, niż te karmione mlekiem modyfikowanym [5]. Ludzkie mleko dostarcza bakterii 
komensalnych, które kolonizują jelita. Dzięki obecność mikroorganizmów oraz dużej 
ilości komórek odpornościowych i czynników immunomodulujących, spada znacznie 
ryzyko zachorowań nowo narodzonego dziecka. Wykryto również liczne czynniki 
wzrostu istotne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania narządów [1, 6, 7]. 

Mleko matki zawiera mnóstwo składników biochemicznych i komórkowych, 
które korzystnie wpływają na rozwój i odporność noworodków i niemowląt. Ponadto 
jest bogate w heterogenną populację naiwnych komórek, w tym pluripotencjalne 
i multipotencjalne komórki macierzyste, komórki odpornościowe i komórki nieim-
munologiczne. Mleko matki może stanowić idealne źródło komórek macierzystych. 
Uznawane jest za naturalny matczyny lek, który może mieć niezliczone zastosowania 
w terapii komórkowej i medycynie regeneracyjnej [8]. Mleko matki z uwagi na 
udowodnione naukowo zdolności do szybkiej zmiany składu zarówno komórkowego, 
jak i niekomórkowego w odpowiedzi na stan noworodka i niemowlęcia, uznawane jest 
przez niektórych badaczy za odrębną inteligentną tkankę [9].

1 bienkokarolina@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie 
Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medycznego w Lublinie.
2 haarmly@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie 
Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medycznego w Lublinie.
3 m.wieckowska9513@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy 
Zakładzie Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medycznego w Lublinie.
4 wiktoriaskib@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakła-
dzie Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet Medycznego w Lublinie.
5 jwaawer@gmail.com, Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekarsko-
-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
6 paulinagilkulik@umlub.pl, Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej, Wydział Lekar-
sko-Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
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2. Cel pracy
Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowych wyników badań nad mlekiem 

kobiet ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy siarą a mlekiem dojrzałym.
2. Materiał i metody

Dokonano przeglądu piśmiennictwa zgromadzonego w bazie PubMed na temat 
aktualnych badań nad mlekiem kobiet.
3. Siara a mleko dojrzałe

Siara (ang. colostrum) jest płynną wydzieliną powstająca w gruczołach sutkowych 
ssaków, w tym również kobiety. Stanowi pierwszy i najwłaściwszy rodzaj pokarmu 
dla noworodka [10, 11]. Wytwarzanie siary rozpoczyna się jeszcze przed urodzeniem 
dziecka, jest ona magazynowana w gruczołach piersiowych. Proces wydzielania siary 
kończy się po kilku dniach, ustępując miejsca wydzielaniu mleka dojrzałego [10]. 
W skład siary wchodzi wiele składników, stanowiących zaopatrzenie energetyczne, 
spełniających funkcje immunomodulujące, odpornościowe, dostarczających nie-
zbędnych mikroelementów, makroelementów oraz witamin [6, 10, 12]. 

Profil białkowy siary przedstawia się następująco: białka kazeinowe stanowią 30%, 
serwatkowe 70%, natomiast w mleku dojrzałym rozkład tych białek jest równy. Warto 
podkreślić, że w przypadku kobiet, które urodziły przedwcześnie zawartość wolnych 
aminokwasów w siarze jest ponad 4-krotnie wyższa w porównaniu z kobietami, które 
urodziły w terminie [10, 11].

Dla tłuszczu zauważono odwrotną zależność, w siarze stężenie tłuszczu oscyluje 
wokół wartości 2,6 g/dL, natomiast w mleku dojrzałym wzrasta do 4,1 g/dL. Cholesterol, 
niezbędny do procesów mielinizacji, występuje w stężeniu około 30 mg/dL. Należy 
wspomnieć również o obecności LC-PUFA (ang. long chain – poly unsaturated fatty 
acids). Zalicza się do nich m. in. kwas linolowy i kwas α-linolenowy. Ich zawartość 
jest największa w siarze, a później stopniowo spada [6, 11]. 

Stężenie laktozy ulega najmniejszym wahaniom w miarę wytwarzania mleka, mimo 
to zauważa się tendencję do wzrostu jej zawartości. Niskie stężenie w pierwszych 
dniach laktacji jest jednak korzystne z uwagi na niedobór laktazy oraz niedojrzałość 
jelit u wcześniaków i niektórych noworodków [11]. 

Kolejnym składnikiem są wolne oligosacharydy (HMO, ang. human milk 
oligosaccharides), nieodżywcze związki, spełniające funkcje prebiotyczne i w sposób 
selektywny wspierające wzrost i aktywność wybranych szczepów bakterii jelitowych 
(Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum) [10, 13].

Ze względu na słabo rozwinięty układ odpornościowy noworodka, składniki 
siary zapewniają mu wsparcie w początkowych dniach życia w zakresie obu typów 
odporności: nieswoistej – laktoferyna, lizozym, składniki układu dopełniacza oraz 
swoistej – immunoglobuliny [11, 13]. Wykazano, że stężenie laktoferyny jest znacznie 
wyższe w siarze niż w mleku dojrzałym [13]. Ponadto, colostrum zawiera cytokiny 
(IL-1β, IL-2, -6, -8, -10, -12, -18, cytokiny hematopoetyczne, IFN-γ, TNF-α, TGF-β), 
które przekraczając barierę jelitową mogą ją aktywnie zmieniać. Kolejne składniki to 
czynniki wzrostu np. czynnik wzrostu naskórka (EGF, ang. epidermal growth factor), 
który występuje w wysokim stężeniu w siarze i wpływa na dojrzewanie i odnowę 
nabłonka jelit, a także czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF, ang. vascular 
endothelial growth factor), odpowiedzialny za angiogenezę [6, 11, 13]. 
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Najliczniejszą klasą immunoglobulin są wydzielnicze sIgA (ang. secretory 
immunoglobulin A), stanowiące do 90% immunoglobulin z siary. Ich stężenie 
wynosi ok. 6,5 g/L. IgA powlekają wewnętrzną ścianę jelita i zapobiegają adhezji 
drobnoustrojów. Do pozostałych klas należą IgM oraz IgG, które występują już 
w mniejszym stężeniu [10, 11].

Siara stanowi również źródło komórek macierzystych, duży ich odsetek wykazuje 
ekspresję CD45, CD117, CD133 i HLA. Udowodniono, że ich liczba zmniejsza się 
około siódmego dnia laktacji, a następnie utrzymuje się na stałym poziomie [14].

Colostrum, tak jak i dojrzały pokarm kobiecy zawiera hormony. Należą do nich 
rezystyna, adiponektyna, leptyna i grelina. Ich zadaniem jest regulacja masy ciała 
oseska i metabolizmu organizmu. Ich stężenie jest związane ściśle z laktacją i maleje 
wraz z jej kolejnymi dniami, z wyjątkiem greliny, której stężenie rośnie wraz 
z trwaniem laktacji [11]. 

W kształtowaniu funkcjonalnej całości organizmu noworodka bierze udział 
mikrobiota pokarmu kobiecego, która wspiera kolonizację jelit. W siarze znajdują się 
drobnoustroje z rodzajów Staphylococcus, Streptococcus i Bacteroides i inne. Badano 
wpływ porodu na skład ilościowy oraz jakościowy mikrobioty pokarmu i stwierdzono, 
że porody pochwowe korelują ze zwiększoną liczbą niektórych rodzajów bakterii [15].

Pokarm stanowi źródło egzogennych poliamin, wpływających na rozwój jelit. 
Zalicza się do nich sperminę i spermidynę. Ich stężenie jest najwyższe w siarze, 
w porównaniu z mlekiem dojrzałym [11]. 

Potencjał colostrum stanowi przedmiot wielu badań naukowych. Zauważono, że 
zmniejsza ono ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit (NEC, necrotizing 
enetrocolitis) i posocznicy wśród dzieci z niską masą urodzeniową tj. poniżej 1500 g [10, 
11, 13]. Istnieją próby wykorzystania siary w leczeniu chorób gastroenterologicznych 
[10]. Siara zawiera również względnie stałe stężenia mikro i makroelementów. 
Obecność tłuszczu umożliwia rozpuszczenie się witamin, stężenie witamin A i E 
w mleku matki jest wysokie, z kolei stężenia witamin D i K są niższe i należy je 
suplementować u noworodków. Stężenia pozostałych witamin zaspokajają potrzeby 
rozwijającego się organizmu [11]. W siarze zawartość składników może być zmienna 
osobniczo, zależna od momentu zakończenia ciąży [13]. U matek, które urodziły 
przedwcześnie zawartość opisywanych składników jest wyższa, w porównaniu 
z matkami, które rodziły o czasie [11].
3.1 Czynniki wpływające na skład siary

W badaniach wykazano, że skład siary w głównej mierze zależny jest od czasu 
porodu i od dnia po porodzie [6, 16]. W badaniach analizowano między innymi 
zawartość składników bioaktywnych w zależności od terminu porodu, a zatem 
u matek, które urodziły w terminie (T), przed terminem (PT), lub bardzo wcześnie 
(VPT). W próbkach siary oznaczano: IgA, czynniki wzrostu, takie jak naskórkowy 
czynnik wzrostu (EGF), TGFβ1 i TGFβ2, cytokiny IL-6, IL-8, IL-10, IL-13 i TNFα 
oraz receptor I TNF (TNF-RI). Próbki siary od kobiet PT były bogate w większość 
analizowanych składników oraz zawierały więcej IL-6, TGFβ1 i TGFβ2 w porównaniu 
z próbkami pobranymi od pacjentek z grupy T. Niższe stężenia IgA, IL-8, IL-10 
i TNFα zanotowano zaś u kobiet VPT. Na postawie uzyskanych wyników wysunięto 
wniosek, że u kobiet, które urodziły po 30. tygodniu ciąży występowały mechanizmy 
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kompensacyjne, zwiększające zawartość składników bioaktywnych, które miały na 
celu przyspieszenie rozwoju niedojrzałych noworodków [16].
3.2. Komórki w mleku matki

 Bioaktywne czynniki obecne w mleku ludzkim synergistycznie ułatwiają 
prawidłowy rozwój potomstwa. Wraz z mlekiem dostarczane są składniki komórkowe 
oraz pozakomórkowe. 

Do komórkowych składników zaliczamy między innymi: makrofagi, limfocyty 
[17-19] i komórki macierzyste. Komórkami dominującymi we wczesnej laktacji są 
leukocyty, wraz z mlekiem dziecko może ich otrzymywać 109 [17], a nawet 1010 
dziennie [3]. Wśród leukocytów, aż 80% stanowią makrofagi. Powstają z monocytów, 
które wraz z prądem krwi docierają do gruczołu piersiowego i tu migrują przez 
nabłonek do mleka. Monocyty w mleku matki fagocytują zawarte tam składniki, dzięki 
czemu przekształcają się w makrofagi, te z kolei mogą przekształcać się do komórek 
dendrytycznych i pobudzać aktywność limfocytów T dziecka [3].

Makrofagi znajdujące się w siarze mają zdolność fagocytozy oraz właściwości 
bakteriobójcze, dzięki ekspresji receptora IgA (FcαR; CD89) na powierzchni, a także 
zdolności wytwarzania wolnych rodników. W badaniach wykazano, że fagocyty siary 
skutecznie eliminują ETEC (enterotoksyczne szczepy Escherichia coli) [17].

Badacze stwierdzili, że mleko matki, poza leukocytami wielojądrzastymi, 
jednojądrzastymi fagocytami i limfocytami, zawiera także różne typy komórek 
macierzystych, m.in. mezenchymalne komórki macierzyste (ang. mesenchymal 
stem cells, MSCs), komórki podobne do pluripotencjalnych zarodkowych komórek 
macierzystych, komórki krwiotwórcze (ang. hemapoietic stem cells, HSCs), komórki 
neuroprogenitorowe i komórki progenitorowe mioepitelialne [20,21]. Populacja 
macierzystych komórek charakterystycznych dla mleka kobiecego została określona 
jako hBSC (ang. human breast-milk stem cells). Po raz pierwszy ta populacja została 
zidentyfikowana w 2007 r. Analiza biomolekularna wykazała, że komórki hBSC na 
powierzchni zawierały marker nerwowych komórek macierzystych (nestynę) i różne 
cytokeratyny (CK), takie jak: CK5, CK14, CK18 i CK19 [22]. Cytokeratyny są 
włóknami pośrednimi w nabłonku sutka o różnym stopniu zróżnicowania. Ekspresja 
CK5 wskazuje na hBSC pochodzenia sutkowego. Stwierdzono, że komórki w hodowli 
są dodatnie tylko dla nestyny lub podwójnie dodatnie dla CK5/nestyny [23]. W innych 
badaniach wykazano, że hBSC mają zdolność generowania następujących trzech linii: 
1) płata pęcherzykowego (komórek mioepitelialnych), struktur dojrzałego gruczołu, 
który stanowi podstawową warstwę przewodów i pęcherzyków wydzielniczych; 
2) przewodowych komórek nabłonkowych, które pokrywają światło przewodów 
mlekowych; oraz 3) komórek nabłonkowych pęcherzyków wydzielniczych, które są 
odpowiedzialne za syntezę białek w mleku matki [24]. hBMSC (ang. human bone 
marrow stromal cells) mają zdolność samoodnowy i duży potencjał różnicowania, 
ponadto ex vivo wykazują ekspresję genów charakterystycznych dla embrionalnych 
komórek macierzystych m.in.: OCT4, SOX2, NANOG, SSEA4. W hodowlach 
komórkowych wykazują zdolność różnicowania nie tylko w kierunku tkanki gruczołu 
piersiowego, ale także w linie pochodzenia endodermalnego i mezodermalnego.

 Rola komórek macierzystych z mleka nie została jeszcze w pełni wyjaśniona, 
prawdopodobnie mają one zdolność migracji z przewodu pokarmowego noworodka 
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między innymi do mózgu oraz układu krążenia, gdzie pełnią funkcję regeneracyjną 
[9, 25-28]. 

Skład komórkowy mleka zmienia się na różnych etapach laktacji, zależy również 
od wieku ciąży w momencie porodu (przedwczesny, terminowy), sposobu porodu, 
a także wskaźnika masy ciała (BMI) matki [29].
3.3. Rola komórek w mleku matki w prawidłowym rozwoju wcześniaka

Przedwcześnie urodzone dzieci cierpią z powodu kilku powikłań, takich jak: niższa 
masa urodzeniowa, porażenie mózgowe, zaburzenia sensoryczne, trudności w nauce, 
choroby układu oddechowego, czy zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Z punktu widzenia 
wymagań żywieniowych, żołądkowo-jelitowych, immunologicznych, rozwojowych 
i psychologicznych karmienie piersią jest najbardziej preferowanym sposobem 
odżywiania. Skład mleka matki zależy od stopnia wcześniactwa. Mleko zwiększa 
odporność, wspomaga rozwój układu nerwowego, pokarmowego i poprawia opóźnione 
reakcje rozwojowe, które występują u wcześniaków. Badania wykazały, że karmienie 
piersią wcześniaków poprawia tolerancję karmienia, zmniejsza ryzyko infekcji 
i częstość występowania martwiczego zapalenia jelit. Wszystkie te właściwości mleka 
matek wcześniaków wynikają z obecności składników mleka, takich jak: komórki 
immunologiczne, komórki nabłonkowe, komórki macierzyste, hematopoetyczne 
i mezenchymalne komórki macierzyste oraz progenitorowe cząsteczki adhezji 
komórkowej, które najprawdopodobniej sprzyjają odporności, wzrostowi i rozwojowi 
wcześniaków [21, 30].
4. Czynniki immunonologiczne w mleku matki

Jak podają Tripathy i in. mleko ludzkie jest zoptymalizowanym produktem in 
vivo, który zawiera szereg składników odżywczych oraz czynników bioaktywnych 
zapewniających niemowlęciu nie tylko pożywienie, lecz także ochronę immunologiczną 
[8]. Jest bogatym źródłem różnych składników, takich jak: mikroRNA, komórki 
macierzyste, substancje organiczne oraz immunoglobuliny, cytokiny, chemokiny, 
inhibitory cytokin, czynniki wzrostu, hormony, oligosacharydy, glikany, mucyny 
i antygeny [3, 31]. Naukowcy donoszą, że w porównaniu z surowicą matki i osoczem 
krwi matki stężenie wielu czynników wzrostu jest wyższe w jej mleku [21]. 

Dziecko po urodzeniu nie ma w pełni wykształconego systemu obrony przed 
patogenami, dlatego tak ważne jest dostarczenie do jego organizmu aktywnych 
składników wraz z mlekiem matki. Zapewnia to ochronę przed infekcjami [6, 17, 18], 
które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka [3, 32]. 

Przeciwciała, które znajdują się w mleku powstają na skutek stymulacji przez 
antygeny w różnych miejscach organizmu matki, głównie w obrębie tkanki limfatycznej 
związanej z błoną śluzową przewodu pokarmowego (ang. gut-associated lymphoid 
tissue, GALT), oraz oskrzeli (ang. bronchus-associated lymphoid tissue, BALT) [33].

Immunoglobuliny przechodzą do siary przestrzeniami międzykomórkowymi 
nabłonka gruczołu piersiowego. Wraz z dojrzewaniem mleka to połączenie staje się 
coraz bardziej szczelne i uniemożliwia przechodzenie większej ilości przeciwciał 
do mleka, stąd wynika wyższy poziom immunoglobulin w siarze w porównaniu 
z dojrzałym mlekiem [34].

W ludzkim mleku najwięcej znajduje się wydzielniczej immunoglobuliny A (sIgA). 
Stanowi ona około 80-90% immunoglobulin, pozostałe 10% to IgM oraz IgG. sIgA 
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chronią przed patogenami, uniemożliwia adhezję bakterii do komórek nabłonka, 
chroni przed infekcjami wirusowymi, bierze udział w neutralizacji toksyn, a także 
w opsonizacji (opłaszczaniu) antygenów [4,17-19,33]. Dzięki jej działaniu zwiększa 
się aktywność bakteriobójcza komórek w siarze [17]. Na początku laktacji stężenie 
sIgA jest najwyższe i wynosi około 12g/l, później spada nawet 10 krotnie, do 1mg/
ml w dojrzałym mleku [4,33]. Stężenie innych immunoglobulin wynosi około 0,6 g/l 
– IgM oraz 0,1 g/l – IgG [4]. W siarze ludzkiej znajdują się małe ilości IgG (2%), 
większość tych IgG jest przenoszona do organizmu dziecka drogą łożyska jeszcze 
przed porodem [18].
4.1. Cytokiny 

Cytokiny to grupa peptydów o różnej budowie i wielu funkcjach. W mleku możemy 
znaleźć cytokiny prozapalne, które biorą udział w walce z patogenami oraz cytokiny 
o działaniu przeciwzapalnym [3]. W badaniach wykazano, że poziom cytokin w mleku 
matki zmienia się w zależności od etapu laktacji i pory dnia [35]. Stwierdzono zmiany 
poziomów cytokin prozapalnych IL-6, IL-8, TNF-α i IFNγ w próbkach siary i dojrzałego 
mleka [3, 11]. Poziom IL-6 spadał w kolejnych etapach wytwarzania mleka. W siarze 
oznaczony poziom TNF-α był znacznie wyższy, w porównaniu do mleka dojrzałego. 
Wykazano, wyższy poziom IFN-γ w siarze w czasie dnia w porównaniu z nocą [35]. 
W mleku ludzkim powinna być zachowana dynamiczna równowaga między cytokinami 
prozapalnymi i przeciwzapalnymi [3]. Taki stan sprzyja prawidłowemu rozwojowi 
noworodka i niemowlęcia. Wysokie poziomy cytokin prozapalnych w siarze mogą 
wynikać ze zmian zapalnych w okresie ciąży i porodu [35].

Skład mleka ludzkiego może być modyfikowany też przez czynniki środowiskowe, 
a także przez choroby występujące u matki. W analizach wykazano, że palenie 
papierosów przez matkę zmienia poziomy składników w siarze oraz mleku dojrzałym. 
W próbkach analizowano poziomy różnych cytokin przy pomocy cytometrii 
przepływowej. Stwierdzono obecność IL-1 β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, 
IFN-γ, TNF-α i TNF-β zarówno w siarze, jak i w mleku dojrzałym, jednak w siarze 
ich stężenia były wyższe w porównaniu z dojrzałym mlekiem. U matek palących 
zaobserwowano znacznie niższe poziomy IL-1β i IL-8 w siarze oraz IL-6 w mleku 
dojrzałym. Nie stwierdzono wpływu palenia na stężenie pozostałych analizowanych 
cytokin. Z przedstawionych analiz wynika, że palenie obniża poziom niektórych 
cytokin w mleku matki, co może zmniejszać zdolność organizmu noworodka do 
zwalczania infekcji [36]. W jednym z badań wykazano, że siara matek, które chorują 
na choroby alergiczne zawiera mniej IFN-γ, ale więcej limfocytów Th2 i cytokin IL-4 
i IL-13 w porównaniu z siarą matek bez alergii [3].
4.2. Laktoferyna 

Laktoferyna jest białkiem o działaniu przeciwbakteryjnym, wiąże jony żelaza 
niezbędne do wzrostu bakterii oraz utrudnia przyleganie ich do komórek, a przez to 
zapobiega kolejnym etapom infekcji [3, 4]. Hamuje namnażanie wirusów, poprzez 
łączenie się z powierzchniowymi proteoglikanami uniemożliwia wejście niektórych 
wirusów do komórki. Zwiększa aktywność komórek odpornościowych, pomaga 
dojrzewać komórkom dendrytycznym, limfocytom T i B, moduluje wytworzenie 
cytokin prozapalnych [37]. Stężenie laktoferyny w siarze kobiet, które urodziły 
skrajnie przedwcześnie jest znacznie niższe niż u kobiet, które urodziły o czasie. Duże 
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stężenia laktoferyny w siarze są istotne w ochronie noworodka przed patogennymi 
drobnoustrojami, które wnikają do jego organizmu [4, 11].
4.3. Alfa1-kwaśna glikoproteina 

Alfa1-kwaśna glikoproteina należy do białek ostrej fazy. W mleku pojawia się 
na skutek przesączu osocza matki, a także miejscowego wytwarzania przez komórki 
nabłonka gruczołu piersiowego. W siarze jej stężenie jest ponad 30 razy niższe niż 
w osoczu matek karmiących piersią [4].
4.4. Lizozym

Lizozym to enzym powszechnie występujący w wielu tkankach i narządach. 
Stanowi element nieswoistej odporności, działa bakteriobójczo, w wyniku niszczenia 
ściany komórkowej bakterii. Stężenie lizozymu w mleku matki jest zmienne w czasie. 
W siarze kobiet rodzących o czasie jest znacznie niższe niż u kobiet rodzących 
przedwcześnie [4, 11].
5. Czynniki wzrostu w mleku matki

Siara oraz późniejsze formy mleka ludzkiego zawierają szereg czynników wzrostu 
(growth factors, GFs) [3, 6]. Zaliczamy do nich naskórkowy czynnik wzrostu (epidermal 
growth factor, EGF), transformujący czynnik wzrostu alfa i beta 1-3 (transforming 
growth factor alpha and beta, TGF-α and TGF-β) [3, 6, 38] czynnik wzrostu 
hepatocytów (hepatocyte growth factor, HGF) [26, 28, 29, 32], neuronalne czynniki 
wzrostu (neuronal growth factors, NGFs), czyli czynnik neurotroficzny, pochodzący 
z mózgu (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) oraz czynnik neurotroficzny 
pochodzący z linii komórek gleju (glial cell-derived neurotrophic factor, GDNF) [3, 
4, 39], nadrodzinę insulinopodobnego czynnika wzrostu (insuline-like growth factor, 
IGF) – IGF-1 oraz IGF-2, a dodatkowo białka wiążące IGF i proteazy IGF-swoiste 
oraz czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth factor, 
VEGF) [3, 4].

Obecność GFs w siarze umożliwia dostarczenie ich dziecku w dużej ilości w małej 
jednostce objętości [6]. W późniejszych formach mleka obserwuje się spadek stężenia 
tych biologicznie czynnych substancji [3, 4, 6, 38, 40]. Dodatkowo niektóre czynniki, 
takie jak EGF, IGF-2, TGF-α występują w wyższych stężeniach w mleku kobiet 
rodzących przed terminem [3, 38]. Odwrotną zależność obserwuje się dla VEGF [4]. 
Obserwacje kliniczne sugerują również, że poziomy GFs oraz innych cytokin w mleku 
ludzkim spadają w różnym tempie po porodzie, co może sugerować, że czynniki te 
odgrywają określoną rolę biologiczną we wczesnym rozwoju poporodowym [6].

Szeroki zakres działania GFs obserwowany jest w przewodzie pokarmowym 
oraz układzie krwionośnym, nerwowym i hormonalnym [3, 4]. Wśród czynników 
o szczególnie dużym wpływie na układ pokarmowy wymienia się HGF, TGF-β1, 2 i 3 
[6] oraz TGF-α, EGF [27], a także EGF i VEGF [32] oraz BDNF i GDNF [3]. Istnieją 
przypuszczenia, że podwyższone stężenie HGF jest niezbędne do podtrzymania 
proliferacji, angiogenezy i dojrzewania tkanek jelitowych ze względu na jego działanie 
parakrynne i endokrynne [6, 40]. Sugeruje się także synergistyczne, uzupełniające lub 
kompensacyjne działanie GFs na noworodkowy przewód pokarmowy [40]. Min i wsp. 
wskazują, iż wypadkową wspólnego działania HGF i VEGF jest efekt angiogenny bez 
jednoczesnego występowania odczynów zapalnych. Prozapalne właściwości VEGF 
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są hamowane przez HGF [41]. Kobata i wsp. wykazali wysokie stężenia VEGF, HGF 
oraz EGF w mleku kobiecym, a także istotną dodatnią korelację między stężeniami 
VEGF i HGF, a stężeniami EGF [40]. Angiogenne działanie GFs, zwłaszcza VEGF jest 
niezwykle ważne, gdyż konsekwencją między innymi nieprawidłowego unaczynienia 
siatkówki jest retinopatia wcześniaków [3, 4]. TGF-β występuje w siarze w trzech 
izoformach, z których przeważa (95%) TGF-β2. Ma właściwości przeciwzapalne, 
wpływa na tolerancję pokarmową poprzez hamowanie aktywności limfocytów T 
noworodka, a także odpowiada za kontrolę procesu zapalnego mogącego prowadzić 
do atopii [6]. Współdziałanie z EGF, TGF-α i przeciwzapalną IL-10, pozwala układowi 
odpornościowemu tolerować antygeny z ekspozycji żywieniowych i specyficznej 
mikrobioty występującej w jelitach [38]. Istnieją także doniesienia o podwyższonym 
poziome TGF-β w mleku kobiet z depresją poporodową [19]. EGF dzięki oporności 
na działanie kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych nie jest degradowany 
w żołądku i przechodzi do dalszych odcinków przewodu pokarmowego noworodka. 
EGF działając na enterocyty stymuluje je do wzmożonej syntezy DNA, podziału, 
wchłaniania wody, glukozy i syntezy białek [3, 4]. Jest to więc czynnik istotny 
dla dojrzewania układu pokarmowego i naprawy ewentualnych uszkodzeń jelita 
noworodka, a także jego ochrony [3, 4, 38]. EGF hamuję apoptozę komórek i moduluje 
prozapalne działanie TNF-α [3, 4]. Czynniki takie jak BDNF i GDNF wspierają układ 
pokarmowy, wpływając na rozwijający się jelitowy układ nerwowy. Promują jego 
wzrost i rozwój. GDNF korzystnie wpływa także na integralność bariery nabłonkowej 
jelit [4, 39]. BDNF nasila perystaltykę przewodu pokarmowego, co jest istotne ze 
względu na częste zaburzenia tej czynności u wcześniaków. Rola IGF w mleku nie 
została jeszcze dokładnie poznana. Wiadomo, że czynnik ten jest aktywnie pobierany 
i transportowany do krwi w przewodzie pokarmowym oraz wpływa na enterocyty 
uszkodzone przez stres oksydacyjny [3, 4].

Dodatkowo w mleku kobiecym wykrywane są również hormony: erytropoetyna 
(erythropoietin, Epo) odpowiedzialna za rozwój jelit i zapobieganie anemii, hormony 
regulujące wzrost jak kalcytonina i somatostatyna oraz hormony regulujące metabolizm 
i skład ciała, czyli adiponektyna, leptyna, rezystyna i grelina [3].
6. Mleko matki a rozwój mikrobioty

Mleko ludzkie jest bogatym źródłem bakterii dla noworodka, co ma istotny wpływ 
na rozwój mikrobioty organizmu. Szacuje się, że zawiera nawet kilkaset gatunków 
bakterii w liczbie 1000 jednostek kolonio twórczych (CFU) w 1 ml [5, 42]. Niemowlę 
dziennie spożywa około 800 tys. tych mikroorganizmów (zakładając, że średnio 
wypija 800 ml mleka dziennie). Najwięcej identyfikowanych bakterii stanowiły 
gatunki z rodzajów Staphylococcus i Streptococcus następnie zaś Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Enterococcus, Propionibacteria, oraz bakterie z rodziny 
Enterobacteriaceae. Dotychczas nie stwierdzono zależności między rodzajem i liczbą 
bakterii w mleku, a sposobem porodu, długością ciąży czy płcią dziecka. Udowodniono, 
że wpływ na jakość mleka ma etap laktacji [42, 43]. Sugeruje się, że bakterie do 
mleka matki przedostają się drogą jelitowo-sutkową. W tym procesie uczestniczą 
komórki dendrytyczne i leukocyty CD18+, które prawdopodobnie w swoim wnętrzu 
przenoszą do gruczołu mlecznego niepatogenne bakterie z jelit [5, 6]. Istnieje również 
teoria przepływu wstecznego mleka z ust dziecka do przewodów sutkowych, co 
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zapewnia drogę wymiany bakterii [44]. Obecność komensali w mleku umożliwia 
zasiedlanie jelit, jamy ustnej oraz skóry dziecka, co hamuje rozwój drobnoustrojów 
chorobotwórczych [2, 45]. Bakterie kwasu mlekowego, takie jak Lactobacillus gasseri 
i Lactobacillus fermentum oraz z rodzaju Bifidobacterium, hamują wzrost i adhezję 
patogenów (między innymi E. coli, Shigella spp., Salmonella spp.) w przewodzie 
pokarmowym, dzięki temu, że metabolizują cukry do octanu i mleczanu. Niektóre 
ich szczepy w enterocytach zwiększają ekspresję genu mucyny, która tworzy barierę 
przeciwbakteryjną [5, 42, 44]. Przeprowadzono badania, w których niemowlętom 
w podwójnie ślepej próbie podano szczep Lactobacillus. Okazało się, że zmniejszyło 
to aż o 46% ilość zakażeń układu pokarmowego, o 27% układu oddechowego 
i o 30% ilość całkowitych zakażeń [46]. Część bakterii wytwarza nizynę, która jest 
bakteriocyną wykorzystywaną w mleczarstwie do hamowania rozwoju Clostridium 
botulinum i Bacillus cereus. Obecność Streptococcus salivarius i Staphylococcus 
epidermidis zapobiega wzrostowi Staphylococcus aureus [46]. 

Istnieją doniesienia wskazujące na wykorzystanie mleka kobiet w zastępstwie 
leczenia antybiotykami, jako leku na wysypki, egzemy czy atopowe zapalenie skóry 
[2], a także do leczenia ran, zapalenia spojówek u noworodków czy zapalenia piersi 
w stosowaniu miejscowym [48].
7. Wnioski

Mleko matki jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu, 
niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych. Chroni przed chorobami układu 
pokarmowego, układu krwionośnego, astmą i alergią [1-6].

Dostarcza bakterii komensalnych, które kolonizują jelita noworodka, ponadto 
zawarte w nim czynniki immunomodulujące zapewniają prawidłowy rozwój układu 
odpornościowego, a czynniki wzrostu umożliwiają prawidłowy rozwój tkanek 
i narządów [1, 6, 7].

Wiele czynników wpływa na skład mleka matki, zarówno dotyczących samej kobiety 
karmiącej, przebiegu ciąży i porodu, jak i stanu zdrowia noworodka i niemowlęcia 
[3]. Wykazano, że skład mleka matki zależy od terminu porodu i może się różnić, 
w zależności czy poród był skrajnie przedwczesny, przedwczesny, czy odbył się 
w terminie [16]. Autorzy podkreślają, że mleko matki powinno być uznawane za lek 
naturalny dla wcześniaków i chorych noworodków. 

Skład mleka zależy także od warunków jego przechowywania, zamrażania 
i rozmrażania, pasteryzacji czy też czasu przechowywania [3].

Do tej pory poznano wiele składników wchodzących w skład mleka matki, jednak 
stanowi ono nadal obiekt licznych badań, które w ostatnich latach koncentrują się 
głównie na zawartych w nim komórkach macierzystych.
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Niezwykłe właściwości mleka matki
Streszczenie
Przedmiotem pracy jest przegląd i podsumowanie dotychczasowych badań, dotyczących aktywnych 
składników mleka matki, w tym różnego typu komórek. Na początku procesu laktacji w gruczole 
sutkowym wytwarzana jest bogata w białka siara, a potem mleko właściwe o zmienionym składzie. 
Zawiera ono m. in. laktozę, aminokwasy, glikoproteiny, witaminy, sole mineralne, immunoglobuliny 
a także liczne komórki: dojrzałe laktocyty, komórki odpornościowe i komórki macierzyste o dużym 
potencjale do różnicowania. Ludzkie mleko od lat jest przedmiotem badań ze względu na zawartość 
licznych związków chroniących przed infekcjami i stanem zapalnym oraz regulujących rozwój tkanek 
i organów noworodka i niemowlęcia. W ostatnich latach naukowcy zwrócili również uwagę, że ludzkie 
mleko dostarcza bakterii komensalnych, które kolonizują jelita oseska. Obecność mikroorganizmów, 
a także dużej liczby komórek odpornościowych, czynników immunomodulujących oraz wzrostowych 
w mleku zmniejsza znacznie ryzyko chorób, w tym infekcji nowo narodzonego dziecka.
Słowa klucze: laktacja, siara, skład mleka ludzkiego

Remarkable properties of human milk
Abstract
The article reviews and summarizes hitherto existing results of studies regarding bioactive compounds 
and cells present in mother’s milk. In the beginning of the lactation process, colostrum, rich in proteins, 
is produced, followed by milk of somewhat different composition. It contains, among others: lactose, 
aminoacids, glycoproteins, vitamins, mineral salts, immunoglobulins, and also various cell types of 
a broad differentation potential. Human milk has been a subject of research for decades since it contains 
compounds protecting against infections and inflammation as well as promoting development of 
newborn’s tissues and organs. In recent years researchers turned attention to a fact that human milk also 
pro vide commensal bacteria that colonize of neonatal gut. The presence of microorganisms, high number 
of immune cells, as well as immunomodulatory and growth factors significantly decrease risk of disease, 
also infective, in newborns.
Keywords: lactation, colostrum, human milk composition
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Nowe metody leczenia choroby Alzheimera
1. Wstęp

Obserwowany postęp w rozwoju nauk medycznych daje coraz lepsze możliwości 
do wykrywania, zapobiegania oraz leczenia chorób. Rozwój cywilizacyjny niesie ze 
sobą poprawę jakości życia, która przekłada się na wzrost długości życia całej naszej 
populacji. Jest to tzw. „proces starzenia się ludności”, który obecnie jest uznawany 
za najważniejsze zjawisko XXI wieku [1]. Wydłużenie życia społeczeństwa wiąże 
się jednak ze zjawiskiem coraz bardziej powszechnego występowania chorób 
cywilizacyjnych.

Zgodnie z definicją, choroby cywilizacyjne (inaczej zwane chorobami XXI 
wieku) to choroby spowodowane rozwojem oraz postępem współczesnej cywilizacji. 
Uważa się, że są one powodem ok. 80% wszystkich zgonów na całym świecie, do 
których doprowadzają przede wszystkim źle zbilansowana dieta, palenie tytoniu, czy 
też ograniczona aktywność fizyczna. Również rozwój przemysłowy, urbanizacja, 
zanieczyszczenia środowiska, życie w „ciągłym biegu” oraz stresujący tryb życia są 
przyczyną powszechnego występowania tych chorób w społeczeństwie [2]. Mianem 
chorób XXI wieku określa się m.in. otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, 
nowotwory, jak również choroby neurodegeneracyjne. Jedną z chorób o podłożu 
neurodegeneracyjnym jest choroba Alzheimera. 

Choroba Alzheimera jest najbardziej rozpowszechnioną postacią demencji. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacuje się, że prawie 44 miliony ludzi na 
całym świecie dotkniętych jest tą chorobą, a co 4 sekundy diagnozowany jest kolejny 
nowy przypadek. Uważa się, że przed 2050 rokiem liczba osób cierpiących na to 
zaburzenie wzrośnie do 115 milionów. Przyczyna występowania choroby Alzheimera 
nie została w pełni poznana; zaobserwowano, że choroba ta dotyczy głównie populacji 
powyżej 65 roku życia [3].

Zaburzenie to charakteryzuje się nieodwracalnym zniszczeniem neuronów, co 
wiąże się z postępującym deficytem poznawczym. Skutkuje to stopniową utratą 
pamięci i nieprawidłowościami w zachowaniu, takimi jak apatia, lęk, a nawet depresja.

Przeprowadzone badania dowodzą, że pierwsze zmiany w mózgu pojawiają się około 
10 do 20 lat przed wystąpieniem jakichkolwiek objawów klinicznych. W początkowym 
stadium rozwoju choroby najprawdopodobniej dochodzi do śmierci neuronów w korze 
śródwęchowej, obszarze mającym połączenie z hipokampem. Hipokamp to element 
układu limbicznego, który odgrywa ważną rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu. 
Przekształca też wspomnienia krótkoterminowe w długoterminowe, budujące pamięć 
trwałą, która magazynuje wszystkie życiowe doświadczenia i zdarzenia. Stopniowy 
zanik neuronów w tym obszarze mózgu stanowi zatem wyjaśnienie obserwowanego 
we wczesnych stadiach choroby objawu zapominania. Zaburzenia w komunikacji 

1 gabajul@icloud.com; Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie, www.umlub.pl.
2 mariola.herbet@umlub.pl; Katedra i Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
www.umlub.pl.
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neuronalnej mogą też wywoływać halucynacje, napady gniewu, a także coraz mniejszą 
zdolność do wykonywania rutynowych zadań. Z biegiem czasu pacjent coraz bardziej 
staje się zależny od członków rodziny; radzenie sobie z podstawowymi codziennymi 
czynnościami sprawia mu coraz większe trudności [4].

Choroba Alzheimera jest rodzajem amyloidozy, tzn. zaburzenia spowodowanego 
zewnątrzkomórkową akumulacją peptydu – β amyloidu (Aβ) w formie agregatów, 
które fachowo zwane są płytką starczą amyloidu. W kolejnym etapie agregaty 
powodują hiperfosforylację białka Tau [5]. Powstała nieprawidłowa struktura 
białka Tau doprowadza do zaburzeń funkcji aksonów, a ostatecznie może nawet 
spowodować śmierć neuronu. W konsekwencji dochodzi do zmniejszenia stężenia 
neuroprzekaźników, głównie acetylocholiny.

Pomimo postępu w rozwoju nauk medycznych leczenie choroby Alzheimera 
wciąż stanowi wyzwanie terapeutyczne dla lekarzy na całym świecie. Z racji tego, że 
zaburzenie to ma wieloczynnikowe podłoże o nieznanej etiologii, wciąż poszukuje się 
nowych skutecznych strategii terapeutycznych. Obecnie medycyna oferuje pacjentom 
leczenie mające na celu jedynie spowolnienie postępu choroby, czy też złagodzenie jej 
objawów, bez wpływu na czynniki stanowiące przyczynę schorzenia.

Wciąż poszukiwana skuteczna terapia leczenia choroby Alzheimera stała się 
podstawą wielu badań naukowych. W niniejszej pracy zostaną omówione strategie 
leczenia tej choroby oparte na wielu hipotezach.
2. Modulowanie funkcji sekretaz

Sekretazy stanowią grupę enzymów zaangażowanych w rozcinanie białek 
transbłonowych występujących m.in. w neuronach i komórkach glejowych. Ich 
aktywność ma duże znaczenie w indukcji choroby Alzheimera. Białko prekursorowe 
amyloidu (APP – ang. amyloid precursor protein) może ulegać proteolizie pod wpływem 
kompleksu białkowego α, β- lub γ-sekretazy. W warunkach fizjologicznych APP jest 
rozkładana przez sekretazę α. Powstają rozpuszczalne fragmenty sAPPα. Cząsteczki 
te biorą udział w regulowaniu pobudliwości neuronów, poprawie plastyczności synaps 
oraz w mechanizmach uczenia się i zapamiętywania. Zwiększają też odporność 
neuronów na stres, zarówno oksydacyjny, jak i metaboliczny [6]. Inna sytuacja ma 
miejsce w przypadku nieprawidłowych przemian białka APP. Wtedy to najważniejszą 
rolę zaczynają odgrywać sekretazy β i γ, które będąc zaangażowane w transformację 
neuropatologiczną tną peptydy na nierozpuszczalne fragmenty sAPPβ. Podczas gdy 
sAPPα jest korzystny dla organizmu, peptydy Aβ wręcz przeciwnie. Hamują one 
bowiem przekaźnictwo synaptyczne, zmniejszają plastyczność neuronów, indukują 
stres oksydacyjny czy też zakłócają homeostazę wapniową komórek [6]. Peptydy Aβ, 
które odkładają się wewnątrz-, a następnie zewnątrzkomórkowo w postaci blaszek 
starczych są uznawane za główne przyczyny neurotoksyczności i neurodegeneracji, 
doprowadzając w konsekwencji do zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Ponadto przypuszcza się, że zbyt duże stężenie zewnątrzkomórkowego Aβ może także 
prowadzić do hiperfosforylacji białek Tau i tworzenia splątków neurofibrylarnych [7]. 

Badania dowodzą, że Aβ jest ciągle produkowany w organizmie, a jego agregacja 
i odkładanie zależne jest od jego całkowitego stężenia. Nadmiar nagromadzonej 
formy rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej Aβ może nastąpić zarówno w wyniku 
nieprawidłowego przetworzenia APP przez sekretazy β i γ, jak również w sytuacji 
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nieefektywnego usunięcia nowo wytworzonego Aβ [7].
Obecnie naukowcy w leczeniu choroby Alzheimera starają się badać wpływ 

inhibitorów β- i γ-sekretazy oraz wzmacniaczy α-sekretazy w celu zmniejszenia 
wytwarzania Aβ. APP jest złożonym białkiem, mającym wiele substratów, dlatego 
też zastosowanie inhibitorów β-sekretazy w leczeniu jest bardzo trudne. Pomimo 
osiągnięcia zahamowania pożądanego enzymu, duża liczba substratów może wywołać 
wiele poważnych działań niepożądanych. Stąd też mimo wielu badań przedklinicznych 
i klinicznych inhibitory β-sekretazy nadal stanowią tylko potencjalną metodą leczenia 
choroby Alzheimera. 

Podobna sytuacja dotyczy sekretazy γ i jej inhibitorów. Działanie kompleksu 
sekretazy γ prowadzi do stworzenia końcowego stadium amyloidogenezy – generacji 
Aβ (1-40) i Aβ (1-42). Obiecująca strategia leczenia choroby Alzheimera za pomocą 
inhibitorów sekretazy γ wymaga dalszych badań, aby nie wywoływać niepożądanych 
efektów wtórnych w wyniku blokowania też innych ścieżek sygnałowych. Naukowcy 
za główny cel stawiają sobie ograniczenie lub nawet uniknięcie wszelkiego rodzaju 
zdarzeń niepożądanych, związanych z ogólnym hamowaniem enzymów. Starają 
się to osiągnąć, stosując selektywne modulatory sekretazy γ (SGSM). Blokowanie 
przetwarzania APP bez wpływu na inne ścieżki sygnalizacyjne może teoretycznie 
być skutecznym celem takiego leczenia. Zaobserwowano bowiem, że niektóre 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), jak na przykład Ibuprofen, Sulindak, 
Indometacyna i Flurbiprofen spowodowały wzrost poziomu peptydu Aβ(1-42) in 
vitro i in vivo. Założenie, że długotrwałe przyjmowanie NLPZ może zapewnić pewną 
ochronę przed ujawnieniem się choroby Alzheimera, wzbudziło pewne zainteresowanie 
niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jako leczenie mogące być potencjalnie 
wykorzystanie w zmniejszaniu poziomów Aβ(1-42) [8]. Rozpoczęto badania kliniczne 
z zastosowaniem NLPZ, jednak ich wyniki nie były do końca satysfakcjonujące. To 
spowodowało, że hipoteza z udziałem niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
wymaga zastosowania dalszych modyfikacji [7]. 

Innym selektywnym modulatorem sekretazy γ jest NIC5-15, znany też pod nazwą 
pinitol. Jest to naturalnie występujący cykliczny alkohol cukrowy [9]. Ustalono, 
że NIC5-15 poprawia funkcje poznawcze i pamięć w modelach przedklinicznych. 
Będąc inhibitorem stanu zapalnego, może również zapobiegać aktywacji mikrogleju 
[7]. Związek ten w dawce 0,8-2,0 mg/dobę zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę. 
W większych dawkach natomiast zmniejsza akumulację Aβ. Dodatkowo utrzymuje 
aktywność ścieżki sygnałowej związanej z białkiem Notch, przez co redukuje ilość 
działań niepożądanych [10]. Obecnie zakończone badania kliniczne w fazie II 
wskazują na dobrą tolerancję i bezpieczeństwo pinitolu, co wydaje się być obiecującą 
strategią terapii pacjentów zmagających się z chorobą Alzheimera [11]. Wymaga to 
jednak potwierdzenia w kolejnych etapach badań klinicznych.
3. Zapobieganie tworzeniu się wadliwych struktur białek Tau

Białko Tau to kolejna struktura obecna w układzie nerwowym, która odgrywa 
kluczową rolę w patogenezie choroby Alzheimera. Jest to wysoce rozpuszczalne białko 
cytoplazmatyczne, które wpływa na stabilizację mikrotubul tworzących cytoszkielet 
neuronów [12]. Nadmiar pozakomórkowego Aβ, powstałego m.in. podczas 
nieprawidłowej pracy sekretaz, prowadzi do hiperfosforylacji białek Tau. Tworzą się 
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nierozpuszczalne sparowane włókna helikalne (PHF – ang. paired helical filaments), 
które budują splątki neurofibrylarne. Dodatkowo mikrotubule tracą zdolności 
wiązania, co w konsekwencji prowadzi do destabilizacji cytoszkieletu. W efekcie 
neurony ulegają neurodegeneracji [13]. Naukowcy w oparciu o ten mechanizm doszli 
do wniosku, że inhibicja fosforylacji lub agregacji białka Tau może być inną metodą 
stosowaną do leczenia choroby Alzheimera [7]. 

Selenian sodu (VEL015), będąc agonistą białkowej fosfatazy 2 (PP2A), powoduje 
zmniejszenie dostępnego fosforanu w mózgu. Badania na zwierzętach wykazały, że 
VEL015 pomaga zapobiegać reakcji między białkiem Tau a fosforanem. Zmniejszona 
fosforylacja Tau spowodowała znaczną poprawę funkcji poznawczych i obniżenie 
neurodegenreacji u gryzoni. Obecnie związek ten jest w fazie IIa badań klinicznych 
przeprowadzanych w Australii [7, 14]. 

Neurotoksyczność występująca w mózgu spowodowana jest hiperfosforylacją 
agregatów Tau. Próba zastosowania inhibitorów odkładania się tych agregatów daje 
kolejną nadzieję w leczeniu choroby Alzheimera. Przeprowadzono eksperymenty 
z użyciem popularnego barwnika laboratoryjnego – błękitu metylenowego. 
Zauważono, że posiada on zdolność do hamowania tworzenia się agregatów Tau. 
Dodatkowo zmniejsza stres oksydacyjny, moduluje autofagię i zapobiega uszkodzeniu 
mitochondriów [15, 16]. Rember był pierwszym lekiem otrzymanym z błękitu 
metylenowego. Okazało się, że stabilizuje postęp choroby Alzheimera w badaniu 
klinicznym. Otrzymane obiecujące wyniki skłoniły badaczy do stworzenia kolejnej 
wersji błękitu metylenowego – TRx-0237 (znanego też pod skrótem LMTX). Uzyskano 
go w wyniku oczyszczania błękitu metylenowego [15]. Chlorek metylotioniniowy 
(MTC), będąc aktywnym składnikiem LMTX, wiąże się preferencyjnie z patologiczną 
formą Tau, co umożliwia usunięcie szkodliwych splątków. W wyniku tego 
mechanizmu LMTX potencjalnie spowolnia postęp choroby; zmniejszona zostaje 
ilość Tau wywołującego uszkodzenia w mózgu. Dotychczasowe badania wykazały, że 
u pacjentów, którzy przyjmowali LMTX w monoterapii zaobserwowano zahamowanie 
postępu choroby [17]. Aby to potwierdzić, TauRx (firma farmaceutyczna skupiająca 
swoje badania na opracowywaniu innowacyjnych produktów do diagnozowania 
i leczenia chorób neurodegeneracyjnych spowodowanych agregacją białek) prowadzi 
obecnie inne badanie fazy III, skupiające się przede wszystkim na powstających 
zmianach w funkcjonowaniu mózgu. Wyniki otrzymywane są za pomocą technik 
obrazowania i mają zostać opublikowane w grudniu 2020 roku [18].

Wiadomo, że białka Tau są jednym z powodów występowania neurotoksyczności. 
Uważa się, że postać rozpuszczalna białka Tau stanowi prawdopodobnie największe 
zagrożenie [19]. Stąd też lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania oraz działania 
białka Tau, pozwoli na wdrożenie strategii opartych na celowaniu w jego rozpuszczalne 
formy [7].

Zarówno bierna, jak i aktywna immunizacja to kolejny sposób na znalezienie 
skutecznej metody przeciwko białku Tau. Sugeruje się, że aktywne i pasywne 
immunoterapie zmniejszają tworzenie agregatów Tau poprawiając przy tym klirens 
oligomerów Tau i nierozpuszczalnych agregatów [20]. Leczenie z udziałem przeciwciał 
monoklonalnych stosowano w pierwszej kolejności u gryzoni. Eksperyment wykazał, 
że terapia skierowana przeciwko hiperfosforylowanemu Tau spowodowała poprawę 
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funkcji poznawczych bez zauważalnych działań niepożądanych [20].
W roku 2013 Axon Neuroscience (firma biotechnologiczna, przeprowadzająca 

badania kliniczne skoncentrowane na immunoterapii z zastosowaniem białka Tau) 
rozpoczął próbę I fazy, aby ocenić bezpieczeństwo i tolerancję aktywnej immunoterapii 
AADvac-1. Jest to aktywna szczepionka, która składa się z syntetycznego peptydu 
pochodzącego z sekwencji Tau połączonej z hemocyjaniną skałoczepu (mięczaka, 
żyjącego na skałach). Została zaprojektowana w celu wywołania odpowiedzi 
immunologicznej przeciwko patologicznie zmodyfikowanym formom białka Tau. Jako 
adiuwant AADvac1 wykorzystuje wodorotlenek glinu [7]. Podczas konferencji AAIC 
w 2014 r. w Kopenhadze ogłoszono, że badania przedkliniczne spełniały wymogi 
bezpieczeństwa przez okres sześciu miesięcy. Podano również, że zastosowana 
szczepionka zmniejszyła ilość nieprawidłowej formy Tau i poprawiła funkcję 
sensomotoryczną u szczurów transgenicznych [7]. Badania z udziałem pacjentów 
z łagodną formą choroby Alzheimera przeprowadzano podczas trwającego 24 miesięcy 
randomizowanego i kontrolowanego badania fazy II, znanego pod nazwą Adamant 
[20]. Wstępne wyniki wykazały, że 98,2% pacjentów, którym podano szczepionkę, 
wytworzyło przeciwciała przeciwko białku Tau. Zaobserwowano też dobrą tolerancję 
leczenia oraz brak różnicy w działaniach niepożądanych między grupą leczoną 
i kontrolną. Opierając się na obszernych wnioskach i pozytywnych danych uzyskanych 
z badania II fazy kolejne fazy badań klinicznych wydają się być obiecujące [21]. 
4. Wpływ na zwiększenie poziomu acetylocholiny

Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem zarówno w obwodowym jak i ośrodkowym 
układzie nerwowym. Łącząc się z receptorami nikotynowymi lub muskarynowymi 
wyzwala odpowiednie efekty w organizmie. U osób zmagających się z chorobą 
Alzheimera obserwuje się obniżony poziom acetylotransferazy (ChAT), acetylocholiny 
(ACh), a także zredukowaną liczbę receptorów nikotynowych i muskarynowych 
w korze mózgowej [22]. Zaburzone przekaźnictwo cholinergiczne upośledza pracę 
hipokampa, stąd u chorych obserwuje się problemy z pamięcią. 

Inhibitory acetylocholinoesterazy (AChEI) są obecnie jednymi z leków 
stosowanych w terapii choroby Alzheimera. Ich działanie opiera się na blokowaniu 
enzymu rozkładającego obecną w synapsie acetylocholinę. Niestety ich aktywność 
farmakologiczna ogranicza się jedynie do działania objawowego. Z tego względu 
skupiono się na szukaniu innego sposobu na podwyższenie poziomu acetylocholiny 
u pacjentów. Jeden z nich związany jest z receptorami 5-HT6 obecnymi w ośrodkowym 
układzie nerwowym. Prawdopodobnie ten typ receptora serotoninowego zaanga-
żowany jest w proces przetwarzania pamięci. Uważa się, że hamowanie tego 
receptora doprowadza do wzrostu poziomu acetylocholiny w OUN [23]. Założenie 
to zostało potwierdzone w teście labiryntu wodnego Morrisa u normalnych szczurów. 
Antysensowne oligonukleotydy receptora 5-HT6 podawane szczurom poprawiły 
ich pamięć oraz zwiększyły efektywność ich uczenia się [24]. Kilku selektywnych 
antagonistów receptora 5-HT6 przechodzi obecnie badania kliniczne. Do jednego 
z takich związków należy AVN-322, który cechuje się dobrym profilem bezpieczeństwa 
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oraz korzystną farmakokinetyką. Jak na razie substancja ta przeszła pomyślnie I fazę 
badań klinicznych. Dalsze badania pokażą, czy można uznać ją za potencjalnego 
kandydata do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera [25] 

Bardzo duże nadzieje pokładano w Idalopirdynie, jak i w Intepirdinie w politerapii 
z dodatkiem inhibiotra cholinoesterazy. Związki te przeszły III fazę badań klinicznych, 
lecz otrzymane wyniki nie były w żaden sposób zadowalające. Nie wykazano bowiem 
znaczącej poprawy funkcji poznawczych [26]. 

Paradoksalnie wykazano natomiast, że również agoniści receptora 5-HT6 mają 
właściwości poprawiające funkcje poznawcze. Badanie częściowych lub odwrotnych 
agonistów receptora 5-HT6 może być zatem obiecujące. Lepsze zrozumienie 
mechanizmu działania receptora 5-HT6 i jego ligandów jest uzasadnione, aby 
w przyszłości móc je zastosować jako potencjalne środki terapeutyczne w leczeniu 
chorób neurodegeneracyjnych, w tym także choroby Alzheimera.
5. Wykorzystanie endogennego system kannabinoidowego (ECBS)

Kannabinoidy to substancje pochodzenia naturalnego, które mają powinowactwo 
do receptorów kanabinnoidowych (CB1, CB2) zlokalizowanych w różnych 
strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Ostatnio dużym zainteresowaniem 
cieszy się wykorzystanie endogennego systemu kannabinoidowego (ECBS) w badaniu 
skuteczności u chorych cierpiących na chorobę Alzheimera [27]. To właśnie ligandy 
ECBS mają potencjalnie zdolność do zapobiegania patomechanizmom towarzyszącym 
chorobie Alzheimera takim jak nieprawidłowy metabolizm Aβ i białka Tau, zapalenie 
i dysfunkcja mitochondriów oraz ekscytotoksyczność [28]. Większość danych 
klinicznych potwierdza także poprawę funkcji behawioralnych u pacjentów po 
zastosowaniu kannabinoidów.

Związki te w kilku badaniach in vitro i in vivo wykazały działanie neuroprotekcyjne 
w wyniku obniżenia poziomu Aβ. Chociaż większość z obecnie znanych mechanizmów 
działania ligandów receptorów kanabinnoidowych łagodzi jedynie pośrednio 
szkodliwe skutki Aβ, to istnieją dowody na to, że ECBS posiada także zdolność do 
bezpośredniego wpływu na przetwarzanie Aβ [29]. Polega ona na usunięciu Aβ przez 
makrofagi oraz ułatwieniu ich transportu przez splot naczyniówkowy po stymulacji 
receptora CB2. Efekty te zostały potwierdzone w badaniach na mysich modelach [29]. 
Dodatkowo znaczne zmniejszenie ilości płytek Aβ zaobserwowano u myszy leczonych 
Delta 9-THC [30].

Ponieważ zapalenie nerwowe, które powoduje pogłębienie się objawów choroby 
Alzheimera występuje praktycznie na każdym etapie choroby, zaczęto poszukiwać 
związków redukujących ten objaw. Coraz więcej wskazuje na to, że ECBS przy pomocy 
agonistów receptora CB2 może zmniejszyć ilość uwalnianych cytokin prozapalnych 
[31], a także zapobiegać aktywacji mikrogleju otaczającego płytki starcze [32]. 
Pozwoli to na modulowanie zapalenie neurologicznego i neurotoksyczności. 

Wykazano, że receptory CB2 ulegają procesowi up-regulation (wzrost ilości 
receptorów w danym obszarze) [33]. Zwiększona liczba tych receptorów jest 
skorelowana z poziomem Aβ42 i odkładaniem płytki bez wpływu na funkcje poznawcze 
[34]. Dlatego można założyć, że stan patologiczny aktywuje ekspresję i receptory 
CB2, które stymulują makrofagi do eliminacji amyloidu w procesie fagocytozy [35]. 
Sytuacja ta występuje zwykle w zaawansowanych stadiach choroby Alzheimera, kiedy 
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to zapalenie komórek nerwowych jest dużo bardziej zauważalne. Obecnie niestety 
nie wiadomo, jak ECBS wpływa na funkcje poznawcze i behawioralne. Uzasadniona 
zatem staje się ocena randomizowanych badań kontrolowanych w celu ustalenia czy 
ECBS może skutecznie zapobiegać rozwojowi lub postępowi choroby Alzheimera [29].
6. Podsumowanie 

Choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna o wieloczynnikowym 
podłożu i jest najczęstszą przyczyną zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym 
wieku. Obecne sposoby leczenia tego schorzenia są w stanie jedynie tymczasowo 
złagodzić objawy zaburzeń poznawczych; nie zatrzymują jednak nieuniknionego 
postępu choroby. Rosnąca częstość występowania tej choroby w społeczeństwie oraz 
zwiększona śmiertelność osób zmagających się z nią wskazują na pilną potrzebę 
opracowania skutecznych metod leczenia w oparciu o poznane patomechanizmy jej 
powstawania.
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Nowe metody leczenia choroby Alzheimera
Streszczenie 
Choroba Alzheimera należy do zaburzeń neurodegeneracyjnych i jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną 
formą demencji. Według WHO na świecie żyje ok. 44 milinów osób dotkniętych tą chorobą, a co każde 
4 sekundy kolejny przypadek jest diagnozowany. Przypuszcza się, że przed 2050 rokiem liczba chorych 
będzie wynosić ok. 115 milionów. Uznaje się , że jest to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku, 
dotykająca głównie osoby powyżej 65 roku życia. Zaburzenie to jest postępujące i charakteryzuje się 
pogłębianiem deficytu poznawczego. Dochodzi do nieodwracalnych zmian w strukturach pojedynczych 
neuronów ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie w obszarze hipokampa. Skutkuje to utratą 
pamięci oraz występowaniem nieprawidłowych zachowań, takich jak: jak apatia, lęk, a nawet depresja. 
Obecnie w leczeniu tej choroby stosuje się leki, które działają jedynie objawowo, natomiast pozostają 
bez wpływu na postępujące zmiany w mózgu. Nowe strategie terapeutyczne skupiają się głównie na 
opracowaniu leków zapobiegających pogłębianiu się zaburzeń poprzez hamowanie patologicznych 
mechanizmów doprowadzających do wystąpienia choroby Alzheimera. Szczególnie znaczenie wydaje się 
mieć modulacja sekretaz, zapobieganie tworzeniu i odkładaniu niechcianych blaszek starczych, regulacja 
poziomu acetylocholiny oraz wykorzystanie endogennego systemu kannabinoidowego (ECBS). 
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, nowe metody leczenia
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New methods for the treatment of Alzheimer’s disease
Abstract
Alzheimer’s disease (AD) is the most widespread form of dementia in our times. According to WHO, 
nowadays almost 44 million people worldwide live with the Alzheimer’s disease and every 4 seconds 
a new case is diagnosed. It is believed that before 2050 the number of people suffering from this disorder 
will grow to 115 million. The Alzheimer’s disease is known as one of the civilization disease 21st century 
which is linked with age and it refers mostly the population over the age of 65. The affection is characterised 
by neuron’s indivertible devastation and progressive cognitive deficit. It is caused irreversible changes 
in the structures of individual neurons of the central nervous system, especially in the hippocampus. It 
results in memory loss and abnormal behaviour like apathy, anxiety and even depression. Nowadays the 
treatment based on drugs which reduce only symptoms without any impact on the progressive changes in 
brain. New therapeutic strategies focus on the development of drugs to prevent aggravation by inhibiting 
the pathological effects that lead to the symptoms of Alzheimer’s disease. The most important seem to be 
modulation the function of secretases, prevention of creation and deposition of unwanted senile plaques, 
regulation the acetylcholine levels and exploiting the endogenous cannabinoid system (ECBS).
Keywords: Alzheimer’s disease, AD, new methods for treatment
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Zastosowanie nowej metody analizy parametrów 
ruchu do oceny zależnych od wieku 
zmian motorycznych w zwierzęcym 

modelu choroby Parkinsona
1. Wstęp

Choroba Parkinsona (chP, z ang. Parkinson’s disease) jest drugą po chorobie 
Alzheimera najczęściej występują chorobą neurodegeneracyjną. Częstość wystę-
powania tego schorzenia to około 0,5-1% wśród osób w grupie wiekowej 65-69 lat 
i do 1-3% u osób w wieku 80 lat i więcej. Choroba charakteryzuje się objawami 
niemotorycznymi, takimi jak hipotonia ortostatyczna, ślinotok, zaparcia, depresja, 
zaburzenia snu, węchu, równowagi i procesów poznawczych oraz motorycznymi, do 
których należy bradykineza (spowolnienie ruchu), drżenie spoczynkowe, sztywność 
mięśniowa i trudności w inicjacji ruchu. W późniejszym, bardziej zaawansowanym 
stadium choroby dochodzi do niestabilności postawy. Zaburzenia ruchu, będące 
symptomem choroby są wynikiem utraty neuronów dopaminergicznych w istocie 
czarnej oraz w innych strukturach mózgu. Cechą charakterystyczną są również 
wewnątrzkomórkowe agregaty α-synukleiny (α-syn) w postaci ciał Lewy’ego (LB, 
z ang. Lewy bodies) oraz neurytów Lewy’ego.

Ryzyko wystąpienia chP znacząco wzrasta po 60 roku życia, co może być związane 
z nagromadzeniem mutacji w materiale genetycznym oraz z narażeniem neuronów 
na szkodliwe działanie czynników endogennych i egzogennych kumulujące się 
przez dłuższy czas. Uważa się, że wraz z wiekiem systemy naprawcze metabolizmu 
komórek ulegają osłabieniu, co zwiększa podatność na czynniki ryzyka związane 
z chP, a to, między innymi, prowadzi do dysfunkcji mitochondriów i wzrostu 
poziomu reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS) powodujących 
uszkodzenia oksydacyjne [1].

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem niejednorodnym, z tego względu jej 
diagnostyka jest utrudniona. Obecnie opiera się ona na objawach klinicznych i wymaga 
obecności co najmniej dwóch z poniższych symptomów: drżenie spoczynkowe, 
bradykineza, sztywność i/lub niestabilność postawy, akineza, czyli zubożenie ruchowe 
oraz hypokineza, czyli zmniejszenie amplitudy ruchu. U chorych na PD dochodzi do 
zmniejszenia częstotliwości ruchów spontanicznych, takich jak mruganie, uśmiechanie 
się, czy grymasy. Pozostałe objawy, do których należą: kamptokromia, zmniejszona 
ruchliwość ramion i zręczność, trudności w jednoczesnym wykonywaniu zadań, 
ślinienie się, niewyraźna mowa, trudności w przełykaniu, dysfagia, męczliwość, 

1 pdrapich@imdik.pan.pl, Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. 
2 mzadrozny@imdik.pan.pl, Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicz-
nej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.
3 mwydrych@imdik.pan.pl, Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicz-
nej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.
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przyśpieszenie chodu ze skróceniem kroku, nagłe krótkie przerwy w czasie chodu 
(zamrożenie chodu), hipomimia, hipofonia [2] występują ze zmienną, na ogół mniejszą 
częstotliwością. Natomiast definitywna diagnoza wymaga oceny histopatologicznej 
i stwierdzenia obecności LB lub neurytów Lewy’ego [3]. Istnieją dowody, że choroba 
może rozpoczynać się w obwodowym autonomicznym układzie nerwowym lub 
opuszce węchowej i przejawiać się zaburzeniami węchu, zaparciami oraz zaburzeniami 
snu REM jeszcze przed wystąpieniem objawów motorycznych [4].

Wystąpienie zaburzeń ruchowych w chP spowodowane jest głównie niedoborem 
dopaminy w prążkowiu, co jest wynikiem utraty neuronów dopaminergicznych (ND) 
w istocie czarnej (łac. substantia nigra), które odgrywają istotną rolę w regulacji 
ruchów dobrowolnych [5, 6]. Szacuje się, że aby wystąpiły objawy ruchowe choroby 
musi dojść do obumarcia około 50% ND istoty czarnej.

Klasycznym objawem neuropatologicznym chP są LB. LB to białkowe wtręty 
(kuliste inkluzje neuronalne mierzące od 8 do 30 μm średnicy), wypełniające komórkę, 
zawierające głównie złogi ubikwityny, białka tau i α-synukleiny, kodowanej przez 
gen SNCA [7, 8]. Uważa się, że α-syn bierze udział w utrzymaniu odpowiedniej 
ilości pęcherzyków synaptycznych w zakończeniach synaptycznych oraz, że jest 
zaangażowana w regulację uwalniania dopaminy [9]. Mutacje w genie SNCA 
wpływają na wiązanie α-syn z błonami pęcherzyków, zaburzając prawidłową 
degradację pęcherzyków, przez co poziom dopaminy oraz jej toksycznych metabolitów 
w cytozolu wzrasta [10]. Ponadto wpływ na odkładanie nieprawidłowych form α-syn 
mają również modyfikacje post-translacyjne, które obejmują fosforylację i nitrację [11]. 
Obecnie badania wskazują, że nieprawidłowa forma α-syn może rozprzestrzeniać się 
mózgu z komórki do komórki w sposób podobny do propagacji białek prionowych [12].

Ważną rolę w patogenezie chP odgrywają dysfunkcje mitochondriów i stres 
oksydacyjny. Zaburzenia mitochondrialne charakteryzują się wytwarzaniem 
reaktywnych form tlenu, zmniejszeniem aktywności enzymów mitochondrialnego 
kompleksu I, uwalnianiem cytochromu-c, zmniejszeniem poziomu ATP i aktywacją 
kaspazy 3. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu mitochondriów prowadzą do stresu 
oksydacyjnego w neuronach istoty czarnej, co wpływa na uszkodzenie i śmierć 
neuronów dopaminergicznych. Ważną cechą mitochondriów jest także zachowanie 
przez nie zdolności do podziałów i fuzji, co zapewnia neurotransmisję, utrzymanie 
synaps i przeżywalność neuronów [13], a także indukowanie programowanej śmierci 
neuronów dopaminergicznych wywołanej hamowaniem kompleksu I łańcucha 
transportu elektronów [14]. Te funkcje mitochondriów są również zaburzone w PD.

Czynnikiem wpływającym na patogenezę chP są również dysfunkcje mechanizmów 
degradacji nieprawidłowych białek. Za usuwanie błędnie sfałdowanych oraz wadliwych 
białek odpowiada układ ubikwityna-proteasom oraz droga autofagosomalno-
lizosomalna. Niesprawność jednego z tych systemów prowadzi do akumulacji białek, 
które często wykazują cechy toksyczności [15]. Wpływ na choroby neurodegeneracyjne 
mają również stany zapalne tkanki nerwowej, które powodują aktywację mikrogleju, 
astrogliozę oraz nacieki limfocytarne. Cechą charakterystyczną stanów zapalnych 
tkanki nerwowej w chP jest aktywacja komórek mikrogleju w istocie czarnej [16]. 
U pacjentów z chP dochodzi do zwiększenia ekspresji interleukiny 1 (IL-1), 2 (IL 2) 
i 6 (IL-6), czynnika martwicy nowotworów (TNFα, od ang. tumor necrosis factor α), 
oraz chemokiny CCL5 (od ang. C-C motif chemokine ligand 5), wydzielanej przez 
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limfocyty T [17]. Dodatkowo w mózgach i osoczu osób z chP znaleziono autoreaktywne 
przeciwciała wskazujące na ich udział w patogenezie choroby, a potencjalnym celem 
odpowiedzi autoimmunologicznej są białka neuromelanina i α-synukleina [18].
1.1. Ćwiczenia fizyczne a choroba Parkinsona

Obecnie istniejące terapie chP opierają się głównie na podawaniu środków 
farmakologicznych, zapewniających jedynie łagodzenie objawów i poprawianie jakości 
życia, jednak ich skuteczność znacznie spada wraz z rozwojem choroby i długością 
okresu leczenia oraz wywołuje skutki uboczne. Badania wykazały, że ćwiczenia 
wysiłkowe wpływają na poprawę stanu fizycznego pacjentów oraz powiązaną z tym 
poprawę jakości życia, a także wzrost siły mięśni, płynność chodzenia i zdolność 
utrzymania równowagi [19]. Korzystny wpływ treningu w chP zależy od rodzaju 
aktywności fizycznej. Spośród stosowanych form aktywności fizycznej, łagodzących 
objawy chP wymienia się przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia chodu 
i równowagi, ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, relaksacyjne, tai-chi oraz taniec. 
Największy wpływ ćwiczeń fizycznych na poprawę parametrów ruchu zaobserwowano 
w grupie chorych uprawiającej Nordic walking [20].

Neuroprotekcyjny wpływ wysiłku fizycznego jest związany z działaniem czynników 
neurotroficznych. Neurotrofiny są białkami odgrywającymi kluczową rolę w rozwoju 
układu nerwowego, działają troficznie w dojrzałym mózgu oraz regulują mechanizmy 
śmierci komórkowej. Spośród neurotrofin o istotnym wpływie na przeżywalność ND 
szczególne znaczenie ma neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF, 
z ang. brain-derived neurotrophic factor) oraz czynnik wzrostu nerwów (NGF, 
z ang. nerve growth factor) [21]. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych 
u ludzi i w zwierzęcych modelach chP stwierdzono, że aktywność fizyczna wpływa 
na podwyższenie poziomu czynników neurotroficznych i stopień nasilenia procesów 
zapalnych. Wykazano, że aktywność fizyczna powoduje wzrost poziomu takich 
neurotrofin, jak: BDNF, czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF, 
z ang. glial cell line-derived neurotrophic factor), czynnik wzrostu fibroblastów 2 
(NGF-2, z ang. fibroblast growth factor 2) oraz insulinopodobny czynnik wzrostu 1 
(IGF-1, z ang. insulin-like growth factor 1).

Badania skuteczności treningu fizycznego prowadzono w mysich modelach chP, 
w których podawanie neurotoksyny MPTP (l-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropirydyna) 
powoduje obumieranie ND istoty czarnej i upośledza projekcję dopaminergiczną do 
prążkowia. Wykazały one mniejszy ubytek liczby neuronów dopaminergicznych 
i poprawę ich morfologicznej integralności w grupach zwierząt, które po iniekcjach 
neurotoksyny poddano treningowi fizycznemu. Dodatkowo neuroprotekcyjnemu 
działaniu treningu towarzyszyło zwiększenie poziomu neurotrofin BDNF i GDNF [22, 
23]. Co więcej ćwiczenia fizyczne wzmacniały proces neuroplastyczności polegający 
na modyfikacji synaps w odpowiedzi na zmiany w zachowaniu, np. w trakcie uczenia 
się nowych zadań [24].

W badaniach opisanych w obecnym opracowaniu oceniano wpływ wysiłku 
fizycznego na stopień degeneracji ND, w odpowiedzi na toksyczne działanie MPTP. 
Ponadto, dokonano oceny wpływu długotrwałego wysiłku fizycznego na zachowania 
ruchowe zwierząt. W celu oceny parametrów motorycznych wykonano test trakcji na 
odwróconej siatce (z ang. Inverted Grid Traction Test). 
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2. Metody
2.1. Grupy doświadczalne

W badaniach wykorzystano 10-miesięczne samce myszy szczepu C57BL/6J 
pochodzące z hodowli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zwierzęta przebywały 
w klatkach domowych ze stałym dostępem do wody i karmy w pomieszczeniu 
o stałej temperaturze 23±1ᵒC, wilgotności 55±5% oraz automatycznie regulowanym 
oświetleniem (12/12 h). Badania przeprowadzano zgodnie z ustawą o ochronie praw 
zwierząt i po otrzymaniu zgody 1 Lokalnej Komisji Etycznej w Warszawie. W celu 
indukcji przewlekłego parkinsonizmu zwierzęta otrzymywały 10 dawek neurotoksyny 
MPTP (Axon Medchem, 1075) oraz probenecydu (Sigma-Aldrich, P8761) przez 5 
tygodni. Pojedyncza dawka wynosiła 12,5 mg/kg MPTP rozpuszczonej w roztworze 
soli fizjologicznej (NaCl 0,9%) i podanej podskórnie oraz 250 mg/kg probenecydu 
rozpuszczonego w dimetylosulfonotlenku (DMSO) i podanego dootrzewnowo. 
Aby zachować jednolite warunki doświadczenia zwierzętom kontrolnym podawano 
podskórnie roztwór soli fizjologicznej oraz dootrzewnowo DMSO. Zwierzęta 
podzielono na 4 grupy wymienione w tabeli 1 [25].

Tabela 1. Grupy doświadczalne zwierząt. Zwierzęta podzielono na 4 grupy: grupę kontrolną bez 
intoksykacji i treningu fizycznego (K), grupę kontrolną bez intoksykacji, ale poddaną treningowi  
(K-T), grupę otrzymującą iniekcje MPTP bez treningu (MPTP) oraz grupę otrzymującą iniekcje MPTP 
i trenującą (MPTP-T) [opracowanie własne]

Nazwa grupy Rodzaj iniekcji Trening Liczba zwierząt 
w grupie

Grupa kontrolna (K)
Iniekcja z soli 
fizjologicznej i DMSO Nie 5

Grupa kontrolna 
z treningiem (K-T)

Iniekcja z soli 
fizjologicznej i DMSO Tak 5

Grupa z iniekcją MPTP 
(MPTP)

Iniekcja MPTP oraz 
probenecydu Nie 5

Grupa z iniekcją MPTP 
i treningiem (MPTP-K)

Iniekcja MPTP oraz 
probenecydu Tak 5

2.2. Procedura treningu fizycznego
Całe doświadczenie trwało 10 tygodni. Początkiem doświadczenia był pierwszy 

dzień treningu fizycznego. Formą wysiłku fizycznego zastosowaną w badaniach było 
wymuszone chodzenie na bieżni (Rys. 1A). Trening stosowano przez 10 tygodni, 5 
dni w tygodniu, przy czym pojedyncza sesja treningowa trwała 40 minut i podzielona 
była na 5 okresów o różnych prędkościach poruszania się bieżni: 5 min – 10 cm/s, 
5 min – 15 cm/s, 20 min – 20 cm/s, 5 min – 25 cm/s, 5 min – 20 cm/s [22, 26, 27]. 
Iniekcje, zarówno soli fizjologicznej i DMSO w grupach kontrolnych, jak i MPTP 
w grupach z indukowanym parkinsonizmem zastosowano po 1-szym tygodniu treningu 
i kontynuowano przez kolejne 5 tygodni.
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Rysunek 1. Bieżnia, na której przeprowadzono wymuszony trening fizyczny u myszy (A) oraz test 
trakcji na odwróconej siatce (Inverted Grid Traction Test), w którym oceniano siłę mięśni i koordynację 

ruchową zwierzęcia (B) [opracowanie własne]

2.3. Ocena motoryki – test trakcji
W celu oceny wpływu MPTP oraz/lub treningu na bieżni na funkcje motoryczne 

myszy, w doświadczeniu zastosowano test trakcji na odwróconej siatce Inverted Grid. 
Test ten przeprowadzono trzykrotnie: przed podaniem MPTP oraz probenecidu lub 
soli fizjologicznej i DMSO (przed intoksykacją – PI), po zakończeniu podawania 
neurotoksyny lub nośników (po intoksykacji – PostI) oraz przed nekropsją (PreN). 
Test odwróconej siatki został przeprowadzony w aparacie własnej konstrukcji, 
będącym skrzynką o ścianach wysokości 9 cm, której dno stanowiła druciana siatka 
o powierzchni 12 x 12 cm2 i rozstawie drutów 0,5 cm (rys. 1B). Mysz umieszczano 
na siatce, a następnie skrzynkę obracano do góry nogami, tak, że zwierzę zawisało na 
spodniej stronie siatki i równocześnie rozpoczynano rejestrację próby kamerą video. 
Podczas próby zwierzęta mogły się swobodnie poruszać po całej siatce, a założony 
czas trwania próby wynosił 30 sekund lub mniej w przypadku upadku myszy. Pod 
skrzynką znajdowało się miękkie podłoże chroniące mysz przed upadkiem [28, 29]. 
Każda mysz została poddana trzem próbom, a do dalszej analizy wybrano u każdej 
myszy próbę o najdłuższym czasie utrzymania się na spodzie siatki.
2.4. Perfuzje

Po zakończeniu testów behawioralnych zwierzęta zostały poddane eutanazji 
i procedurze perfuzji w celu utrwalenia tkanek. Zwierzęta wstępnie wprowadzono 
w stan sedatywno-nasenny za pomocą mieszaniny ketaminy (75 mg/kg; i.p.) 
z medetomidyną (0,5 mg/kg; i.p.), a następnie wprowadzono w stan terminalnej 
narkozy (zanik odruchu rogówkowego) przez dootrzewnowe podanie Morbitalu 
w dawce 1 ml//kg m.c. Przez kaniulę wprowadzoną do lewej komory serca podano 
zimną sól fizjologiczną z heparyną (tempo perfuzji 30 ml/1 min), a następnie płyn 
utrwalający – 4% paraformaldehyd (tempo perfuzji 50 ml/1,5 min) i 5% roztwór 
glicerolu (tempo perfuzji 30ml/1 min). Po zakończeniu perfuzji z czaszki izolowano 
mózg w celu dalszych analiz post mortem.
2.5. Oznaczenia immunohistochemiczne

Mózgi schłodzone w kriostacie (Leica CM1850) przez 45 minut w temperaturze -27°C 
zostały pocięte na skrawki o grubości 40 µm w płaszczyźnie koronalnej. Skrawki były 
płukane trzykrotnie przez 5 minut w 0,1 M PBS (buforowana sól fizjologiczna, pH 
= 7,4), po czym inkubowane w 1% roztworze H2O2 w 0.1 M PBS, aby zablokować 
endogenne peroksydazy. Skrawki kolejny raz płukano roztworem 0,1 M PBS 
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i inkubowano przez godzinę w temperaturze pokojowej w 5% roztworze normalnej 
surowicy koziej (NGS; Vector Laboratories) w 0,1 M PBS z 0,3% TritonX100. 
Następnie przeprowadzano inkubację z pierwszorzędowym przeciwciałem anty-TH 
skierowanym przeciw hydroksylazie tyrozynowej (1.14.16.2) w rozcieńczeniu 1:1000 
w roztworze 5% NGS, 1% albuminie surowicy bydlęcej (BSA), 0,3% TritionX100 
w 0,1 M PBS przez godzinę w temperaturze pokojowej, po czym w temperaturze 
4°C przez 12 h na wytrząsarce. Po płukaniu preparatów trzykrotnie w 0,1 M 
roztworze PBS, skrawki były inkubowane przez godzinę w temperaturze pokojowej 
z drugorzędowym przeciwciałem (Biotinylated Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Vector 
Laboratories BA-1000) w roztworze (5% NGS, 1% BSA, 3% TritonX100 w 0,1 M 
PBS) w rozcieńczeniu 1:200, po czym kolejny raz płukane trzykrotnie w roztworze 0,1 
M PBS i inkubowane przez godzinę w temperaturze pokojowej z Vectastain ABC kit 
(Vector Laboratories). W celu wizualizacji kompleksu pierwszorzędowe-drugorzędowe 
przeciwciało, skrawki były inkubowane w PBS zawierającym 3,3’-diaminobenzydynę 
(DAB, Sigma-Aldrich) w stężeniu 0,025%, H2O2 w stężeniu 0,0125% oraz 0,4% 
NiSO4.
2.6. Komputerowa analiza parametrów ruchu

Zapis video próby ruchowej na odwróconej siatce analizowano przy pomocy 
programu komputerowego TracMouse, który jest skryptem napisanym w środowisku 
MATLAB (MathWorks, Massachusetts, U.S.A.). Zaznaczano każdy incydent chwytu 
i przeniesienia oddzielnie dla obu przednich i tylnych kończyn (lewa przednia LP, prawa 
przednia PP, lewa tylna LT, prawa tylna PT). Dodatkowo odnotowywano też kontakt 
myszy ze ściankami aparatu oraz nietypowe zdarzenia w trakcie ruchu kończyny, takie 
jak zaburzenie płynności kroku spowodowane chwilowym dotknięciem siatki przed 
postawieniem kończyny. Drugi etap analizy wykonywany był przez komputer bez 
udziału obserwatora. W tym etapie analizy informacje dostarczone przez obserwatora 
są wykorzystywane do ilościowej oceny parametrów ruchowych charakteryzujących 
wymienione stany kończyn, takie jak chwyt i krok.
2.7. Analiza statystyczna

Wszystkie prezentowane dane zostały wyrażone jako średnia ±SD. Analizę 
statystyczną danych przeprowadzono przy pomocy programu Statistica 12 (StatSoft, 
Polska). Otrzymane dane porównano w teście dwuczynnikowej analizy wariancji 
Grup x Etap (ANOVA, układ z powtarzanymi pomiarami), a następnie test post-hoc 
Newnama-Keulsa. Różnice między grupami były uważane za znaczące dla p ≤ 0,05.
3. Wyniki
3.1. Znakowanie neuronów dopaminergicznych i ich aksonów

W celu określenia wpływu MPTP na neurony dopaminergiczne wykonano 
barwienie immunohistochemiczne przeciw hydroksylazie tyrozynowej (TH), 
markerowi ND, który jest enzymem odpowiedzialnym za biosyntezę dopaminy 
z tyrozyny, oraz przeprowadzono jakościową analizę intensywności znakowania 
obszarów TH-immunoreaktywnych, szczególnie w istocie czarnej śródmózgowia, 
brzusznym polu nakrywki oraz prążkowiu (rys. 2).

Barwienie wykazało ubytek ND w istocie czarnej i brzusznym polu nakrywki 
oraz mniejszą intensywność barwienia zakończeń projekcji dopaminergicznych 
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w prążkowiu w grupie MPTP i MPTP z treningiem w stosunku do grupy kontrolnej. 
Dodatkowo zanik znakowania był znacząco większy w grupie poddanej intoksykacji 
i nietrenującej niż u myszy poddanych wysiłkowi fizycznemu. Wskazuje to na 
ochronne działanie treningu zmniejszające degradację ND po podaniu MPTP.

Rysunek 2. Znakowanie immunohistochemiczne anty-TH w prążkowiu (ST, ang. striatum)  
(górny panel), brzusznym polu nakrywki (VTA, ang. ventral tegmental area) oraz części zbitej istoty 

czarnej (SNpc, ang. substantia nigra pars compacta) (dolny panel) w badanych grupach zwierząt 
[opracowanie własne]

3.2. Zachowania ruchowe w teście trakcji Inverted Grid
W celu opisania prawidłowego wzorca ruchowego w teście trakcji, analizę szeregu 

parametrów opisujących motorykę kończyn przednich i tylnych przeprowadzono tylko 
w grupie zwierząt kontrolnych nieotrzymujących MPTP i niepoddanych treningowi 
na bieżni. Jednoczynnikowa analiza wariancji (Kończyny Przednie/Kończyny 
Tylne) wykazała wyższą wartość Całkowitej Liczby Kroków bez Dotknięć [n/30 s], 
Czasu Trwania Kroku [s/30 s] oraz Długości Kroków [mm/30 s] kończyn przednich 
w porównaniu z tylnymi. Parametry Średnia Długość Kroku [mm] oraz Średnia 
Prędkość Kroku [mm/s] wykazały odwrotną tendencję, wyższe wartości obserwowano 
dla kończyn tylnych. Średni Czas Trwania Kroku [s] nie różnił się istotnie między 
tylnymi a przednimi kończynami (rys. 3). Stwierdzono, że kończyny przednie i tylne 
charakteryzują się odmiennym wzorcem ruchowym w teście trakcji Inverted Grid. 
Większa ruchliwość kończyn przednich przejawia się większą liczbą wykonanych 
kroków i tym samym dłuższym łącznym czasem ich trwania oraz większą łączną 
długością kroków. Natomiast kończyny tylne wykonują kroki, których średni czas 
trwania, długość i prędkość są większe niż w krokach kończyn przednich.
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Rysunek 3. Porównanie parametrów kończyn przednich i tylnych w grupie kontrolnej (K) w teście 
Inverted Grid wykonanym w pierwszym tygodniu doświadczenia (etap przed intoksykacją – PI). (A) 
Całkowita Liczba Kroków bez Dotknięć (B) Czas Trwania Kroków, (C) Długość Kroków, (D) Średni 

Czas Trwania Kroku, (E) Średnia Długość Kroku, (F) Średnia Prędkość Kroku. Jednoczynnikowa 
ANOVA; wartości średnie±SD); * – p < 0,05 [opracowanie własne]

Z uwagi na występujące obiektywnie międzygrupowe różnice w wartości 
parametrów ruchu odnotowane w pierwszym teście behawioralnym (etap PI) 
niezbędne było wykonanie analizy danych dla wartości poszczególnych parametrów 
ruchu przedstawionych jako różnica wartość uzyskana w etapie PostI minus wartość 
w etapie PI oraz wartość w etapie PreN minus wartość w etapie PI.

Wyniki dla kończyn przednich zostały przedstawione na Rycinie 4 i 5. Jedynym 
parametrem, różniącym się istotnie, była Różnica Średniej Długości Kroku bez 
Dotknięć (rys. 5B i E), jednak istotność tę odnotowano tylko dla czynnika Etap [F(3,16) 
= 8,9154, p = 0,0087]. Brak istotności czynnika Grupa uniemożliwia stwierdzenie, 
pomiędzy którymi grupami wystąpiły te różnice. Natomiast można zauważyć znaczące 
skrócenie Średniej Długości Kroku bez Dotknięć w grupie MPTP-T (rys. 5B), co może 
wskazywać, iż parametr ten w grupie MPTP-T różni się od wartości w pozostałych 
grupach i że jest to skutkiem zastosowania treningu. Pozostałe parametry ruchu 
kończyn przednich nie różniły się istotnie statystycznie.
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Rysunek 4. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na parametry ruchu kończyn przednich w teście 
trakcji Inverted Grid. (A,D) Różnica Całkowitej Liczby Kroków bez Dotknięć, (B,E) Różnica Czasu 
Trwania Kroków bez Dotknięć, (C,F) Różnica Długości Kroków bez Dotknięć. A,B,C – porównanie 

między grupami, D,E,F – porównanie między etapami; Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x Etap); 
wartości średnie±SD) [opracowanie własne]
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Rysunek 5. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na parametry ruchu kończyn przednich w teście 
trakcji Inverted Grid. (A,D) Różnica Średniego Czasu Trwania Kroku bez Dotknięć, (B,E) Różnica 

Średniej Długości Kroku bez Dotknięć, (C,F) Różnica Średniej Prędkości Kroku bez Dotknięć. A,B,C – 
porównanie między grupami, D,E,F – porównanie między etapami; Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x 

Etap); wartości średnie±SD) [opracowanie własne]

Analiza wartości parametrów ruchu kończyn tylnych wykazała, że pod wpływem 
MPTP doszło do istotnego statystycznie (F(3,16) = 3,5208, p < 0,039) zmniejszenia 
Całkowitej Liczby Kroków bez Dotknięć, natomiast w wyniku treningu wartość tego 
parametru uległa zwiększeniu w grupie MPTP-T w porównaniu z grupą MPTP nie 
trenującą (post hoc, p < 0,038) (rys. 6A). Podobne różnice wystąpiły dla parametru 
Długości Kroków bez Dotknięć (rys. 6C i F), przy czym istotność statystyczną osiągnął 
jedynie czynnik Grupa (F(3,16) = 3,8065; p = 0,031).
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Rysunek 6. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na parametry ruchu kończyn tylnych w teście trakcji 
Inverted Grid. (A,D) Różnica Całkowitej Liczby Kroków bez Dotknięć, (B,E) Różnica Czasu Trwania 

Kroków bez Dotknięć, (C,F) Różnica Długości Kroków bez Dotknięć. A,B,C – porównanie między 
grupami, D,E,F – porównanie między etapami. Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x Etap); wartości 

średnie±SD) [opracowanie własne]
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Rysunek 7. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na parametry ruchu kończyn tylnych w teście 
trakcji Inverted Grid. (A,D) Różnica Średniego Czasu Trwania Kroku bez Dotknięć, (B,E) Różnica 

Średniej Długości Kroku bez Dotknięć, (C,F) Różnica Średniej Prędkości Kroku bez Dotknięć. A,B,C – 
porównanie między grupami, D,E,F – porównanie między etapami. Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x 

Etap); wartości średnie±SD [opracowanie własne]

Analiza wykonana dla pozostałych parametrów nie wykazała istotnych statystycznie 
różnic (rys. 6B i D oraz rys. 7). Mimo braku istotności statystycznej, zaobserwowane 
tendencje zmian widoczne na Rycinie 7A-F wskazują, że Średni Czas Trwania Kroku 
pomimo większej liczby kroków w grupie MPTP-T uległ skróceniu, natomiast w grupie 
MPTP nieco się wydłużył. Średnia Długość Kroku nie uległa zmianie, co sugeruje, że 
dystans pokonywany przez kończyny tylne jest wynikiem zwiększenia liczby kroków 
w przypadku grupy MPTP-T oraz zmniejszenia ich liczby w grupie MPTP.

Rysunek 8 przedstawia wyniki analizy Liczby Dotknięć. Parametr ten dotyczył 
tylko kończyn przednich, bowiem tylko łapki przednie wykonywały kroki, podczas 
których przeniesienie kończyny było zakłócone krótkotrwałym kontaktem z siatką bez 
obejmowania jej paliczkami, po czym ruch był kontynuowany i kończył się objęciem 
drutów siatki. Analiza ANOVA nie wykazała istotności żadnego z czynników 
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głównych, a jedynie istotność interakcji Grupa x Etap (F(2,6) = 3,956; p < 0,005). 
Analiza testu post hoc wykazała wpływ neurotoksyny na zwiększoną liczbę dotknięć 
w grupie MPTP porównując etap PI i etap PreN (p = 0,001). Trening na bieżni 
spowodował istotne zmniejszenie Liczby Dotknięć u myszy poddanych intoksykacji 
MPTP (p < 0,049).

 Rysunek 8. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na Liczbę Dotknięć kończyn przednich w kolejnych 
etapach doświadczenia. PI – przed intoksykacją, PostI – po intoksykacji, PreN – przed nekropsją. 

Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x Etap) oraz test post-hoc Newmana-Keulsa.; wartości średnie ±SD; 
* – p < 0,05, ** – p < 0,001[opracowanie własne]

Rysunek 9 przedstawia wpływ intoksykacji na zmianę Liczby Dotknięć w trzech 
kolejnych etapach doświadczenia. W teście trakcji wykonywanym w etapie PI 
obserwowano tylko nieliczne, pojedyncze dotknięcia u niektórych zwierząt i nie 
wykazano istotnych statystycznie różnic między grupami (rys. 9A). Natomiast 
w etapie PostI wzrosła Liczba Dotknięć w grupie MPTP, jednak również nie były to 
różnice istotne statystycznie (rys. 9B). W etapie PreN liczba incydentów dotknięcia 
siatki w trakcie kroku nadal rosła w grupie myszy otrzymujących neurotoksynę, 
a różnice wartości tego parametru osiągnęły istotność statystyczną (interakcja Grupa 
x Etap, (F(2,6) = 3,956; p < 0,005), porównując grupę MPTP z grupą K (p = 0,018), 
z grupą K-T (p = 0,031) oraz z grupą MPTP-T (p = 0,048). Działanie neurotoksyny 
miało prawdopodobnie wydłużony efekt, albowiem Liczba Dotknięć w grupie MPTP 
istotnie różna w etapie PreN, była w tej grupie także istotnie większa w etapie PostI 
w porównaniu z grupą K (p < 0,008), z grupą K-T (p < 0,048) oraz z grupa MPTP-T 
(p < 0,045).
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Rysunek 9. Wpływ MPTP oraz treningu fizycznego na Liczbę Dotknięć kończyn przednich w kolejnych 
etapach doświadczenia. PI – przed intoksykacją, PostI – po intoksykacji, PreN – przed nekropsją. 

Dwuczynnikowa ANOVA (Grupa x Etap) oraz test post-hoc Newmana-Keulsa.; wartości średnie ±SD; 
* – p < 0,05[opracowanie własne]

4. Dyskusja
Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na zachowanie umiejętności 

motorycznych i prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego 
(OUN), w tym funkcji poznawczych. Dodatkowo istnieją dowody, że ćwiczenia 
pomagają w regeneracji OUN oraz zmniejszają ryzyko jego uszkodzenia i rozwoju 
chorób neurodegeneracyjnych. W celu zbadania wpływu aktywności fizycznej na 
sprawność motoryczną zaburzoną w chP wykorzystano mysi model tej choroby, 
w którym objawy parkinsonizmu wywołuje się podawaniem neurotoksyny MPTP. 
Substancja ta u ludzi wywołuje objawy kliniczne charakterystyczne w chP [30], 
natomiast u myszy obserwuje się głównie uszkodzenia neuronów dopaminergicznych 
i projekcji dopaminergicznej drogi nigrostriatalnej połączone z gliozą i stanem 
zapalnym układu nerwowego. Zastosowanie neurotoksyny powoduje spadek poziomu 
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dopaminy w prążkowiu oraz utratę neuronów w istocie czarnej [31].
Przedstawione w pracy wyniki wykazały, że u myszy starzejących się otrzymujących 

neurotoksynę MPTP doszło do znaczącego ubytku neuronów dopaminergicznych 
w istocie czarnej oraz w jądrze brzusznym nakrywki, w porównaniu z grupą kontrolną. 
Porównując grupę MPTP-T, z grupą MPTP bez treningu można zaobserwować, że 
u myszy, które poddano treningowi wyprzedzającemu intoksykację liczba neuronów 
dopaminergicznych była bardziej liczna i tylko nieznacznie mniejsza niż u myszy 
kontrolnych, co wskazuje, że 10-tygodniowy trening na bieżni rozpoczęty przed 
intoksykacją chronił neurony dopaminergiczne myszy przed toksycznym działaniem 
MPTP.

W zwierzęcych modelach chP wykazano, że ćwiczenia fizyczne są neuroprotekcyjne, 
gdy stosuje się je przed, w trakcie, jak i po podaniu substancji indukujących 
parkinsonizm. Oznacza to, że mogą mieć one odpowiednio działanie zapobiegawcze, 
ochronne lub regenerujące. Wykazano zapobiegawczy efekt ćwiczeń i stwierdzono, że 
intensywny trening na kołowrotku wykonywany przez myszy przez 3 miesiące przed 
podaniem MPTP całkowicie zapobiegał utracie neuronów dopaminergicznych w SNpc 
[32]. Dodatkowo, trening wibracyjny u myszy, zastosowany tydzień po podaniu 
MPTP i trwający 4 tygodnie, spowodował wzrost liczby nigrostriatalnych neuronów 
dopaminergicznych do poziomu porównywalnego z myszami kontrolnymi i znacznie 
wyższego od tego u myszy MPTP nie poddanych treningowi, czemu towarzyszyły 
porównywalne zmiany poziomu DA w prążkowiu [33]. Inny zespół wykazał [34], że 6 
tygodni treningu na bieżni zastosowanego cztery tygodnie po tygodniowym podawaniu 
MPTP (25 mg/kg dziennie) spowodowało, że liczba neuronów dopaminergicznych 
w grupie MPTP była prawie równa liczbie neuronów obserwowanych u myszy 
kontrolnych, i że towarzyszył temu wzrost poziomu hydroksylazy tyrozynowej oraz 
poziomu transportera dopaminy DAT. Również w modelu szczurzym [35] stwierdzono 
ochronę przed degeneracją neuronów dopaminergicznych w SNpc oraz ich włókien 
aksonalnych w prążkowiu, spowodowaną 4-tygodniowym treningiem na bieżni, 
zastosowanym 24 godziny po uszkodzeniu prawego prążkowia szczurów wskutek 
iniekcji 6-OHDA. W chronicznych modelach mysich chP, po długotrwałym podawaniu 
MPTP obserwowano neuroprotekcyjne działanie wysiłku fizycznego zastosowanego 
w różnym paradygmacie czasowym [22, 26, 27, 36]. Ponadto badania w modelach 
zwierzęcych z zastosowaniem neurotoksyn wykazały neuroprotekcyjny wpływ 
aktywności fizycznej, przejawiający się obok ochrony neuronów dopaminergicznych 
obniżeniem dysfunkcji mitochondriów, zmniejszeniem stresu oksydacyjnego 
i złagodzeniem procesów zapalnych. Co więcej, wysiłek fizyczny podnosił poziom 
neurotrofin BDNF oraz GDNF w śródmózgowiu i prążkowiu, co może mieć ochronne 
działanie wobec neuronów dopaminergicznych [22, 25].

Pomimo, że obserwacje wpływu neurotoksyny dotyczą głównie zmian obej-
mujących morfologiczne i biochemiczne właściwości ośrodkowego układu 
nerwowego, w literaturze można znaleźć badania, wskazujące na wpływ MPTP na 
zaburzenia motoryczne [37, 38]. Również test trakcji Inverted Grid wykazał ubytek 
zdolności motorycznych, który był znacząco powiązany m.in. z utratą neuronów 
dopaminergicznych [28]. Jednak parametry wykorzystane w cytowanych badaniach 
opierały się na subiektywnej ocenie, co prowadziło do trudności podczas powtórnie 
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wykonywanych analiz przez innych badaczy. Z tego powodu w pracy wykorzystano 
nowy sposób analizy ruchu w teście trakcji, stosując specjalnie opracowany skrypt 
TracMouse [29].

Wyniki analizy testu ruchowego, przeprowadzonego trzykrotnie w trakcie 
trwania doświadczenia, przed intoksykacją, po intoksykacji oraz po zakończonym 10 
tygodniowym cyklu treningowym, wykazały u myszy kontrolnych znaczne różnice 
parametrów ruchu między kończynami przednimi i tylnymi. Wynika to z różnych 
funkcji, jakie pełnią kończyny obręczy przedniej i tylnej u myszy. W teście Inverted 
Grid kończyny przednie służą głownie do eksploracji niejednorodnego podłoża (druty 
siatki), natomiast głównym zadaniem kończyn tylnych jest napęd i lokomocja. Z tego 
względu, późniejsza analiza zachowań ruchowych pod wpływem podawania MPTP 
oraz zastosowania treningu na bieżni przeprowadzona była oddzielnie dla kończyn 
przednich i tylnych.

Pomimo zastosowania bardzo czułej metody analizy, jaką jest program TracMouse 
nie udało się zaobserwować znaczących różnic i deficytów ruchowych u myszy 
traktowanych neurotoksyną MPTP. Kończyny przednie nie wykazały istotnych zaburzeń 
ruchowych, które można by jednoznacznie powiązać z uszkadzającym działaniem 
podawanej neurotoksyny. Jednak w przypadku kończyn tylnych zaobserwowano 
uszkadzające działanie MPTP, przejawiające się zmniejszeniem liczby kroków oraz 
skróceniem ich długości. Co bardzo interesujące, różnice tych dwóch parametrów były 
największe pomiędzy grupą MPTP i grupą MPTP poddaną treningowi, szczególnie 
w ostatnim etapie pomiarów. W grupie MPTP-T wartości obu parametrów były 
najwyższe w porównaniu ze wszystkim pozostałymi grupami. Wskazywało by to na 
potencjalnie korzystne działanie wysiłku fizycznego na upośledzenie ruchu kończyn 
tylnych oraz na konieczność stosowania go przez odpowiednio długi czas. Trudnym 
do wyjaśnienia fenomenem jest wyższa skuteczność treningu u myszy MPTP-T 
w porównaniu z grupą kontrolną trenującą K-T. Otrzymane wyniki sugerują addytywne 
działanie treningu fizycznego na tle intoksykacji neurotoksyną. Podobnych obserwacji 
dokonano w badaniach przeprowadzanych u młodych myszy [25], w których wykazano 
addytywny efekt MPTP i wysiłku fizycznego na zwiększenie poziomu czynników 
troficznych oraz zmniejszenie poziomu aktywacji astro- i mikrogleju oraz poziomu 
cytokin zapalnych. W doświadczeniach u myszy młodych oraz u prezentowanych 
w obecnej pracy starzejących się myszy zaobserwowano bardzo charakterystyczne 
i związane z podawaniem MPTP zaburzenie ruchu kończyn przednich. U wszystkich 
myszy otrzymujących iniekcje MPTP obserwowano wzrost Liczby Dotknięć w teście 
trakcji na odwróconej siatce. Ponieważ nie pojawił się on u zwierząt kontrolnych 
uznano go za element zakłócający płynność ruchu w trakcie przeniesienia kończyny 
wywołany działaniem MPTP. Analiza statystyczna wskazała, że zastosowanie treningu 
fizycznego może istotnie zmniejszać liczbę dotknięć (grupa MPTP-T) i przywracać 
płynność ruchu łapek przednich w trakcie kroku. Ta obserwacja jest całkowicie nowym 
dotąd nie opisywanym zjawiskiem w farmakologicznym modelu parkinsonizmu 
u myszy i może w przyszłości stanowić wyznacznik zaburzonego fenotypu ruchowego 
w zwierzęcych modelach chP. Ten sam wzorzec zaburzeń w planowaniu ruchowym 
zaobserwowano również w modelu parkinsonizmu u myszy po ostrym podawaniu 
MPTP [29]. Wydaje się, że zaburzenia planowania ruchowego, które zwykle obserwuje 
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się u pacjentów z chP [39] mogą odzwierciedlać się w zaburzeniu precyzji wykonania 
kroku łapek przednich u myszy, poruszających się po spodniej powierzchni siatki, 
u których indukowano parkinsonizm. Takie parametry są trudne do zaobserwowania 
w konwencjonalnych testach motorycznych.

Literatura poświęcona zmniejszeniu sprawności ruchowej po podaniu neurotoksyn 
indukujących objawy parkinsonizmu [37, 38, 40] oraz opisująca ochronny efekt 
aktywności fizycznej [22, 41] w zaburzeniach ruchowych spowodowanych przez te 
neurotoksyny u zwierząt jest raczej spójna. W większości badań stopień zaburzeń 
ruchowych nie jest znaczący. Aby wykryć wiarygodne deficyty ruchowe, używając 
standardowych testów motorycznych u myszy, należy stosować bardzo duże dawki 
MPTP, a obserwowane zmiany behawioralne są często przejściowe [40, 42, 43].
5. Podsumowanie

Zastosowanie neurotoksyny MPTP u starzejących się myszy wywołało ubytek 
neuronów dopaminergicznych w prążkowiu i brzusznym polu nakrywki. Deficyt 
neuronów był większy w grupie bez treningu w porównaniu do grupy trenującej.

Kończyny przednie charakteryzowała większa ruchliwość w stosunku do kończyn 
tylnych podczas wykonywania testu ruchowego, co sugeruje że ruch kończyn przednich 
ma charakter eksploracyjny, natomiast kończyn tylnych lokomocyjny.

Należy podkreślić starania w poszukiwaniu nowych narzędzi analizy otrzymanych 
wyników. Takim narzędziem jest oryginalny program TracMouse, opracowany do 
analizy ruchu w teście trakcji dedykowany specjalnie do analizy zachowań ruchowych 
związanych z eksploracją. Jego założenia oraz walidację w mysim modelu MPTP 
opublikowano w Scientific Reports w 2016 r. [29] Zastosowanie zobiektywizowanej 
analizy w programie TracMouse umożliwiło wykazanie istotnych statystycznie różnic 
tylko dla niektórych z badanych parametrów ruchu. Zmniejszenie liczby kroków oraz 
skrócenie ich długości wywołane działaniem MPTP, szczególnie w grupie MPTP 
w porównaniu z grupą MPTP-T, może wskazywać na korzystne działanie wysiłku 
fizycznego, zmniejszającego deficyty ruchu kończyn tylnych. Analiza doprowadziła 
ponadto do wykrycia typowego tylko dla zwierząt z wywołanym parkinsonizmem 
zachowania ruchowego, polegającego na zaburzeniu płynności ruchu w czasie 
przenoszenia kończyn przednich, nazwanego „Dotknięcia”. Ważnym podejściem 
metodycznym było także przedstawienie trudnych do analizy danych ruchowych, 
jako zmian względnych odniesionych do wartości wyjściowych. Pozwoliło to 
wyeliminować zmienność międzygrupową, nadało przejrzystość wynikom i wzmocniło 
wnioskowanie.

Warto zauważyć, że badania longitudinalne u ludzi wykazały korzystny wpływ 
wzmożonej aktywności fizycznej na spowolnienie oraz łagodzenie zarówno 
motorycznych, jak i niemotorycznych objawów choroby Parkinsona. Pacjenci 
uprawiający aktywność fizyczną osiągali lepsze wyniki testów motorycznych oraz 
kognitywnych w porównaniu do chorych niećwiczących. Jednak dotychczasowe 
badania u ludzi, w przeciwieństwie do badań u zwierząt, nie wskazują jednoznacznie 
na neuroprotekcyjne działanie aktywności fizycznej na poziomie komórkowym 
i tkankowym. Natomiast niejednoznaczne są wyniki badań dotyczące stopnia 
intensywności i rodzaju treningu który, byłby najskuteczniejszy w spowalnianiu chP, 
dlatego ważna jest kontynuacja badań w celu ustalenia optymalnych parametrów 
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aktywności fizycznej [44]. Nie mniej sugeruje się, że intensywny trening skuteczniej 
przeciwdziała progresji choroby niż trening umiarkowany. Ponadto uważa się, że 
trening fizyczny powinien być zróżnicowany, gdyż urozmaicone formy ćwiczeń 
modulują w szerszym zakresie złożone czynności układu motorycznego pacjentów.
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Zastosowanie nowej metody analizy parametrów ruchu do oceny zależnych  
od wieku zmian motorycznych w zwierzęcym modelu choroby Parkinsona
Streszczenie
Choroba Parkinsona jest chorobą neurodegeneracyjną, polegającą na obumieraniu neuronów 
dopaminergicznych w istocie czarnej, co prowadzi do niedoboru poziomu dopaminy w prążkowiu, ale 
także innych populacji neuronów w innych strukturach mózgu, Choroba charakteryzuje się objawami 
zarówno ruchowymi, jak i niezwiązanymi z motoryką. Zważywszy na złożone podłoże choroby, do tej 
pory nie odkryto skutecznej terapii leczenia oraz metod jej diagnozowania we wczesnym etapie. Z tego 
względu coraz większą uwagę kieruje się w stronę terapii mogących opóźnić wystąpienie objawów oraz 
wspomóc działanie leczenia farmakologicznego. Potencjalną formą takiej terapii jest aktywność fizyczna, 
która chroni przed neurodegeneracją wzmagając działanie czynników neurotroficznych. Badania 
wykazały pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na poprawę stanu fizycznego pacjentów oraz jakości 
ich życia. 
Niniejsza praca miała na celu określenie wpływu neurotoksyny MPTP na przeżywalność neuronów 
dopaminergicznych oraz na sprawność ruchową myszy, a także zbadanie, czy trening fizyczny może 
modyfikować działanie MPTP. W badaniu wykorzystano zwierzęcy model choroby Parkinsona indukowany 
podaniem 10 dawek neurotoksyny MPTP oraz probenecydu w ciągu 5 tygodni samcom myszy szczepu 
C57 BL/6J w wieku 10 miesięcy. Użyto starzejących się zwierząt z uwagi na fakt, iż w chP wiek jest 
czynnikiem ryzyka. Formą aktywności fizycznej był trening na bieżni trwający 10 tygodni. W celu oceny 
wpływu MPTP oraz treningu na bieżni na właściwości motoryczne zwierząt przeprowadzono trzykrotnie 
test trakcji na odwróconej siatce: przed podaniem neurotoksyny, po jej podaniu oraz przed nekropsją. 
Następnie zarejestrowane sesje lokomocji myszy w aparacie testowym poddano analizie w programie 
TracMouse.
Pomimo wykorzystania bardzo czułej metody jaką jest program TracMouse, nie udało się zaobserwować 
znaczącego upośledzenia zachowań ruchowych u myszy otrzymujących neurotoksynę MPTP. Analiza 
statystyczna wykazała różnice istotne statystycznie tylko dla niektórych parametrów ruchu. Korzystne 
działanie wysiłku fizycznego na upośledzenie parametrów ruchu po podaniu MPTP obserwowano głównie 
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dla kończyn tylnych. Dodatkowo, w grupie MPTP zaobserwowano występowanie tzw. „Dotknięć”, czyli 
zaburzenia płynności ruchu w trakcie wykonywania kroku, polegającego na chwilowym podparciu łapki 
o podłoże, charakterystycznego tylko dla kończyn przednich. Trening fizyczny znacząco zmniejszał to 
zaburzenie u myszy poddanych działaniu neurotoksyny i równocześnie treningowi na bieżni – grupa 
MPTP-T.
Słowa kluczowe: Choroba Parkinsona, mysi model MPTP, neurodegeneracja, test Inverted Grid, analiza 
TracMouse

TracMouse – new method of analyzing movement parameters to assess  
age-dependent motor changes in an animal model of Parkinson’s disease
Abstract
Parkinson’s Disease (PD) is a neurodegenerative disorder involving the death of dopaminergic neurons in 
the substantia nigra pars compacta (SNpc) as well as in other brain structures, which leads to dopamine 
deficiency in the striatum. The disease is characterized by both motor and non-motor symptoms. Given 
the complex etiology of the disease, no effective therapy and methods for diagnosis at an early stage have 
been discovered yet. For that reason, more attention is directed towards therapies that may delay the onset 
of symptoms and support pharmacological treatment. A potential form of such therapy is physical activity, 
which protects against neurodegeneration by enhancing the action of neurotrophic factors. Several studies 
have shown the positive impact of exercise on improving the physical condition of patients and their 
quality of life. 
The aim of the present study was to determine the effect of MPTP neurotoxin on dopaminergic neurons 
and mouse mobility, as well as to investigate whether physical training will affect motor performance and 
modify MPTP impact. The study used a mouse model of Parkinson’s disease induced by administration 
of 10 doses of MPTP neurotoxin and probenecid within 5 weeks to male C57BL/6J mice in the age of 10 
months. Aging animals were used due to the fact that age is a risk factor in PD. A form of physical activity 
was treadmill training lasting 10 weeks. In order to assess the effect of MPTP and treadmill training on the 
motor properties of animals, the Inverted Grid traction test was carried out at three times points: before 
administration of neurotoxin, after its administration and before necropsy. Then the recorded sessions of 
mouse locomotion in the test apparatus were analysed in the TracMouse program.
Despite using a very sensitive method of analysis, which is the TracMouse program, no many significant 
differences in motor deficits were observed in mice receiving MPTP neurotoxin. Statistical analysis 
showed significant differences only for some movement parameters. The beneficial effects of physical 
exertion on the impairment of motor behaviour after MPTP administration were observed mainly for hind 
limbs. In addition, in the MPTP group, an increased number of ‘Touches’ was observed, a phenomenon 
defined as impaired fluency of motion during the step, manifested by temporary limb support on the 
ground/grid and characteristic only for the forelimbs. Physical training significantly reduced this disorder 
in mice treated with neurotoxin and simultaneously undergoing treadmill training – the MPTP-T group.
Keywords: Parkinson’s disease, MPTP mice model, neurodegeneration, Inverted Grid test, TracMouse 
analysis 
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Patomechanizm uzależnienia od opioidów
1. Wstęp

Uzależnienie jest przewlekłą chorobą neurobiologiczą, charakteryzującą się 
natrętnym dążeniem do przyjmowania substancji psychoaktywnej, mimo wynikających 
z tego zagrożeń dla zdrowia i życia. Choroba ta jest złożona pod względem etiologii, 
mechanizmów molekularnych, przebiegu klinicznego i leczenia [1]. Substancje 
uzależniające cechuje odmienne działanie farmakologiczne, duża różnorodność 
budowy chemicznej oraz wpływ na procesy regulujące funkcje emocjonalne 
i zachowania motywacyjne. Do najbardziej uzależniających substancji znanych 
człowiekowi należą opioidy. Jest to grupa leków – syntetycznych i półsyntetycznych 
analogów opiatów (alkaloidów opium z maku lekarskiego, Papaver somniferum) 
oraz związków endogennych: endorfiny, enkefaliny, dynorfiny. Leki opioidowe mają 
największą skuteczność analgetyczną i są niezbędne w leczeniu bólu przewlekłego 
[2]. Patomechanizm powstania uzależnienia polega na rozwoju zmian adaptacyjnych 
w układzie nerwowym. Opioidy powodują w mózgu przewlekłe zmiany na poziomie 
molekularnym i komórkowym, zmiany plastyczności synaptycznej, zaburzenia 
równowagi oraz przebudowę układu nagrody [3]. Znaczenie tej problematyki jest 
istotne. Zużycie leków opioidowych na świecie stale wzrasta. Szacuje się, że od 26,4 
mln do 36 mln ludzi na całym świecie nadużywa przeciwbólowych leków opioidowych, 
a około 2,1 mln osób w Stanach Zjednoczonych była od nich uzależniona w 2012 
roku [4]. W 2019 roku odnotowano w Europie 1,3 mln osób wysoce ryzykownie 
używających opioidów [5].
2. Cel pracy 

Celem pracy jest scharakteryzowanie mechanizmów, prowadzących do zmiany 
kontrolowanego używania środków uzależniających w stan niekontrolowanego ich 
stosowania. Całościowe spojrzenie na czynniki uzależnienia umożliwi zrozumienie 
choroby i odpowiednie podejście do leczenia.

1 malgorzatalorek1@gmail.com, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii i Biochemii 
Medycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2 piotr.kaminski@cm.umk.pl, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii i Biochemii Me-
dycznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu; p.kaminski@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk 
Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski. 
3 katarzyna.kempka@o2.pl, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet  
Zielonogórski.
4 j.feit@domsueryder.org.pl, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy,
5 medsystem@medsystem.com.pl, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder 
w Bydgoszczy; Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej,  
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet  
Mikołaja Kopernika w Toruniu; Medseven, Poradnia Terapii Uzależnień w Bydgoszczy; Instytut Filozo-
fii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.



Małgorzata Lorek, Piotr Kamiński, Katarzyna Rektor, Julia Feit, Edward Jacek Gorzelańczyk

204

3. Leki opioidowe
Opioidy są najskuteczniejszymi lekami przeciwbólowymi stosowanymi w terapii 

przewlekłego, silnego bólu. W medycynie są najczęściej przepisywane chorym na 
nowotwory oraz w innych przewlekłych, zagrażających życiu chorobach (AIDS, 
opieka paliatywna). Patomechanizm powstawania bólu przewlekłego, który utrzymuje 
się powyżej trzech miesięcy, jest złożony i dlatego w jego leczeniu zaleca się 
stosowanie analgetyków o różnym mechanizmie działania, np. leków opioidowych 
oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (tab. 1).

Tabela 1. Trzystopniowa drabina analgetyczna (według WHO 2013)

Stopień nasilenia bólu Stosowane leki

I stopień
ból słaby i umiarkowany

NLPZ/paracetamol
w razie potrzeby leki 
wspomagające

II stopień
ból umiarkowany i silny

 – słaby opioid: kodeina, 
tramadol
 – w razie potrzeby leki 
wspomagające i/lub 
analgetyk nieopioidowy

III stopień
ból bardzo silny

 – silny opioid: morfina, 
fentanyl, metanol
 – w razie potrzeby leki 
wspomagające i/lub 
analgetyk nieopioidowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WHO

Wyróżnia się: opioidy naturalne (np. morfina, kodeina), półsyntetyczne (np. 
oksykodon, hydrokodon) lub syntetyczne (np. tramadol, metadon, fentanyl). Heroina 
jest nielegalnym półsyntetycznym opioidem wytwarzanym z morfiny. Największa 
skuteczność analgetyczna leków opioidowych związana jest z wpływem na receptory 
opioidowe i hamowanie neurotransmisji przez inne szlaki przekaźników. Leki te wiążą 
się z receptorami opioidowymi MOR (μ), KOR (κ), DOR (δ) oraz NOP. Endogennymi 
ligandami receptorów: MOR są enkefaliny oraz endomorfiny, receptorów DOR – 
enkefaliny, KOR – dynorfiny, natomiast NOP – nocyceptyna [6]. Receptory opioidowe 
zlokalizowane są w mózgu (układ limbiczny, struktury korowe, śródmózgowie), 
w obrębie rogów tylnych rdzenia kręgowego oraz w tkankach obwodowych. 
Opioidy łączą się z receptorami w mózgu, aktywują centralny układ kontroli bólu, co 
prowadzi do hamowania przewodzenia bólu w rdzeniu kręgowym. Wywołują efekt 
przeciwbólowy na różnych płaszczyznach przewodzenia bólu [7]. Opioidy lipofilne 
(np. fentanyl) działają prawie wyłącznie w mechanizmie mózgowym, natomiast 
hydrofilne (np. morfina) działają także w mechanizmie obwodowym oraz w mniejszym 
stopniu rdzeniowym [6]. Omawiane leki różnią się między sobą sposobem interakcji 
z receptorami opioidowymi, siłą działania, właściwościami fizykochemicznymi 
cząsteczki, farmakokinetyką, okresem półtrwania, a także innymi działaniami, 
takimi jak wzmacnianie funkcji zstępujących szlaków kontroli bólu aminokwasów 
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(np. tramadol) lub antagonizm wobec aminokwasów pobudzających (np. metadon). 
Systemowe lub lokalne podanie do specyficznych struktur mózgu agonistów receptora 
MOR (w mniejszym stopniu DOR) aktywuje wydzielanie i metabolizm dopaminy, 
następuje działanie nagradzające. Blokada receptora MOR (również DOR) hamuje 
działanie nagradzające i rozwój uzależnienia od opioidów (np. działanie metadonu). 
Systemowe lub lokalne podanie agonistów receptora KOR hamuje wydzielanie 
dopaminy, następuje dysforia i awersja. Aktywacja receptora KOR przywraca głód 
opioidowy i dążenie do zażycia substancji. Buprenorfina jest częściowym agonistą 
receptorów MOR oraz antagonistą receptorów DOR i KOR, wpływa na receptory dla 
nocyceptyny [3].
4. Patomechanizm uzależnienia od opioidów

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podało w 2013 roku nową kategorię 
diagnostyczną: „zaburzenie wywołane używaniem danej substancji” (opiod use 
disorder), która łączy ze sobą pojęcia: uzależnienie od danej substancji oraz jej 
nadużywanie [8]. Lekozależność opioidowa powoduje rozregulowanie układów 
odpowiedzialnych w mózgu za mechanizmy nagrody i procesy motywacyjne. 
Rozwija się tolerancja, przyzwyczajenie, nawyk nadużywania. W wyniku nawrotów 
do stosowania danego środka, powtarzania epizodów zatrucia organizmu i stanów 
odstawienia, z czasem powstają zmiany w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. 
Obejmują one zmiany neuroplastyczne synaps w układzie nagrody, zaburzenia 
w systemach neurochemicznych i w układach neuroprzekaźników. Uzależnienie 
obejmuje trzy etapy: niepohamowane zażywanie substancji psychoaktywnej/zatrucie 
(nagroda i zachęta: zwoje podstawy), wycofanie/negatywny wpływ (negatywne 
stany emocjonalne i stres: rozszerzone ciało migdałowate i uzdeczka) oraz niepokój/
oczekiwanie (pragnienie, impulsywność i zaburzenie funkcji poznawczej: kora 
przedczołowa, wyspa, kora niejednorodna) [9, 10, 3]. 

Wszystkie substancje uzależniające aktywują mózgowy układ nagrody, powodując 
gwałtowny wzrost uwalniania dopaminy. U ludzi warunkiem działania nagradzającego 
jest pobudzenie neuronów dopaminowych w polu brzusznym nakrywki (ventral 
tegmental area, VTA) i uwalnianie dopaminy oraz endogennych opioidów w przedniej 
części prążkowia brzusznego, w jądrze półleżącym przegrody (nucleus accumbens, 
NAc). Dopamina jest bezpośrednio odpowiedzialna za ekscytujący pośpiech, który 
wzmacnia chęć zażywania opioidów i odgrywa kluczową rolę w rozwoju samego 
uzależnienia. Przyjmowanie substancji uzależniającej, która powoduje zmiany 
poziomu dopaminy w mózgu, związane jest z uczuciem przyjemności oraz zapewnia 
pozytywne wzmocnienie [10, 11]. Ponadto wielokrotne jej stosowanie powoduje 
uwrażliwienie na pozakomórkowe poziomy dopaminy w NAc [12]. Dopamina wiąże 
się do receptorów należących do dwóch rodzin – rodziny D1 (D1, D5) lub D2 (D2, 
D3, D4) [13]. Są to receptory metabotropowe o siedmiu segmentach transbłonowych. 
Receptory z rodziny D1 sprzęgają się z białkiem Gs, które stymuluje sygnalizację 
cyklicznego monofosforanu adenozyny cAMP. Receptory z rodziny D2 działają 
przeciwnie, są sprzężone z białkiem Gi, hamują cyklazę adenylanową, aktywują 
kanały potasowe powodując hiperpolaryzację i hamowanie funkcji neuronów. Hamują 
również działanie kanałów wapniowych, co wpływa na uwalnianie neuroprzekaźników. 
Receptory D2 są receptorami zarówno presynaptycznymi, które regulują ilość 
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wydzielanej dopaminy oraz postsynaptycznymi, które mają duże powinowactwo 
do tej substancji. Postsynaptyczne receptory D2 są aktywowane w wyniku wolnych 
wyładowań neuronów. Receptory D1 są receptorami postsynaptycznymi i wymagają do 
aktywacji większego stężenia dopaminy [14]. Badania obrazowe wykonywane przez 
Morgan et al. (2002) za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej PET na małpach 
oraz przez Thanos et al. (2001) za pomocą autoradiografii na szczurach, wykazały, że 
u osobników uzależnionych aktywność struktur nagrody jest osłabiona, w prążkowiu 
wydzielane jest mniej dopaminy i spada liczba receptorów dopaminowych D2. Ten 
stan utrzymuje się miesiącami po przewlekłej detoksykacji [15, 16].

Ważną cechą neuronów dopaminergicznych układu mezolimbicznego jest to, że 
dopamina działa wspólnie z innymi neuroprzekaźnikami na zasadzie kotransmisji 
[17]. Neurony poddane są modulacji przez hamujące i pobudzające układy 
neuroprzekaźników. Wpływ pobudzający wywierają głównie neurony cholinergiczne 
(przez receptory nikotynowe), serotoninergiczne (przez receptory 5-HT3). Wpływ 
hamujący wywierany jest przez neurony GABA-ergiczne, które są pod dodatkową 
kontrolą receptorów opioidowych oraz glutaminianergicznych. Aktywacja receptorów 
glutaminianergicznych nasila hamujący wpływ GABA, a pobudzenie receptorów 
opioidowych MOR prowadzi do zahamowania neuronów GABA-ergicznych w VTA, 
co z kolei uwalnia neurony dopaminergiczne spod ich hamującego wpływu w NAc [18]. 

Obok układu nagrody w mechanizmie uzależnienia opioidowego zaangażowane 
są również inne struktury mózgu: wzgórze, kora przedczołowa, kora zakrętu obręczy, 
zespół jąder migdałowatych, hipokamp. Przez wzgórze przechodzą informacje 
sensoryczne, charakteryzuje się dużą ilością receptorów opioidowych, w szczególności 
receptora typu MOR. Kora przedczołowa odgrywa ważną rolę w osądach, planowaniu 
i innych funkcjach wykonawczych, kontroluje „głód” opioidu. Kora zakrętu obręczy 
kontroluje „głód” opioidu oraz lęk i nastrój. Zespół jąder migdałowatych jest 
odpowiedzialny za zachowania emocjonalne, pamięć, poziom lęku i agresję [3]. 

W patogenezie uzależnień istotną rolę pełni hipokamp, struktura związana 
z pamięcią deklaratywną oraz przestrzenną, gromadzeniem wspomnień, procesem 
uczenia się. Odbiera informacje z jąder przegrody (projekcje cholinergiczne), z VTA 
(projekcje dopaminergiczne), z jąder szwu (projekcje serotoninergiczne), z miejsca 
sinawego (projekcje noradrenergiczne). Pobudzenie hipokampa nasila transmisję 
glutaminianergiczną, pośrednio zwiększając uwalnianie dopaminy w NAc [18]. 
W przypadku opioidów, w przeciwieństwie do innych środków odurzających, ich 
odstawienie prowadzi do lepszego uczenia się i pamięci zależnej od hipokampa. 
Hipokamp cechuje się wysoką plastycznością synaptyczną, ułatwia to rozwój uczenia 
się kontekstu narkotykowego, co może ułatwić powrót do uzależnienia [19]. Struktura 
ta odgrywa istotną rolę w mechanizmie wzmocnienia pozytywnego, które utrwala 
reakcję i zwiększa prawdopodobieństwo jej powtórzenia w celu uzyskania kontaktu 
z określonym bodźcem [20]. Opioidy modulują transmisję synaptyczną i plastyczność 
w hipokampie. Znacząco zmieniają transmisję glutaminergiczną, wpływają na 
neurogenezę, na stabilność drzewek dendrytycznych i długotrwałe wzmocnienie 
synaptyczne [21, 22]. Wyniki badań Eisch et al. (2000) sugerują, że przewlekłe stosowa-
nie morfiny u dorosłych szczurów hamuje neurogenezę w hipokampie [23]. Zmniejszeniu 
uległa liczba dzielących się komórek nerwowych znakowanych bromodeoksyurydyną 
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BrdU w strefie subgranularnej zakrętu zębatego oraz liczba nowych neuronów. Ponadto 
nadużywanie opiatów koreluje ze wzrostem białek związanych z apoptozą: Bad 
(białko proapoptotyczne), FasL i Fas (para „ligand i receptor śmierci”) w hipokampie 
i korze, co pokazują wyniki badań Tramullas et al. (2008) [24]. Doszło do zniszczenia 
neuronów w przebiegu apoptozy u myszy otrzymujących przewlekle heroinę, co 
mogło przyczynić się do pogorszenia zdolności poznawczych. W badaniu Pu et al. 
(2002) przez 10 dni wstrzykiwano szczurom dwa razy dziennie morfinę lub heroinę 
[25]. Umieszczono elektrody w regionie CA1 hipokampa. Długotrwałe wzmocnienie 
synaptyczne (long term potentiation, LTP) indukowano prądem. Dokonywano 
rejestracji potencjału postsynaptycznego pobudzającego fEPSP. Zaobserwowano 
znaczące zmniejszenie zdolności generowania LTP. Po zakończeniu leczenia LTP 
wracało do normalnego poziomu po około 24 godzinach. Badanie potwierdziło wpływ 
opiatów na zmiany plastyczności neuronalnej w hipokampie. Uszkodzenie hipokampa 
wiąże się z nasileniem dążenia do kontaktu z substancją psychoaktywną. Zimmerman 
et al. (1997) wykazali, że szczury z uszkodzonym regionem CA1 wykonują więcej 
reakcji instrumentalnych (naciśniecie dźwigni) prowadzących do zdobycia nagrody 
niż zwierzęta z grupy kontrolnej [26]. W hipokampie występuje duże zagęszczenie 
receptorów dla greliny, hormonu, który pobudza apetyt i pobieranie pokarmu. Grelina 
uczestniczy w długotrwałym wzmacnianiu synaptycznym w hipokampie. Aktywuje 
mezolimbiczny układ dopaminergiczny, wpływając na zachowania motywacyjne 
i nagradzające [18, 20].
5. Podsumowanie 

Uzależnienie od opioidów skutkuje utrwalonymi zmianami w strukturach 
mózgu, zmianami psychologicznymi i fizjologicznymi. Niewłaściwe stosowanie 
omawianych leków dotyczy głównie leczenia bólu u pacjentów onkologicznych, 
gdy choroba nowotworowa przestała mieć zawsze skutek śmiertelny. Nie wszystkie 
osoby zażywające substancje psychoaktywne ostatecznie uzależniają się. Podatność 
na uzależnienie jest różna ze względu na czynniki genetyczne, środowiskowe, 
społeczne. Różna jest skłonność ludzi do początkowego spróbowania substancji 
uzależniającej – jeśli mają na to wpływ, do podtrzymywania jej zażywania i ostatecznie 
do występowania postępujących zmian w mózgu, które charakteryzują uzależnienie. 
Wyniki badań rodzinnych, bliźniaczych i adopcyjnych wskazują, że czynniki 
genetyczne mają wpływ na uzależnienie i nawrót po leczeniu. Ponadto ekspozycja 
na substancje psychoaktywne wywołuje wyraźne zmiany ekspresji ponad stu genów 
[27, 10]. Warianty genetyczne warunkujące podatność na nadużywanie różnych 
substancji i uzależnienie od nich są związane przede wszystkim z genami kodującymi 
aktywne białka enzymatyczne, receptorowe i transportujące: enzymy metabolizujące 
narkotyki (CYP 2A6); enzymy metabolizujące neuroprzekaźniki (l3-hydroksylaza 
dopaminy, DI3H, monoaminooksydaza MAO); receptory neuroprzekaźników 
(receptor dopaminowy D2); receptory, za pośrednictwem, których narkotyki 
wywierają działanie na organizm (kannabinoidowe CB1 i CB2, opioidowe OPRM1, 
kwasu γ-aminomasłowego i benzodiazepin GABA A, nikotynowo-acetylocholinowe 
nACh); transportery neuroprzekaźników (serotoniny 5HT, dopaminy DAT1) [28]. 
Mechanizmy powstawania uzależnienia opioidowego są zróżnicowane, a ich poznanie 
pozwala na dokładniejsze poznanie tej choroby i wybór odpowiedniej farmakoterapii.
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Patomechanizm uzależnienia od opioidów
Streszczenie 
Opioidy są grupą leków – syntetycznych i półsyntetycznych analogów opiatów (alkaloidów opium 
z maku lekarskiego, Papaver somniferum) oraz związków endogennych (endorfiny i enkefaliny). 
W medycynie opioidy mają zastosowanie głównie w łagodzeniu bólu. Długotrwałe przyjmowanie tych 
substancji psychoaktywnych powoduje uzależnienie, które przyczynia się do tolerancji i wywołuje tzw. 
zespół odstawienny. Uzależnienie jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego, związaną 
z zaburzeniem funkcji układu nagrody, pamięci i motywacji. Opioidy prowadzą do rozwoju uzależnienia 
fizycznego tzw. zespołu neuroadaptacyjnego na poziomie molekularnym i komórkowym, co prowadzi 
do przebudowy struktur układu nagrody i patologicznej plastyczności synaptycznej. Patomechanizm 
powstania uzależnienia polega na rozwoju zmian adaptacyjnych w układzie nerwowym, które mają przede 
wszystkim charakter pobudzający w wyniku nadczynności układów regulacyjnych i neuroprzekaźników. 
Uzależnienie wiąże się z zaburzeniami funkcji neuroprzekaźników i hormonów, głównie w strukturach 
układu nagrody. U podłoża tego procesu leżą wzajemnie oddziałujące uwarunkowania środowiskowe 
i genetyczne.
Słowa kluczowe: uzależnienie, opioidy, receptory opioidowe



Małgorzata Lorek, Piotr Kamiński, Katarzyna Rektor, Julia Feit, Edward Jacek Gorzelańczyk

210

Pathomechanism of opioid addiction 
Abstract 
Opioids are a group of drugs – synthetic and semi-synthetic analogs of opiates (opium poppy alkaloids, 
Papaver somniferum) and endogenous compounds (endorphins and enkephalins). In medicine, opioids are 
mainly used to relieve pain. Long-term intake of these psychoactive substances causes addiction, which 
contributes to tolerance and evokes so-called withdrawal syndrome. Addiction is a chronic disease of the 
central nervous system associated with disorder function of the reward system, memory and motivation. 
Opioids lead to the development of physical dependence. neuroadaptation syndrome at the molecular and 
cellular level, which leads to the reconstruction of reward system structures and pathological synaptic 
plasticity. The pathomechanism of the emergence of addiction consists in the development of adaptive 
changes in the nervous system, which are primarily of a stimulant nature as a result of overactivity of 
regulatory systems and neurotransmitters. Addiction is associated with disturbances in the function of 
neurotransmitters and hormones, mainly in the structures of the reward system. Underlying this process 
are mutually influencing environmental and genetic conditions.
Keywords: addiction, opioids, opioid receptors
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Preparaty probiotyczne w profilaktyce i leczeniu 
próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa

1. Wprowadzenie
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia próchnica jest poważnym 

problemem zdrowotnym. W badaniu Global Burden of Disease Study 2015 próchnica 
zębów stałych została zaliczona do najczęstszych chorób (dotyczy ona 2,3 miliarda 
ludzi), a próchnica zębów mlecznych zajęła dwunaste miejsce (dotyczy 560 milionów 
dzieci) [1, 2].

Próchnica jest chorobą o etiologii wieloczynnikowej. Odkładanie się płytki 
nazębnej będącej mikrośrodowiskiem dla biofilmu bakteryjnego jest warunkiem 
wystąpienia tej choroby. Dojrzały biofilm płytki nazębnej składa się z wielu gatunków 
bakterii znajdujących się w matrycy złożonej głównie z nierozpuszczalnych w wodzie 
polisacharydów. U osób wolnych od próchnicy w biofilmie płytki nazębnej mikroflora 
znajduje się w dynamicznej równowadze. W przypadku spożywania kariogennych 
produktów przez odpowiednio długi czas równowaga ekologiczną jamy ustnej zostaje 
zaburzona, gdyż zwiększa się populacja bakterii próchnicotwórczych. Bakterie 
próchnicotwórcze metabolizujące spożywane węglowodany produkują kwasy, które 
obniżają pH płytki nazębnej. W konsekwencji występująca uprzednio równowaga 
procesów demineralizacji i remineralizacji tkanek twardych zęba przesuwa się 
w kierunku utraty minerałów, co doprowadza do próchnicy zębów. Bakterie z gatunku 
Streptococcus mutans zostały uznane za jedne z głównych organizmów, które 
odpowiadają za powstawanie próchnicy [3-10].

Współcześnie profilaktyka próchnicy opiera się na odpowiedniej diecie 
i systematycznym, mechanicznym usuwaniu płytki nazębnej poprzez szczotkowanie 
zębów i oczyszczaniu powierzchni między zębowych za pomocą nitki dentystycznej. 
U osób z wysokim ryzykiem próchnicy zaleca się stosowanie środków 
przeciwdrobnoustrojowych (np. płukanki z chlorheksydyną, ksylitol). Początkowe 
zmiany próchnicowe mogą ulec ponownej remineralizacji dzięki zastosowaniu 
preparatów takich jak fluor, czy płynne szkliwo [3, 4].

Zastosowanie antybiotyków w celu zwalczania bakterii próchnicotwórczych 
nie jest obecnie rekomendowane, gdyż długotrwałe ich spożywanie może zaburzyć 
równowagę ekosystemu środowiska jamy ustnej oraz zwiększyć oporność bakterii. 
Ponadto bakterie osadzone w biofilmie płytki nazębnej są bardziej oporne na 
antybiotyki w porównaniu ze stanem planktonicznym, co wiązałoby się z koniecznością 
stosowania bardzo wysokich stężeń antybiotyków [11]. Skutecznym sposobem walki 
z drobnoustrojami próchnicotwórczymi okazały się probiotyki. Probiotyki mogą 

1 emilia_klimek@wp.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 elizahamruk@wp.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie.
3 karolina.malysz@interia.pl, Studenckie Towarzystwo Naukowe, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
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konkurować z bakteriami próchnicotwórczymi o miejsce do kolonizacji, wytwarzać 
metabolity działające przeciwko patogenom, stymulować odporność lokalną 
i układową, a także zmniejszać reakcję zapalną. Stosowanie probiotyków zapobiega 
powstawaniu nowych zmian próchnicowych, jednak wciąż trwają badania nad ich 
wpływem na aktywny proces próchnicowy [12-14].
2. Probiotyki

WHO definiuje probiotyki jako żywe mikroorganizmy, które wykazują pozytywne 
działanie na zdrowie człowieka. Do probiotyków nie zalicza się mikroorganizmów 
działających chorobotwórczo lub toksycznie na organizm z prawidłowo działającym 
systemem odpornościowym. W badaniach wykazano, iż różne szczepy bakterii, 
pomimo, że należą do jednego gatunku, mogą w odmienny sposób oddziaływać na 
organizm ludzki. Z tego powodu przy doborze szczepu bakterii leczniczych stosowanych 
w preparatach probiotycznych, należy wyselekcjonować te, które wykazują pozytywne 
działanie kliniczne. Konieczne jest zatem potwierdzenie bezpieczeństwa każdego 
szczepu probiotycznego zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo oraz uzyskanie dla 
szczepu statusu GRAS (General Recognized As Safe) [11, 15, 16].

W wielu badaniach naukowych udowodniono korzystny wpływ wybranych 
szczepów bakterii z rodzajów Lactobacillius i Bifidobacterium na zapobieganie 
próchnicy. Bakterie te występują naturalnie w produktach spożywczych takich jak 
kefiry, jogurty oraz fermentowane owoce i warzywa [17-20].
3. Mechanizm działania

Bakterie probiotyczne cechują się zdobnością do przetrwania w kwaśnym 
pH środowiska, dzięki temu nie giną pod wpływem kwasów produkowanych 
przez bakterie próchnicotwórcze. Aplikowane do jamy ustnej wykazują większą 
adhezję do powierzchni zęba w porównaniu z bakteriami próchnicotwórczymi. Na 
drodze konkurencji hamują rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. Bakterie 
probiotyczne produkują również metabolity, które działają antagonistyczne na 
bakterie chorobotwórcze. Do substancji tych należą między innymi: nadtlenek 
wodoru, bakteriocyny, związki systemu laktoperoksydazy, reuteryna, enzymy lityczne 
oraz wiele innych niezidentyfikowanych dotąd substancji. Bakterie probiotyczne 
mogą modulować także odpowiedź immunologiczną gospodarza. Niektóre z nich, np. 
Lactobacillus paracasei SD1, zwiększają wytwarzanie przeciwciał klasy IgA, głównie 
śluzówkowych S-IgA. Poszczególne szczepy bakterii probiotycznych w różnym 
stopniu pobudzają wytwarzanie cytokin. Część z nich stymuluje szczególnie produkcję 
cytokin hamujących procesy zapalne (np. IL-10), inne z kolei cytokin prozapalnych 
(takich jak IL-12, TNF-α), co ma decydujący wpływ na efekt terapeutyczny. 
W zapobieganiu próchnicy ważne jest zatem zastosowanie odpowiedniego szczepu 
bakterii probiotycznych [21-27].
4. Zbadane gatunki i szczepy bakterii probiotycznych oraz efekty 
terapeutyczne po ich zastosowaniu

Podczas eksperymentów in vitro Lactobacillus plantarum FB-T9 działał 
bakteriostatycznie wobec próchnicotwórczych bakterii Streptococcus mutans. 
W eksperymencie in vivo przeprowadzonym na szczurach L. plantarum FB-T9 
charakteryzował się dużą zdolnością kolonizacji jamy ustnej. Jego aplikacja istotnie 
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obniżyła liczbę bakterii S. mutans występujących na powierzchniach zębów. 
Zastosowany zarówno profilaktycznie, jak i leczniczo ograniczał występowanie 
próchnicy, co sugeruje jego potencjalną przydatność [21]. 

Przeprowadzono także badania, w których wyizolowano naturalnie występujące 
pałeczki kwasu mlekowego. Bakterie te pobrano ze śliny oraz płytki nazębnej dzieci 
i młodzieży. Stworzono 3 grupy badawcze: 1) osoby ze zmianami próchnicowymi, 
2) z nieaktywną próchnicą oraz 3) bez zmian próchnicowych. Następnie zbadano 
oddziaływanie wyizolowanych bakterii kwasu mlekowego na szczepy bakterii 
próchnicotwórczych, takich jak S. mutans i Streptococcus sobrinus. W badaniu 
wykazano występowanie odmiennych gatunków bakterii w jamie ustnej pacjentów 
wolnych od próchnicy oraz u osób z aktywną chorobą próchnicową. Największe 
zahamowanie rozwoju bakterii próchnicotwórczych zaobserwowano w próbkach 
pobranych z jamy ustnej osób wolnych od próchnicy. Gatunki Lactobacillus 
paracasei, L. plantarum i Lactobacillus rhamnosus najsilniej hamowały paciorkowce 
próchnicotwórcze [28].

Przeprowadzono także badanie in vivo polegające na tym, iż jedna grupa badawcza 
otrzymała do spożycia probiotyczne mleko zawierające  Shirota, 
a druga grupa płyn fluorkowy do płukania jamy ustnej przez 7 dni. Zaobserwowano, 
iż w obu grupach nastąpiło statystycznie znaczące zmniejszenie liczby S. mutans 
w ślinie oraz wskaźnika płytki nazębnej (PI) [29]. Podobne wyniki uzyskano podając 
badanym do picia 100 ml kefiru (zawierającego bakterie Lactobacillus casei subsp. 
pseudoplantarum oraz Saccharomyces cerevisiae) codziennie przez 7 dni w pierwszej 
grupie badawczej oraz stosując płukanie płynem z 0,05% fluorkiem sodu w drugiej 
grupie badawczej. W obu grupach, w porównywalnym stopniu zmniejszyła się liczba 
S. mutans w ślinie. Metody te okazały się równie skuteczne w zwalczaniu próchnicy. 
Istotne jest to, iż w powyższych eksperymentach wyselekcjonowano badanych, tak 
aby żadna z osób nie miała aktywnej zmiany próchnicowej, wszystkie osoby należycie 
dbały o higienę jamy ustnej, miały podobną dietę, a w ostatnim czasie nie podlegały 
antybiotykoterapii, ani nie przeszły profesjonalnej profilaktyki fluorkowej [30]. 

Spożywanie mleka probiotycznego zwierającego L. paracasei SD1 przez 7 dni także 
zmniejsza poziom bakterii próchnicotwórczych, ponadto zwiększa poziom IgA [12, 
27, 31]. W podobnych badaniach trwających 12 miesięcy wykazano, iż spożywanie 
mleka zawierającego L. paracasei SD1 zmniejsza liczbę ubytków próchnicowych 
u dzieci w grupie probiotycznej w porównaniu z grupą kontrolną [32]. 

Zmniejszenie ilości bakterii S. mutans w ślinie wykazało również badanie, w którym 
grupa badawcza spożywała lody zawierające bakterie B. lactis Bb-12 i Lactobacillus. 
W grupie kontrolnej pacjenci otrzymywali zwykłe lody. Badanie to trwało 7 dni. 
Podobne wyniki otrzymano podając dzieciom twaróg zawierający bakterie B. lactis 
Bb-12 [33]. Konsumpcja raz dziennie jogurtu zawierającego L. acidophilus La5 i B. 
lactis Bb-12 przez okres 2 tygodni także wyraźnie zmniejszyła ilość bakterii S. mutans.
[34]. Obserwowana liczba bakterii próchnicotwórczych była znacznie mniejsza nawet 
po 30 dniach po zakończeniu spożywania probiotyków. Po 6 miesiącach liczba tych 
bakterii była jednakowa. Należy jednak zaznaczyć, że do tych eksperymentów wybrane 
zostały dzieci, które nie miały żadnych ubytków próchnicowych [17]. 
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Ze względu na fakt, iż bakterie probiotyczne przeżywają w środowisku kwaśnym, 
istnieją przypuszczenia, iż mogą one przyczynić się do rozwoju próchnicy. Przez 
niektórych badaczy bakterie z rodzaju Lactobacillus, z powodu wydzielanego kwasu 
mlekowego, uważane są jako organizmy związane z rozwojem próchnicy głębokiej. 
[35-37]. Bakterie Lactobacilllus nie są w stanie trwale skolonizować powierzchni 
zęba bez uprzedniego zadziałania metabolitów S. mutans, więc nie są one zaliczane 
do bakterii odpowiedzialnych za powstawanie początkowych zmian próchnicowych. 
Z tego powodu, dla bezpieczeństwa, w wielu badaniach brały udział tylko osoby 
bez próchnicy [38-41]. Badania wykazują jednak, iż rodzaj Lactobacillus składa się 
z heterogennej grupy mikroorganizmów. Obecnie rodzaj ten podzielony został na 
135 gatunków i 27 podgatunków [20]. Różne szczepy charakteryzują się odmiennym 
działaniem, na przykład szczepy L. paracasei wytwarzają znacznie mniej kwasów 
w porównaniu z Lactobacillus salivarius [32]. W badaniach wykazano, iż aktywny 
proces próchnicowy przebiegający w zębinie związany jest z obecnością szczepów 
Lactobacillus spp., które nie produkują nadtlenku wodoru. Z kolei szczepy produkujące 
ten związek działają antagonistyczne wobec bakterii próchnicotwórczych z rodzaju 
Streptococcus [39, 44]. Z tego powodu trwają badania nad selekcją właściwych 
szczepów w celu wyprodukowania szczepionki chroniącej przed próchnicą [41].

W badaniach in vivo trwających 15 miesięcy, przeprowadzonych u pacjentów 
z początkową próchnicą korzenia wykazano, iż codzienne spożywanie mleka 
wzbogaconego o fluor (5 ppm) lub preparaty probiotyczne (zawierające L. rham-
nosus LB21) wzmaga mineralizację początkowych zmian próchnicowych. W tym 
doświadczeniu osoby badane zostały podzielone na 4 grupy w zależności od 
rodzaju spożywanego mleka: A – próba kontrolna, zwykłe mleko, B – mleko 
wzbogacone zostało o fluor oraz preparaty probiotyczne, C – mleko zawierające 
preparaty probiotyczne, D – mleko z fluorem. Mineralizacja zębów widoczna była 
w grupach B, C oraz D, jednak najbardziej nasilona w osób spożywających mleko 
wzbogacone o fluor [42]. Wyniki te potwierdzono w badaniach przeprowadzonych 
na dzieciach w wieku szkolnym i przedszkolnym, którym podawano do spożycia 
150 ml mleka wzbogaconego o bakterie probiotyczne L. rhamnosus i fluor (2,5 g/l). 
W badaniach tych zaobserwowano ponadto dodatkowe korzystne skutki zdrowotne 
(rzadsze zachorowanie na zapalenie ucha środkowego oraz konieczność stosowania 
antybiotyków) [43]. Zmniejszenie liczby ubytków próchnicowych wykazano także 
w badaniu, w którym dzieciom podano do picia mleko z L. rhamnosus GG. Efekt ten 
był szczególnie widoczny u dzieci w wieku od 3 do 4 lat [44].

Inne badania przeprowadzono z udziałem nastolatków mających aktywne ubytki 
próchnicowe. Grupa badawcza otrzymywała raz dziennie przez 14 dni mleko 
zawierające L. rhamnosus LB21, a grupa kontrolna zwykle mleko jako placebo. 
W tym eksperymencie nie odnotowano jednak znaczącej zmiany ilości bakterii 
próchnicotwórczych [45].

Lactobacillus reuteri szczep ATCC 55730 podawano kobietom w ostatnim 
tygodniu ciąży oraz dzieciom przez 1 rok życia. Po 9 latach odnotowano, iż w grupie 
przyjmującej probiotyki 82% dzieci było wolnych od próchnicy, a w grupie kontrolnej 
przyjmującej placebo jedynie 58%. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami 
pod względem higieny jamy ustnej, diety oraz stosowania preparatów fluorkowych. 
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Liczba bakterii po 9 latach w obu grupach był jednak podobna, nie zaobserwowano 
stałej kolonizacji powierzchni zębów przez probiotyki [46]. W innym podobnym 
badaniu, zaaplikowano bakterie Bifidobacterium animals subsp. lactis BB-12 oraz  
L. paracasei F19. W tym badaniu nie zaobserwowano jednak znaczącego zmniejszenia 
liczby ubytków próchnicowych u dzieci po 9 latach od eksperymentu [47, 48].

W powyższych badaniach nośnikiem bakterii probiotycznych były produkty 
mleczne, ze względu na zawarte w nich fosfopeptydy kazeiny, które hamują proces 
demineralizacji oraz sprzyjają remineralizacji szkliwa zębów. Innym powodem 
stosowania nabiału jako nośników jest synergiczny związek pomiędzy składnikami 
produktów mlecznych oraz kulturami bakterii probiotycznych [49, 50].
5. Skutki uboczne

Leczenie probiotykami nie powodowało negatywnych skutków ubocznych u osób 
zdrowych. Jednak bakterie probiotyczne mogą wywoływać choroby oportunistyczne 
oraz być przyczyną bakteriemii u pacjentów z nieprawidłowo funkcjonującym układem 
odpornościowym. W grupie ryzyka są osoby:

• z zaburzeniami odporności, np. chorzy na AIDS; 
• z niekontrolowaną cukrzycą; 
• z utrzymującą się neutropenią; 
• z wadami serca, szczególnie zastawek; 
• po zabiegach chirurgicznych oraz inwazyjnych procedurach diagnostycznych, 

zwłaszcza w układzie pokarmowym i oddechowym;
• podczas długotrwałego cewnikowania żylnego;
• przyjmujące leki immunosupresyjne, np. po przeszczepie organów; 
• nieprawidłowo stosujące leki, szczególnie antybiotyki o szerokim spektrum 

działania (np. wankomycyna). 
Z tego powodu, w przypadku pacjentów obciążonych wieloma chorobami 

ogólnymi, należy wziąć pod uwagę ryzyko terapii probiotykami oraz rozważyć jej 
celowość [32, 51-58].
6. Podsumowanie 

Probiotyki konkurują z bakteriami próchnicotwórczymi o mikrośrodowisko 
oraz stymulacją lokalną odporność gospodarza. Efekt terapeutyczny zależy od 
zastosowanego szczepu bakterii. Badania wskazują na potencjalną przydatność 
bakterii: B. lactis Bb-12, L. paracasei SD1, L. casei Shirota, L. plantarum FB-T9 
oraz L. reuteri ATCC 55730 jako probiotyków w zapobieganiu i leczeniu choroby 
próchnicowej. Przed zastosowaniem ich na szeroką skalę konieczne są jednak dalsze 
długoterminowe badania kliniczne uwzględniające głównie wpływ probiotyków 
na rozwój już istniejących głębokich ubytków próchnicowych. W badaniach 
nie odnotowano negatywnych skutków terapii probiotykami, jednak istnieją 
przypuszczenia, iż może być ona szkodliwa dla osób z nieprawidłowo działającym 
układem immunologicznym.
Literatura:
1. WHO, Sugar and Dental caries, WHO/NMH/NHD/17.12, 2017, s. 1-4
2. https://www.fdiworlddental.org/news/20161006/23-billion-worldwide-suffer-from-dental-

caries-in-their-permanent-teeth-says-report, data dostępu: 03.03.2020 r.
3. Jańczuk Z. (red.), Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów 



Emilia Klimek, Eliza Hamruk, Karolina Małysz

216

stomatologii, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007, s. 185-211.
4. Piątowska D. (red.), Kariologia współczesna, Wyd. Med Tour Press International, 

Warszawa 2009, s. 11-21.
5. Featherstone J., The continuum of dental caries – evidence for a dynamic disease process, 

Journal of Dental Research, 83, 2004, s. 39-42.
6. Simón-Soro A., Mira A., Solving the etiology of dental caries, Trends Microbiology, 23, 

2015, s. 76-82.
7. Bowen W.H., Koo H., Biology of Streptococcus mutans-derived glucosyltransferases: role 

in extracellular matrix formation of cariogenic biofilms, Caries Research, 45, 2011,  
s. 69-86.

8. Huang R., Li M., Gregory R.L., Bacterial interactions in dental biofilm, Virulence, 2, 
2011, s. 435-444.

9. Bradshaw D.J., Lynch R.J., Diet and the microbial aetiology of dental caries: new 
paradigms, International Dental Journal, 63, 2013, s. 64-72.

10. Selwitz R.H., Ismail A.I., Pitts N.B., Dental caries., Lancet, 369, 2007, s. 51-59.
11. FAO i WHO, Probiotics in food. Health and nutritional properties and guidelines for 

evaluation, FAO Food and Nutrition 85, 2006, s. 1-55.
12. Ritthagol W., Saetang C., Teanpaisan R., Effect of Probiotics Containing Lactobacillus 

paracasei SD1 on Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli in Orthodontic Cleft 
Patients: A Double-Blinded, Randomized, Placebo-Controlled, The Cleft Palate-
Craniofacial Journal 51, 2004, s. 257-263.

13. Parvez S., MalikK A., Ah Kang S., Kim H.Y., Probiotics and their fermented food 
products are beneficial for health, Journal of Applied Microbiology, 100, 2006, s. 1171-1185.

14. Isolauri E., Sütas Y., Kankaanpää P., Arvilommi H., Salminen S., Probiotics: effects on 
immunity, The American Journal of Clinical Nutrition, 73, 2001, s. 444-450.

15. Jach M., Łoś R., Maj M., Malm A., Probiotyki – aspekty funkcjonalne i technologiczne, 
Postępy Mikrobiologii, 52, 2013, s. 161-170.

16. Kubiszewska I., Januszewska M., Rybka J., Gackowska L., Bakterie kwasu mlekowego 
i zdrowie: czy probiotyki są bezpieczne dla człowieka?, Postępy Higieny i Medycyny 
Doświadczalnej, 68, 2004, s. 1325-1334.

17. Devasya A., Vijayaprasad K.E., Mahanthesh T., Naveen K. R.,Asha N., Mythri S., Effect 
of probiotic containing ice-cream on Salivary Mutans Streptococci (SMS) levels in 
children of 6-12 years of age: A randomized controlled double blind study with six-months 
follow up, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 9, 2015, s. 6-9.

18. Sidhu G.K., Mantha S., Murthi S., Sura H., Kadaru P., Jangra J.K., Evaluation of 
lactobacillus and Streptococcus mutans by addition of probiotics in the form of curd in the 
diet, Journal of International Oral Health, 7, 2015, s. 85-89. 

19. Bhalla M., Ingle N.A., Kaur N., Yadav P., Mutans streptococci estimation in saliva before 
and after consumption of probiotic curd among school children, Journal of International 
Society of Preventive and Community Dentistry, 5, 2015, s. 31-34.

20. Bernardeau M., Vernoux J.P., Henri-Dubernet S., Guéguen M., Safety assessment of dairy 
microorganisms: the Lactobacillus genus., Interantional Journal of Food Microbiology, 
126, 2008, s. 278-285.

21. Zhang Q., Qin, S., Huang Y., Xu X., Zhao J., Zhang H., Chen W. Inhibitory and preventive 
effects of Lactobacillus plantarum FB-T9 on dental caries in rats, Journal of Oral 
Microbiology, 2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20002297.2019.17038
83, data dostępu: 03.03.2020 r.

22. Górska-Frączek S., Gamian A., Bakterie probiotyczne i ich wpływ na komórki układu 
odpornościowego, Zakażenia, 13, 2013, s. 12-17.

23. Haukioja A., Probiotics and oral health, European Journal of Dentistry, 4, 2010, s. 348-355.
24. Grajek W., Sip A., Aktywność antagonistyczna mikroorganizmów probiotycznych wobec 

drobnoustrojów chorobotwórczych, Zakażenia, 6, 2006, s. 49-54.
25. Van den Abbeele P., Van de Wiele T., Verstraete W., Possemiers S., The host selects 



Preparaty probiotyczne w profilaktyce i leczeniu próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa

217

mucosal and luminal associations of coevolved gut microorganisms: a novel concept, 
FEMS Microbiology Reviews, 35, 2011, s. 681-704.

26. Drakes M., Blanchard T., Czinn S., Bacterial probiotic modulation of dendritic cells, 
Infection and Immunity, 72, 2004, s. 3299-3309.

27. Nuntiya P., Benchamat S., Supatcharin P., Rawee T., Increasing salivary IgA and reducing 
Streptococcus mutans by probiotic Lactobacillus paracasei SD1: A double-blind, 
randomized, controlled study, Journal of Dental Sciences, 14, 2019, s. 178-184.

28. Simark‐Mattsson C., Emilson C., Grahn E., Jacobsson C., Roos K., Holm S., 
Lactobacillus‐mediated interference of mutans streptococci in caries‐free vs. caries‐active 
subjects, European Journal of Oral Science, tom 115, wydanie 4, 2007, s. 308-314.

29. Raju P., Persis D., Maitreyee U., Comparative evaluation of antimicrobial effectiveness 
of probiotic milk and fluoride mouthrinse on salivary Streptococcus mutans counts and 
plaque scores in children – An in vivo experimental study, Journal of Indian Society of 
Pedodontics and Preventive Dentistry, 2019, 37, s. 378-382.

30. Ghasempour M., Sefdgar S.A., Moghadamnia A.A., Ghadimi R., Gharekhani S., Shirkhani 
L., Comparative study of kefir yogurt-drink and sodium fluoride mouth rinse on salivary 
mutans streptococci, The Journal of Contemporary Dental Practice, 15, 2014, s. 214-217.

31. Manmontri C., Nirunsittirat A., Piwat S., Reduction of Streptococcus mutans by probiotic 
milk: a multicenter randomized controlled trial, Clinical Oral Investigation, 2019,  
https://doi.org/10.1007/s00784-019-03095-5, data dostępu: 10.03.2020 r.

32. Teanpaisan R., Piwat S., Tianviwat S., Sophatha B., Kampoo T., Effect of Long-Term 
Consumption of Lactobacillus paracasei SD1 on Reducing Mutans streptococci and 
Caries Risk: A Randomized Placebo-Controlled Trial, Dentistry Journal, 3, 2015, s. 43-54.

33. Bhalla M., Ingle N.A., Kaur N., Yadav P., Mutans streptococci estimation in saliva before 
and after consumption of probiotic curd among school children, Journal of International 
Society of Preventive & Community Dentistry, 5, 2015, s. 31-34.

34. Gruner D., Paris S., Schwendicke F., Probiotics for managing caries and periodontitis: 
systematic review and meta-analysis, Journal of dental science, 48, 2016, s. 16-25.

35. Soderling E., Probiotics and dental caries, Microbial Ecology in Health and Disease, 23, 
2012, s. 55-66.

36. Pitts N.B., Zero D.T., Marsh P.D., Dental caries, Nature Reviews Disease Primers, 25, 
2017, s. 1-16.

37. Caufield P.W., Schön C.N., Saraithong P., Oral Lactobacilli and dental caries: a model for 
niche adaptation in humans, Journal of Dental Research, 94, 2015, s. 110-118.

38. Ravn I., Dige I., Meyer R.L., Nyvad B., Colonization of the oral cavity by probiotic 
bacteria, Caries Research, 46, 2012, s. 107-112.

39. Szkaradkiewicz A.K., Stopa J., Lactobacillus spp. of oral cavity microflora in patho-
genesis of dental caries, Polish Journal of Environmental Studie, 16, (2007), s. 114-116.

40. Szkaradkiewicz A.K., Stopa J., Oral lactobacilli in dental caries, Clinical Microbiology 
and Infection, 13, 2007, s. 657-664.

41. Piwat S., Sophatha B., Teanpaisan R., An assessment of adhesion, aggregation and 
surface charges of Lactobacillus strains derived from the human oral cavity, Letters in 
Applied Microbiology, 61, 2015, s. 98-105.

42. Näse L., Hatakka K., Savilahti E., Saxelin M., Pönkä A., Puossa T., Effects of long-term 
consumption of a probitic bacterium, Lactobacillus rhamnosus GG, in milk on dental 
caries and caries risk in children, Caries Research, 35, 2001, s. 412-420.

43. Stecksén-Blicks C., Sjöström I., Twetman S., Effect of long-term consumption of milk 
supplemented with probiotic lactobacilli and fluoride on dental caries and general health 
in preschool children: a cluster-randomized study, Caries Research, 43, 2009, s. 374-381.

44. Petersson L. G., Magnusson K., Hakestam U., Baigi A., Twetman S., Reversal of primary 
root caries lesions after daily intake of milk supplemented with fluoride and probiotic 
lactobacilli in older adults, Acta Odontologica Scandinavica, 69, 2011, s. 321-327. 

45. Lexner M. O., Blomqvist S., Dahlén G., Twetman S., Microbiological profiles in saliva 



Emilia Klimek, Eliza Hamruk, Karolina Małysz

218

and supragingival plaque from caries-active adolescents before and after a short-term 
daily intake of milk supplemented with probiotic bacteria – a pilot study, Caries Research, 
46, 2010, s. 140-146.

46. Stensson M., Koch G., Coric S., Oral administration of Lactobacillus reuteri during 
the first year of life reduces caries prevalence in the primary dentition at 9 years of age, 
Caries Research, 48, 2014, s. 111-117.

47. Hasslöf P., West C.E., Videhult F.K., Early intervention with probiotic Lactobacillus 
paracasei F19 has no long-term effect on caries experience. Caries Research, 47, 2013,  
s. 559-565.

48. Taipale T., Pienihäkkinen K., Salminen S., Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-
12 administration in early childhood: a randomized clinical trial of effects on oral 
colonization by mutans streptococci and the probiotic, Caries Research, 46, 2012, s. 69-77.

49. Ferrazzano G.F., Cantile T., Quarto M., Ingenito A., Chianese L., Addeo F., Protective 
effect of yogurt extract on dental enamel demineralization in vitro, Australian Dental 
Journal, 53, 2008, s. 314-319.

50. Kopp-Hoolihan L., Prophylactic and therapeutic uses of probiotics: A review, Journal of 
the American Dietetic Association, 101, 2001, s. 229-238.

51. Ishibashi N., Yamazaki S., Probiotics and safety, The American Journal of Clinical 
Nutrition, 73, 2001, s. 465-470.

52. Kłos M., Chorobotwórczość Lactobacillus sp. – czynniki ryzyka, identyfikacja, 
antybiotykooporność, Postępy Mikrobiologii, 56, 2017, s. 180-186.

53. Gouriet F., Million M., Henri M., Lactobacillus rhamnosus bacteremia: an emerging 
clinical entity, European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 31, 
2012, s. 2469-2480.

54. Cannon J.P., Lee T.A., Bolanos J.T., Danziger L.H., Pathogenic relevance of 
Lactobacillus: a retrospective review of over 200 cases, European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases, 24, 2005, s. 31-40.

55. Russo A., Angeletti S., Lorino G., A case of Lactobacillus casei bacteraemia associated 
with aortic dissection: is there a link?, New Microbiologica, 33, 2010, s. 175-178.

56. Hammerman C., Bin-Nun A., Kaplan M., Safety of probiotics: comparison of two popular 
strains, British Medical Journal, 333, 2006, s. 1006-1008.

57. Duprey K.M., McCrea L., Rabinowitch B., Azad K.N., Pyelonephritis and bacteremia 
from Lactobacillus delbrueckii, Case Reports in Infectious Diseases, 2012, https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3465865/, data dotępu: 03.03.2020 r.

58. Kulkarni H.S., Khoury C.C., Sepsis associated with Lactobacillus bacteremia in a patient 
with ischemic colitis, Indian Journal of Critical Care Medicine, 18, 2014, s. 606-660.



Preparaty probiotyczne w profilaktyce i leczeniu próchnicy zębów – przegląd piśmiennictwa

219

Preparaty probiotyczne w profilaktyce próchnicy zębów – 
przegląd piśmiennictwa
Streszczenie 
Systematyczne spożywanie produktów mlecznych wzbogaconych w organizmy probiotyczne powoduje 
zmniejszenie ilość bakterii próchnicotwórczych kolonizujących jamę ustną, co zapobiega pojawianiu 
się nowych ognik próchnicy zębów. Aby zredukować rozwój próchnicy konieczne jest jednak wybranie 
odpowiedniego szczepu bakterii probiotycznych, ponieważ bakterie nawet tego samego gatunku różnią 
się właściwościami. Przed zastosowaniem probiotyków na skalę światową, konieczne są jednak dalsze 
badania nad wpływem bakterii probiotycznych na rozwój aktywnych procesów próchnicowych, ponieważ 
niektóre z nich wiązane są z rozwojem próchnicy głębokiej.
Słowa kluczowe: probiotyki, profilaktyka, próchnica

Probiotics in prophylaxis of dental caries – review article
Abstract 
Systematic consumption of dairy products enriched with probiotic organisms results in a reduction in the 
amount of caries-causing bacteria in the oral cavity. It prevents the appearance of new caries. In order to 
obtain positive results of caries reduction it is necessary to choose the right strain of probiotic bacteria, 
because even bacteria of the same species differ in their properties. Before using probiotics on a global 
scale, it is necessary to conduct research on the impact of probiotic bacteria on the development of active 
carious processes, because some of them are associated with the development of dentin decay.
Keywords: probiotics, prophylaxis, caries
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Prawidłowe odżywianie jako nieodłączny element 
profilaktyki przeciwpróchnicowej

1. Wprowadzenie
Według definicji WHO (1962) próchnica zębów jest chorobą infekcyjną, 

transmisyjną, pochodzenia zewnętrznego, która powoduje demineralizację i rozpad 
twardych tkanek zęba – szkliwa, zębiny i cementu. Zapoczątkowanie procesu 
próchnicowego na poziomie ultrastrukturalnym nie jest klinicznie dostrzegalne, 
natomiast progresja doprowadza do powstania widocznej makroskopowo tzw. białej 
plamy próchnicowej, a następnie ubytku zmineralizowanych tkanek zęba. Za rozwój 
zmiany próchnicowej odpowiedzialne jest występowanie następujących czterech 
czynników: obecność płytki nazębnej, podatność zęba na próchnicę, spożywanie 
węglowodanów oraz odpowiednio długi czas, w którym wszystkie te czynniki 
współwystępują ze sobą. [1]. Obecnie za bakterie próchnicotwórcze uważane są 
pałeczki kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus) oraz paciorkowce zmienne 
(Streptococcus mutans) bytujące w płytce nazębnej. Bakterie te mają zdolność do 
fermentacji węglowodanów dostarczanych z pożywieniem, co w konsekwencji 
prowadzi do produkcji kwasów oraz obniżenia w ciągu kilku minut pH płytki poniżej 
5 (tzw. pH krytyczne). Kwaśnie pH utrzymuje się w jamie ustnej 30-60 min, po czym 
powraca do wartości prawidłowej 6,5, co jest związane z buforującym działaniem 
śliny. Powtarzające się spadki pH mogą doprowadzić do demineralizacji twardych 
tkanek zęba podatnych na próchnicę, do których należą głównie dołki i bruzdy [2]. 

Częste spożywanie produktów bogatych w węglowodany dostarcza bakteriom 
jamy ustnej substratu do tworzenia kwasów. Dlatego podstawą zapobiegania 
próchnicy jest odpowiednie odżywianie ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji 
cukrów. W etiopatogenezie choroby próchnicowej ważne jest nie tylko co jemy, ale 
także jakość, konsystencja, częstość, a nawet kolejność spożywanych produktów 
[3, 4]. Z diety powinny zostać wyeliminowane cukry proste oraz słodkie napoje, 
a zamiast tego wprowadzone substytuty cukru oraz przetwory mleczne. Celem pracy 
był przegląd piśmiennictwa i wykazanie związku między niewłaściwym odżywianiem 
i pojawieniem się choroby próchnicowej oraz przedstawienie zaleceń dietetycznych 
pomagających jej uniknąć. 
2. Eliminacja cukrów

Węglowodany są jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do 
rozwoju próchnicy. Stanowią niezbędny substrat do tworzenia silnie kwasotwórczego 
biofilmu na powierzchni zębów. Na spożycie cukru wpływają uwarunkowania 
socjalne i kulturowe. Cukier uważany jest za główne źródło energii niezbędnej do 
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życia i dostarczanej z pokarmem. Stanowi około 70% spożywanych pokarmów. 
Do głównych źródeł węglowodanów w diecie należą skrobia i sacharoza. Do 
węglowodanów ulegających fermentacji w jamie ustnej zaliczane są: monosacharydy – 
fruktoza i glukoza, disacharydy – maltoza, laktoza i sacharoza oraz polisacharydy – 
skrobia, mutan, glukan, fruktan. Najbardziej kariogenne (przyczyniające się do 
powstania i rozwoju próchnicy) są sacharoza, maltoza, glukoza i fruktoza, a nieco 
mniej laktoza. Spośród nich największe znaczenie w rozwoju próchnicy ma sacharoza. 
Jest cukrem najczęściej spotykanym w produktach spożywczych. Zawarta jest miedzy 
innymi w słodyczach (ciastkach, cukierkach, dżemach) oraz produktach mlecznych, 
niektórych rodzajach mięs, płatkach śniadaniowych, keczupie, musztardzie [5, 6]. 
Sacharoza jest substratem do produkcji zewnątrzkomórkowych polisacharydów, 
wewnątrzkomórkowych zapasowych glikopolisacharydów oraz nierozpuszczalnej 
matrycy polisacharydowej. Zwiększa lepkość płytki, co ułatwia przyleganie bakterii 
do powierzchni zęba i kolonizację płytki. Ponadto biofilm, który powstaje w obecności 
sacharozy zawiera mniejsze ilości składników niezbędnych do mineralizacji szkliwa, 
czyli jonów fluorkowych, wapniowych i fosforanowych [7]. 

Surowa skrobia jest wielocukrem mało próchnicotwórczym, ponieważ ze względu 
na duży ciężar molekularny nie wnika w głębsze warstwy płytki, lecz gromadzi 
się na jej powierzchni [8]. Zawarta jest głównie w ziemniakach, fasoli, ryżu oraz 
ziarnach zbóż. Skrobia roślinna jest otoczona błonami błonnikowymi i z tego względu 
jest powoli rozkładana w jamie ustnej przez amylazę ślinową. Jednak gotowanie 
i pieczenie skrobi prowadzi do jej częściowej degradacji przez co staje się podatna na 
działanie enzymów bakteryjnych. Spożycie przetworzonej skrobi obniża pH w jamie 
ustnej poniżej wartości krytycznych (5,5-6) [9]. Znacznie bardziej próchnicotwórcza 
jest mieszanina rozpuszczalnej skrobi i sacharozy. Z powodu kleistej konsystencji 
tych produktów wzrasta ich retencja oraz wydłuża się czas usuwania węglowodanów 
z powierzchni zębów. Po spożyciu produktów zawierających sacharozę neutralizujące 
działanie śliny trwa około 40 minut, natomiast w przypadku skrobi ten czas wydłuża 
się nawet do 2 godzin. Dodatkowo skrobia dostarczana wraz z sacharozą zwiększa 
ilość bakterii Lactobacillus spp. oraz przyczynia się do zwiększenia kwasotwórczości 
i całkowitej masy biofilmu bakteryjnego [10].

Wykazano, że cukry naturalne występujące w ziarnach zbóż, warzywach 
i owocach, a także w mleku, nie mają istotnego wpływu na rozwój próchnicy. Wynika 
to z zawartości w nich substancji ochronnych takich jak błonnik, woda, wapń lub 
związki polifenolowe. Dodatkowo spożywanie warzyw, owoców i ziaren wpływa 
na mechaniczną stymulację śliny, co pomaga zmniejszyć potencjalne szkodliwe 
skutki węglowodanów [11]. Według brytyjskiego Committee on the Medical Aspects 
of Food Policy (COMA – Komitet ds. Medycznych Aspektów Żywności) zalecane 
jest spożywanie 5 porcji owoców dziennie, gdzie tylko jedna z nich może zawierać 
świeżo wyciskany sok lub suszone owoce [12]. Badania epidemiologiczne pokazują, 
że zarówno częstość jak i ilość spożywania cukrów ma istotne znaczenie w rozwoju 
próchnicy [13]. 

Ważnym elementem profilaktyki przeciwpróchnicowej jest zmiana nawyków 
żywieniowych, głównie ograniczenie ilości i częstości spożywania cukrów. Pomocne 
w tym może okazać się wprowadzenie dla dzieci i młodzieży skandynawskiego 
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modelu „słodkich sobót”, który polega na podaniu dziecku słodkiej przekąski tylko 
raz w tygodniu. Należy przy tym pamiętać, że dziecko powinno umyć zęby po każdym 
takim posiłku. Dzięki temu nie stwarzają się warunki dogodne do rozwoju próchnicy, 
przez co odsetek dzieci z próchnicą w Skandynawii jest na bardzo niskim poziomie 
[14]. Istotny jest fakt, że mniej szkodliwe dla rozwoju próchnicy jest spożycie większej 
ilości słodyczy jednorazowo, niż mniejsze ilości spożywane w większych odstępach 
czasu, szczególnie między posiłkami. 

Ważne jest, aby bezpośrednio przed snem i w nocy nie spożywać żadnych produktów 
zawierających łatwo przyswajalne cukry. Podczas snu znacznie zmniejsza się ilość 
wydzielanej śliny, przez co zakwaszone środowisko w jamie ustnej nie może zostać 
szybko zneutralizowane [15]. W przypadku małych dzieci należy unikać tzw. słodkich 
uspokajaczy, czyli zanurzania smoczka w słodzonych płynach czy podawania w czasie 
snu słodkich napojów w butelce [16]. Trzeba pamiętać, że częste spożywanie cukru 
jest bardziej szkodliwe dla zębów mlecznych niż stałych. Nie zaleca się dodawania 
cukru do pokarmów i przekąsek dzieciom do 2. roku życia. Dotyczy to także słodkich 
syropów oraz miodu [17]. Ważne jest także, że dieta bogata w węglowodany stanowi 
mniejsze zagrożeniu w przypadku codziennej podaży związków fluoru w pastach do 
zębów lub płukankach [18]. 

Jak wynika z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) należy ograniczyć 
spożycie cukrów do mniej niż 10% energii. Przy zużyciu 1900 kcal w ciągu dnia 
opowiada to około 48 g cukru (czyli około 10 łyżeczek do herbaty). Natomiast 
Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association – AHA) 
zaleca ograniczenie spożycia cukrów nawet do ilości poniżej 5% energii. Jest to ilość 
korzystna dla zębów oraz zdrowia ogólnego [19]. 
3. Substytuty cukru

Zamiast cukru możemy wprowadzić do diety inne substancje słodzące, czyli tak 
zwane substytuty cukru. Mogą nimi być sztuczne słodziki, które są niekaloryczne 
oraz dostarczające energii alkohole cukrowe (poliole). Słodziki zaliczane do pierwszej 
grupy poza słodkim smakiem, nie mają wartości odżywczych. Stanowią chemicznie 
heterogenną grupę, a najczęściej używanym przedstawicielem jest aspartam. Mimo 
to istnieją kontrowersje dotyczące spożywania aspartamu w dużej ilości. Wykazano, 
że osoby regularnie spożywające ten słodzik narzekały na ból głowy, nudności, 
bezsenność, skurcze mięśni a nawet utratę smaku. Podczas jego rozkładu w organizmie 
powstaje fenyloalanina, dlatego jest przeciwskazany u chorych na fenyloketonurię. Do 
drugiej grupy substytutów zaliczane są substancje naturalne, takie jak sorbitol, ksylitol 
i mannitol [20]. 

Na szczególną uwagę, ze względu na swoje właściwości kariostatyczne, zasługuje 
ksylitol. Jest to pięciowęglowy alkohol cukrowy, który inaczej nazywany jest cukrem 
brzozowym lub drzewnym. Potoczna nazwa wynika z pozyskiwania go z brzozy, 
owsa, buku, kukurydzy lub trzciny cukrowej. Jest substancją naturalną, którą możemy 
powszechnie spotkać w owocach i warzywach, takich jak maliny, śliwki, truskawki, 
borówki, czarne porzeczki, żurawina, gruszki, banany czy kalafior. Obecnie dodawany 
jest do wielu produktów spożywczych jako substancja słodząca (cukierki, czekolada 
i inne słodycze, mleko, produkty dla diabetyków, gumy do żucia). Możemy go spotkać 
w środkach do higieny jamy ustnej – pastach do zębów, nitkach dentystycznych, 
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płukankach, płatkach do oczyszczania jamy ustnej niemowląt, oraz produktach 
farmaceutycznych np. syropach, kroplach i tabletkach. Występuje także w postaci 
tabletek do ssania. Charakteryzuje się słodkim smakiem oraz małą kalorycznością (40% 
mniejsza niż sacharozy). Ma umiarkowaną higroskopijność, a podczas rozpuszczania 
w jamie ustnej daje uczucie miłego chłodzenia. Najważniejszą jego właściwością 
jest nieuleganie fermentacji w jamie ustnej. Nie jest metabolizowany przez bakterie 
bytujące w płytce nazębnej i nie obniża pH. Ponadto zmniejsza odkładanie się płytki 
nazębnej oraz adhezję bakterii do powierzchni szkliwa. Wykazuje bezpośredni efekt 
hamujący na główne bakterie biorące udział w procesie próchnicowym (Streptococcus 
mutans), zakłócając ich procesy produkcyjne energii i w efekcie prowadząc do śmierci 
komórki. Po spożyciu trafia bezpośrednio w niezmienionej formie do jelita cienkiego. 
Jest metabolizowany głównie w wątrobie bez udziału insuliny. Stosowanie ksylitolu 
jako zamiennika cukru jest bezpieczne, jednak w nadmiernej ilości (u dzieci powyżej 
45g/dzień, u dorosłych powyżej 100 g/dzień) może mieć efekt przeczyszczający, 
wywołując biegunkę osmotyczną [21]. Optymalne hamowanie wzrostu S. mutans 
występuje przy spożyciu 5-6 g z częstością 3 lub więcej razy dziennie [22]. 

Pierwsze korzyści ksylitolu w walce z próchnicą zaobserwowano w Finlandii 
w 1972 r. podczas przeprowadzania badań w ramach programu znanego pod nazwą 
Turku Sugar Studies. W badaniach skoncentrowano się na zastąpieniu zwykłego 
cukru ksylitolem przy niezmienionych innych składnikach diety. Po dwóch latach 
stwierdzono u badanych osób redukcję próchnicy o 85%. Udowodniono, że ma to 
związek z brakiem dostarczania substratu dla fermentujących bakterii, dzięki czemu 
nie powstaje kwas mlekowy rozpuszczający szkliwo [23]. 

Najczęstszym sposobem dostarczania ksylitolu była guma do żucia. Badania 
przeprowadzone w Montrealu wykazały, że dzieci, które żuły gumę z ksylitolem miały 
znacznie mniejszy przyrost próchnicy po 24 miesiącach niż te, które nie używały 
gumy. Ponadto u wielu z nich zaobserwowano remineralizację początkowych zmian 
próchnicowych. Żucie gumy zwiększa przepływ śliny bogatej w jony wapnia i fosforu 
oraz przyspiesza proces wypłukiwania kwasów z jamy ustnej. Udowodniono, że stoso-
wanie gumy z ksylitolem pozwala zmniejszyć ryzyko próchnicy nawet o 59% [24]. 

Sorbitol i mannitol wstępują naturalnie w wielu roślinach. Powodują niewielki 
spadek pH jamy ustnej. Dodawane są głównie do bezcukrowych gum do żucia, leków 
oraz past do zębów. 
4. Woda zamiast soków

Dużym ryzykiem rozwoju próchnicy odznacza się spożywanie soków i innych 
słodzonych napojów, np. soki owocowe, napoje typu cola, lemoniada, napoje 
gazowane, słodzona herbata. Duże ilości słodzonych napojów w diecie są nie tylko 
przyczyną problemów z uzębieniem, ale także mogą prowadzić do otyłości, cukrzycy 
i hipertriglicerydemii. Ponadto często skutkują niedoborem ważnych składników 
odżywczych, takich jak żelazo, wapń, kwas foliowy, witamina A. Ważny jest fakt, 
że wśród dzieci i młodzieży napoje te najczęściej wypierają ich zdrowsze zamienniki 
bogate w substancje odżywcze oraz wodę i mleko [25].

Z przeprowadzonych badań epidemiologicznych wynika, że dieta dzieci w Polsce 
zwiera duże ilości soków owocowych (85,5%). Wyniki badań ankietowych na temat 
zdrowia jamy ustnej i prawidłowej diety pokazują, że co dziesiąte dziecko pije kilka razy 
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dziennie słodzone napoje gazowane. Ponad 30% deklaruje spożywanie jedynie kilka 
razy w ciągu dnia słodzonej herbaty jako jedynego słodkiego napoju. Dodatkowo 
ponad 20% dzieci w wieku 5-7 lat nie spożywa napojów mlecznych lub spożywa je 
sporadycznie. 

Według danych WHO 100 ml oranżady lub napoju typu cola zawiera około 10 g 
cukru, co oznacza, że w jednej szklance znajduje się nawet 3-5 łyżeczek cukru. Puszka 
gazowanego napoju o objętości 355 ml może zawierać do 40 g cukru, co daje aż 8 
łyżeczek. Dodatkowo napoje gazowane zawierają kwasy, głównie jabłkowy, cytry-
nowy, askorbinowy, węglowy i fosforanowy. Zakwaszając środowisko jamy ustnej, 
przyczyniają się one do demineralizacji oraz erozji zębów. Należy podkreślić, że pH 
krytyczne, w którym dochodzi do demineralizacji szkliwa wynosi 5,5. Najlepszym 
płynem zaspokajającym pragnienie jest woda. Najlepiej żeby była niskosiarczanowa, 
niskosodowa oraz niskozmineralizowana. Spożywanie wody jest w pełni bezpieczne 
dla naszych zębów i nie sprzyja rozwojowi próchnicy, jak ma to miejsce w przypadku 
nadmiernej konsumpcji soków owocowych. Według zaleceń Polskiej Grupy Ekspertów: 
„Soki można wprowadzać do diety niemowląt karmionych piersią nie wcześniej niż 
w 7. miesiącu życia, a u dzieci karmionych sztucznie po ukończeniu 4. miesiąca życia. 
Soki należy podawać łyżeczką i unikać ich podawania przed snem oraz w nocy. Ilość 
soków wypijanych w ciągu dnia powinna być limitowana i nie powinna przekraczać 
150 ml, przy czym soki i owoce liczone są w jednej racji pokarmowej, z preferencją 
większego udziału świeżych owoców” [26].

Dodatkowo podczas picia wody obmywa ona zęby i pozostałą część jamy ustnej, 
co przyczynia się częściowo do rozpuszczenia pozostałych resztek pokarmowych. 
Pozwala to na pozbycie się substratu dla fermentujących bakterii. Woda także pośrednio 
warunkuje zabezpieczenie przed rozwojem próchnicy, gdyż stopień nawodnienia 
organizmu warunkuje wydzielanie odpowiedniej ilości śliny przez gruczoły ślinowe. 
Zalecana dzienna podaż wody wynosi minimum 1,5 litra [27]. 
5. Mleko i produkty mleczne

Do kolejnych ważnych produktów chroniących przed próchnicą należą mleko 
i przetwory mleczne. W skład pełnego mleka krowiego wchodzi 3,4% białka (w tym 
0,6% białek serwatkowych i 2,8% kazeiny), 87,4% wody, 4,8% laktozy, 3,7% tłuszczu 
i 0,6% związków mineralnych. Jak powszechnie wiadomo mleko jest źródłem wielu 
składników odżywczych, spośród których najważniejsze są potas, wapń, fosfor, 
białka, witamina A oraz witaminy z grupy B (B12 i PP – niacyna). Istotne znaczenie 
ma także zawartość zróżnicowanych ilość wszystkich aminokwasów, które nie mogą 
być syntezowane w organizmie. Białko jest podstawowym budulcem wszystkich 
tkanek organizmu i powinno pokrywać 15-20% zapotrzebowania energetycznego 
diety. Jest niezbędnym składnikiem do prawidłowego wzrostu dzieci i młodzieży. 
Nie tylko warunkuje rozwój kości, ale także wpływa na odpowiednią budowę zębów. 
Mleko można zastąpić niesłodzonymi produktami mlecznymi, np. maślanką, kefirem, 
jogurtem lub serami. Zalecane jest spożywanie chudych produktów mlecznych, 
półtłuste charakteryzują się wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, 
które niekorzystnie wpływają na stężenie lipidów we krwi [28].

Mleko i jego wytwory cechują się niskim potencjałem próchnicotwórczym 
i uznawane są za kariostatyczne. Dokładne analizy żywieniowe potwierdzają 



Prawidłowe odżywianie jako nieodłączny element profilaktyki przeciwpróchnicowej

225

korzystne oddziaływanie ich konsumpcji. Mechanizm ich działania jest złożony 
i zależy w głównej mierze od bogatego składu chemicznego. Znacznie wolniejsza 
fermentacja laktozy niż sacharozy obniża pH tylko do około 0,6. Jest to wartość 
powyżej pH krytycznego dla zapoczątkowania demineralizacji, w którym nie dochodzi 
do rozpuszczenia szkliwa. Za obniżenie kariogenności mleka odpowiedzialne są także 
zawarte w nim wapń i fosfor. Pierwiastki te są niezbędne do mineralizacji zębów. 
Wpływają ochronnie na zęby przed atakiem kwasów poprzez przesycenie płytki i śliny 
jonami wapnia i fosforu. Sprzyja to remineralizacji i może zatrzymać początkowe 
zmiany próchnicowe. Jednocześnie wapń odpowiada za prawidłową budowę zębów. 
Lipidy zawarte w mleku tworzą warstwę ochronną na powierzchni zębów oraz 
stymulują wydzielanie śliny. Kazeina i peptydy zmniejszają adhezję paciorkowców 
próchnicotwórczych do powierzchni zębów oraz obniżają aktywność bakteryjnych 
glukozylotransferaz, co skutkuje zmniejszeniem biomasy i kwasotwórczości płytki. 
Przeciwpróchnicowe działanie kazeiny zawartej w mleku zostało wykorzystane do 
opracowania kompleksu fosfopeptydu kazeiny (CPP) i amorficznego fosforanu wapnia 
(ACP), który jest wykorzystywany do kontrolowania próchnicy. Produkty mleczne 
zawierają także wiele innych bioaktywnych składników, które mogą odgrywać 
zasadniczą rolę w zapobieganiu próchnicy. Na przykład, laktoferryna zmniejsza 
adherencję Streptococcus mutans do hydroksyapatytu pokrytego śliną, a lizozym 
i laktoperoksydaza hamują metabolizm glukozy tych drobnoustrojów [29].

Wykazano, że spośród wszystkich produktów mlecznych najkorzystniejsze jest 
spożywanie serów, które cechują się promowaniem procesów remineralizacyjnych 
poprzez dostarczanie niezbędnych jonów oraz pobudzanie wydzielania śliny. Efekt ten 
jest lepiej dostrzegalny po spożyciu serów twardych. Poprzez badania udowodniono 
także, że fosfopeptyd kazeiny sera tworzy kompleks z fosforanem wapnia (CPP-CP), 
co powoduje zwiększenie pH płytki nazębnej. Stanowi on długotrwały rezerwuar 
jonów potrzebnych do remineralizacji szkliwa [30]. 
6. Karmienie piersią

Prawidłowa dieta już od urodzenia ma ogromny wpływa na rozwój dziecka, a także 
może zmniejszyć ryzyko pojawienia się chorób zależnych od diety, do których można 
zaliczyć cukrzycę, otyłość, nowotwory czy miażdżycę. Karmienie piersią dostarcza 
wszystkich niezbędnych składników potrzebnych niemowlętom w pierwszym okresie 
życia. Dlatego zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi żywienia niemowląt 
powinno dążyć się do wyłącznego karmienia piersią do ukończenia 6. miesiąca życia 
(co najmniej do 4. miesiąca) [31]. Istnieją pewne przeciwskazania ze strony matki do 
karmienia piersią, między innymi zakażenie wirusem HIV, czynna gruźlica, zażywanie 
przez matkę niektórych leków, zakażenie wirusem HTLV-1 lub HTLV-2. Natomiast 
przeciwskazaniami ze strony dziecka mogą być niektóre wady serca, wyniszczenie, 
rozszczep podniebienia ze względu na utrudnione ssanie, choroby genetyczne 
(wrodzony niedobór laktazy, galaktozemia). W takich przypadkach zalecane jest 
wprowadzenie produktów zastępujących mleko matki. Taki produkt powinien nie 
tylko być zgodny ze składem mleka kobiecego, ale również zapewniać prawidłowy 
rozwój niemowlęcia. Najczęściej są one produkowane z izolatów białka sojowego, 
hydrolizatów białka lub zmodyfikowanych białek mleka krowiego [32]. 

Karmienie noworodka powinno odbywać się w określonych porach, zgodnie 
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z potrzebami dziecka, czyli 8-10 razy na dobę. W miarę rozwoju dziecka zwiększa 
się regularność w porach karmienia. Należy pamiętać, że karmienie dziecka nie 
powinno stanowić formy uspokajania. Nie powinno karmić się dziecka tuż przed snem 
lub drzemką ze względu na mniejszy przepływ śliny niż w ciągu dnia. Długotrwałe 
i nocne karmienie jest czynnikiem rozwoju próchnicy we wczesnym dzieciństwie. Za 
zbyt długie karminie piersią uznaje się sytuację, kiedy dziecko ma już pierwsze zęby, 
a przedłuża ssanie piersi tylko ze względu na kontakt z matką. 

Pierwsze zęby mleczne pojawiają się w drugim półroczu życia dziecka. Jako 
pierwsze wyrzynają się siekacze przyśrodkowe dolne, następie zęby sieczne 
przyśrodkowe i boczne górne. Podczas ssania piersi język izoluje zęby żuchwy 
od wprowadzanego pokarmu, natomiast zęby szczęki są narażone na stały kontakt 
z przepływającym mlekiem [33]. 

W 2015 roku przeprowadzono mataanalizę badań obserwacyjnych, podczas której 
wykazano, że większe ryzyko próchnicy występuje u dzieci karmionych piersią po 
ukończenia 1. roku życia w porównaniu z dziećmi, które były karmione krócej niż  
12 miesięcy. Szczególne znaczenie miała tu duża częstość karmienia w ciągu doby, 
także w nocy. Jednocześnie badacze zaobserwowali większe ryzyko próchnicy 
u dzieci nigdy niekarmionych piersią niż u noworodków przyjmujących mleko matki 
krócej niż 12 miesięcy. Prawdopodobnie działanie przeciwpróchnicowe mają zawarte 
w mleku matki IgA, kazeina oraz bakterie kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. 
Ograniczają one wzrost bakterii próchnicotwórczych oraz ich przyleganie do 
powierzchni zębów. Autorzy badań podkreślają, że w badaniach nie uwzględniono 
innych czynników wpływających na rozwój próchnicy, takich jak higiena jamy ustnej 
czy ilość cukru w dodatkowych posiłkach. Ludzkie mleko odznacza się zwiększoną 
kariogennością w obecności innych cukrów w jamie ustnej. W żadnym z badań nie 
potwierdza się słuszności skrócenia czasu karmienia ze względu na profilaktykę próchnicy 
oraz odstawienia dziecka od karmienia piersią po wyrznięciu pierwszych zębów mlecznych. 
Jest to wręcz niesłuszne ze względu na większy potencjał próchnicotwórczy mleka 
modyfikowanego niż mleka ludzkiego [34]. Według zaleceń Hepatologii i Żywienia Dzieci 
oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, po ukończeniu 17. tygodnia życia (ale nie 
później niż w 26. tygodniu życia) powinny być wprowadzane do diety dziecka bezmleczne 
produkty uzupełniające. Ich liczba uzależniona jest od wartości energetycznej [35]. 
7. Podsumowanie 

Nieodłącznym elementem zapobiegania próchnicy jest odpowiednio zbilansowana 
dieta. Istotny jest rodzaj spożywanych produktów, ich ilość, częstotliwość, a także 
konsystencja. Najniebezpieczniejsze dla uzębienia są produkty bogate w węglowodany 
będące substratem dla bakterii bytujących w jamie ustnej, natomiast najbardziej 
pożądanymi w diecie są pokarmy przeciwpróchnicowe i próchnicostatyczne. Do 
czynników żywieniowych wpływających znacząco na profilaktykę przeciwpróchnicową 
możemy zaliczyć: ograniczenie cukrów w diecie, spożywanie produktów mlecznych 
bogatych w związki sprzyjające remineralizacji szkliwa, unikanie słodkich napojów 
oraz wprowadzenie substytutów cukru. Edukację prozdrowotną i prawidłowe nawyki 
żywieniowe powinno kształtować się już od najwcześniejszego okresu życia, aby móc 
skutecznie zapobiegać chorobie próchnicowej oraz utrzymać zdrowe uzębienie na 
długie lata. 
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Prawidłowe odżywianie jako nieodłączny element profilaktyki 
przeciwpróchnicowej
Streszczenie
Próchnica zębów jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie, na którą narażone 
są osoby w każdym wieku. Jest to choroba zakaźna, wieloczynnikowa, pochodzenia zewnętrznego, 
prowadząca do odwapnienia szkliwa i rozpadu twardych tkanek zęba. Na wystąpienie i rozwój próchnicy 
mają głównie wpływ nieprawidłowe nawyki żywieniowe, szczególnie spożywanie dużych ilości 
węglowodanów fermentowanych przez bakterie płytki nazębnej. Celem pracy był przegląd dowodów 
na związek między niewłaściwą dietą i pojawieniem się choroby próchnicowej oraz przedstawienie 
zaleceń dietetycznych, mających znaczenie w jej zapobieganiu. Na podstawie przeanalizowanego 
piśmiennictwa można stwierdzić, że wprowadzenie prawidłowych nawyków żywieniowych już we 
wczesnym dzieciństwie może skutecznie zmniejszyć ryzyko pojawienia się próchnicy. Z diety powinny 
zostać wyeliminowane łatwo przyswajalne cukry oraz słodzone napoje. Zamiast tego preferowane jest 
picie wody, stosowanie substytutów cukru oraz spożywanie produktów mlecznych bogatych w jony 
wapnia i fosforu. Ważny jest rodzaj spożywanych produktów, konsystencja, retencyjność do powierzchni 
zębów, a także częstość i kolejność ich spożywania. W zapobieganiu rozwoju choroby próchnicowej we 
wczesnym okresie życia istotne jest również unikanie nocnego i długotrwałego karmienia piersią.
Słowa kluczowe: profilaktyka, próchnica, odżywianie, dieta
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Proper nutrition as an inseparable element of anti-caries prophylaxis
Abstract
Tooth decay is one of the most common diseases in the world to which people of all ages are exposed. It is 
an infectious, multifactorial disease of external origin, leading to decalcification of enamel and breakdown 
of hard tooth tissues. The occurrence and development of caries is mainly due to incorrect eating habits, 
especially the consumption of large amounts of carbohydrates fermented by plaque bacteria. The aim 
of the study was to review the evidence for a relationship between improper diet and the appearance 
of caries, and to present dietary recommendations relevant to its prevention. Based on the analyzed 
literature, it can be concluded that the introduction of proper eating habits already in early childhood 
can effectively reduce the risk of tooth decay. Easily absorbable sugars and sweetened drinks should be 
eliminated from the diet. Instead, drinking water, using sugar substitutes and eating dairy products rich in 
calcium and phosphorus ions are preferred. The type of food consumed, consistency, retention to the tooth 
surface, as well as the frequency and order of consumption are important. Avoiding night and long-lasting 
breastfeeding is also important in preventing the development of caries disease in the early stages of life.
Keywords: prophylaxis, tooth decay, nutrition, diet
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Uboczne skutki zdrowotne przewlekłego, 
rekreacyjnego wdychania podtlenku azotu (N2O) 

1. Wstęp
W ostatnich latach na świecie nastąpił gwałtowny wzrost liczby pacjentów 

z zaburzeniami wynikającymi z rekreacyjnego stosowania podtlenku azotu (N2O) 
[1]. Nowa metoda „narkotyzowania się” polega na wdychaniu gazu rozweselającego 
zawartego w balonach sprzedawanych na imprezach klubowych i koncertach, 
w miejscach gdzie powszechne było spożywanie różnych substancji odurzających 
[2]. Istnieją także doniesienia o wykorzystywaniu N2O zawartego w pojemnikach 
z bitą śmietaną dla uzyskania pożądanego efektu odmiennego stanu świadomości 
[3]. Do Polski również dotarł ten nowy sposób zażywania wziewnych substancji 
psychoaktywnych. Dla osób sięgających po tzw. „balon”, motywem może być 
łatwa dostępność, legalność oraz porównywalnie niska cena. Stosowanie podtlenku 
azotu może też stanowić alternatywę dla zażycia alkoholu lub być wyborem gdy 
brakuje dostępu do innych substancji psychoaktywnych [4]. Rekreacyjne wdychanie 
podtlenku azotu jest szczególnie popularne wśród osób młodych [1, 3, 5-7]. Niestety 
wiedza dotycząca skutków ubocznych niekontrolowanego używania podtlenku azotu 
nie jest należycie rozpowszechniona, co w dużej mierze wynika z ugruntowanego 
przekonania, iż gaz rozweselający jest gazem bezpiecznym. Wraz ze wzrostem 
rekreacyjnego stosowania podtlenku azotu wśród osób młodych na świecie, pojawiło 
się wiele nowych doniesień naukowych opisujących skutki takiego narażenia, na 
których oparto niniejszą pracę.
2. Cel pracy

Celem pracy było zgromadzenie najnowszych doniesień dotyczących skutków 
ubocznych przewlekłego rekreacyjnego stosowania podtlenku azotu.
3. Właściwości i zastosowanie podtlenku azotu 

W warunkach klinicznych przy braku przeciwwskazań u pacjenta podtlenek 
azotu jest bezpiecznym środkiem znieczulającym, stosowanym w czasie porodu oraz 
łagodzącym niepokój w nagłych wypadkach [8]. Posiada działanie anksjolityczne 
(znoszące lęk) i wykazuje słabe działanie przeciwbólowe [9]. Gaz rozweselający 
znajduje zastosowanie w leczeniu stomatologicznym dzieci oraz osób z zaburzeniami 
umysłowymi w stopniu lekkim. Umożliwia wówczas właściwą komunikację i współ-
pracę między lekarzem dentystą a pacjentem. Z powodzeniem jest stosowany podczas 
leczenia pacjentów z silnym odruchem wymiotnym [10]. 

Sedacja wziewna z użyciem N2O podczas leczenia zębów może być dobrą 
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alternatywą dla stosowania iniekcji ze środkiem znieczulającym u osób cierpiących 
na hemofilię. Nie stwarza ryzyka krwotoku, które występuje podczas wykonywania 
tradycyjnego znieczulenia za pomocą igły i strzykawki. Podtlenek azotu może być 
również zastosowany u osób z alergią na leki miejscowo znieczulające [11]. Sedacja 
wziewna podtlenkiem azotu znajduje zastosowanie w leczeniu osób cierpiących 
na choroby przewlekłe, takie jak astma oraz padaczka, pozostających w okresie 
bezobjawowym. Pozwala uniknąć potencjalnego napadu choroby, co wynika ze 
zmniejszonego oddziaływania stresogennego [12]. 

Poza medycyną i stomatologią podtlenek azotu jest wykorzystywany w gastronomii 
jako środek do uzyskiwania bitej śmietany w deserach, a także jako składnik paliw 
samochodowych [13, 14]. 

Stosowanie podtlenku azotu już w warunkach klinicznych może wywoływać 
działania niepożądane dotyczące różnych układów i narządów wewnętrznych. 
Najczęstszym powikłaniem są nudności i wymioty. Przy długotrwałej lub powtarzającej 
się ekspozycji N2O może prowadzić do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej 
z leukopenią, niedoboru witaminy B12 oraz powodować dezorientację, zaburzenia 
psychiczne i prowadzić do uzależnienia. W rzadkich przypadkach podtlenek azotu 
może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń psychicznych w postaci pobudzenia, 
halucynacji, snów, euforii lub lęku. Częstość występowania parestezji i głębokiej 
sedacji jako powikłań sedacji wziewnej również ocenia się jako rzadką.

Jak podaje producent podtlenku azotu przeznaczonego do celów medycznych, 
obserwowano przypadki występowania zawrotów i bólu głowy, zwiększonego 
ciśnienia śródczaszkowego (u pacjentów zagrożonych wystąpieniem podwyższonego 
ciśnienia śródczaszkowego) oraz drgawek. Zaobserwowano występujące czasem 
nieprawidłowe ruchy, zwłaszcza na tle hiperwentylacji. W przypadku braku drożności 
trąbki Eustachiusza stwierdzono ryzyko wystąpienia bólu ucha. U małych dzieci 
i noworodków obserwowano depresję oddechową [15].

Do zastosowań medycznych gaz jest dostarczany w postaci skroplonej w butli, 
skąd jest pobierany specjalnym systemem do inhalacji, a następnie podawany 
pacjentowi za pomocą odpowiedniej maski do oddychania. Nowoczesne systemy 
anestetyczne zabezpieczają pacjenta przez zaaplikowaniem mieszaniny gazów 
o zmniejszonej zawartości tlenu, co chroni pacjenta przed powikłaniami nawet wtedy, 
gdy operator przez pomyłkę próbuje ustawić dopływ podtlenku na 100%. Z kolei 
osoby rekreacyjnie korzystające z wziewnego podtlenku azotu nie są chronione przed 
zbyt dużym stężeniem. Pomimo to, wdychanie N2O wydaje się relatywnie bezpieczne, 
jednak wykorzystywanie prowizorycznych adapterów do butli wiąże się z ryzykiem 
wystąpienia ostrej hipoksemii. W literaturze pojawiały się doniesienia o nagłych 
zgonach wynikających z tego powodu.

Stwierdzono, że podtlenek azotu posiada niski potencjał uzależniający, ale istnieją 
doniesienia o wykazywaniu przez konsumentów silnej potrzeby zażycia kolejnej 
dawki gazu rozweselającego [14].
4. Przyczyny rekreacyjnego stosowania podtlenku azotu

Inicjacja młodych ludzi w zakresie zażywania wziewnych substancji odurzających, 
w tym podtlenku azotu, wynika z różnych przyczyn. Decyduje ciekawość, trudna 
sytuacja w domu rodzinnym oraz brak należytego zainteresowania ze strony rodziców. 
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Wpływ na decyzję wywierają też namowy znajomych oraz przebywanie w środowisku 
osób, które mają doświadczenie wdychania substancji działających psychoaktywnie. 
Nie bez znaczenia jest używanie substancji psychoaktywnych wśród członków rodziny.

Wśród przyczyn dalszego korzystania z działania substancji wziewnych młodzi 
ludzie wymieniali chęć tworzenia rzeczy alternatywnych i oryginalnych oraz 
towarzyszące temu wyobrażenie, że można to osiągnąć jedynie w zmienionym 
przez działanie środków psychoaktywnych stanie świadomości. Wzrost korzystania 
z działania tychże środków następował też w następstwie doświadczania różnych 
trudności, takich jak problemy w kontaktach z rodzicami lub niskie wyniki w nauce, 
gdy poradzenie sobie wydawało się trudne dla młodych [4]. 

Wdychany z balonu podtlenek azotu w ciągu 10 sekund indukuje przyjemny, 
euforyczny, czasem halucynogenny stan, który całkowicie zanika po kilku minutach [16]. 
5. Skutki zdrowotne długotrwałego rekreacyjnego wdychania podtlenku 
azotu

Stosowany długotrwale N2O inaktywuje witaminę B12 i tym samym przyczynia 
się do funkcjonalnego niedoboru w organizmie, co może w dalszej perspektywie 
prowadzić do neurologicznych i hematologicznych skutków ubocznych. Pierwszym 
występującym wówczas objawem może być drętwienie palców. Następnie 
niedobór może prowadzić do rozwoju neuropatii obwodowej oraz niedokrwistości 
megaloblastycznej [16].
6. Wpływ N2O na metabolizm witaminy B12 i konsekwencje nerwowe

Witamina B12 (kobalamina) pełni istotną rolę w powstawaniu i utrzymaniu 
osłonek mielinowych oraz substancji tłuszczowej, które otaczają komórki nerwowe 
i posiadają kluczowe znaczenie dla ich właściwego funkcjonowania [17]. N2O 
wpływa na inaktywację syntazy metioninowej, enzymu zależnego od witaminy 
B12 (kobalaminy) [18]. Kobalamina jest kofaktorem konwersji metylomalonylo-
CoA do bursztynylo-CoA (jako mutaza metylomalonylo-CoA) oraz homocysteiny 
w metioninę (jako syntaza metioninowa). Nieaktywna witamina B12 prowadzi do 
akumulacji metylomalonylo-CoA i homocysteiny, co można zbadać poprzez analizę 
surowicy pacjenta [19]. W wykrywaniu wczesnego lub łagodnego niedoboru witaminy 
B12 przydatne jest wykorzystanie testu metylomalonowego, ponieważ wówczas 
poziom witaminy B12 w surowicy może być prawidłowy [17]. Przeprowadzono 
badania porównawcze u pacjentów ze stwierdzonym niedoborem witaminy B12 
oraz u tych, którzy rekreacyjnie nadużywali N2O. Stwierdzono, że poziom witaminy 
B12 w grupie osób ze stwierdzonym niedoborem wynosił 236,33±52,80 ng/ml, zaś 
w grupie osób nadużywających N2O 111,50±15,46 pg/ml. Poziom homocysteiny 
był podwyższony w obu grupach: w grupie nadużywającej N2O o 44,84±12,00 
µmol/l, a w grupie stwierdzonego niedoboru witaminy B12 o 51,68±25,52 pg/ml 
[20]. Badacze dokonali porównania objawów w przebiegu mieloneuropatii w obu 
badanych niedoborowych grupach pacjentów. W grupie nadużywających N2O bardziej 
rozpowszechnione niż wśród osób ze stwierdzonym niedoborem witaminy B12 było 
występowanie wzmocnionego obrazu rdzeniowej części kręgosłupa szyjnego w czasie 
T2 w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI), a także występowała 
bardziej rozpowszechniona niż w porównywanej grupie, dysfunkcja aksonów 
ruchowych. Z kolei u osób ze stwierdzonym niedoborem witaminy B12 częściej niż 
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w drugiej badanej grupie występowała dysfunkcja aksonów czuciowych. Obie badane 
grupy wykazywały podobną reakcję w badaniu ilościowej diagnostyki sensorycznej 
za pomocą aparatu QST [20]. W przebiegu mielopatii diagnozowane zaburzenia 
mogą postępować i tym samym nasilać parestezje kończyn, niestabilny chód, ruchy 
mimowolne, ataksję oraz drętwienie kończyn, co może prowadzić do obrażeń 
przypadkowych [1-3, 6, 16-19, 21-29]. Niedobór witaminy B12 może powodować 
zwyrodnienie tylnych i bocznych słupów rdzenia kręgowego [17]. To prowadzi do 
rozwoju zwyrodnienia powrózkowego rdzenia kręgowego, o którym informują 
doniesienia naukowe [18, 28-30]. Przytoczone wyniki badań oraz objawy z opisów 
przypadków potwierdzają, że podtlenek azotu wywiera wpływ na niedobór witaminy 
B12, który prowadzi do demielinizacji aksonów centralnego układu nerwowego, 
mielopatii i neuropatii obwodowych [23]. Hematologiczny niedobór witaminy B12 
w wyniku zażywania substancji psychoaktywnych klinicznie może się objawiać 
w postaci anemii, cytopenii, żółtaczki oraz zmian w morfologii szpiku kostnego [31].
7. Objawy skórne 

Zmiany skórne zwykle pojawiają się pod postacią wysypki plamkowo-grudkowej, 
zlokalizowanej najczęściej na grzbietowych powierzchniach tułowia, kończyn 
i palców [19]. 

W literaturze opisano przypadek 29-letniej kobiety, u której przebarwienia skórne 
były jedynym początkowym objawem klinicznym wynikającym z nadużywania 
podtlenku azotu. Przebarwienia te zlokalizowane były po grzbietowej stronie palców 
u rąk i nóg oraz tułowia. Utrzymywały się przez około 2 lata. Dopiero po analizie 
składu surowicy krwi oraz wykonanym MRI stwierdzono niski poziom witaminy B12, 
podwyższony poziom homocysteiny oraz zmiany mieloneuropatyczne zlokalizowane 
w tylnych i bocznych słupach rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa. Dla 
właściwej diagnozy kluczowe było uzyskanie informacji dotyczących historii pacjentki, 
która w wywiadzie potwierdziła przebytą ekspozycję na podtlenek azotu [32].

Najnowsze badania nad skórnymi objawami rekreacyjnego nadużywania podtlenku 
azotu zostały opublikowane w czerwcu 2020 roku. Badacze z chińskiego ośrodka 
w Shengjing przez 5,5 roku gromadzili dane dotyczące objawów skórnych u osób 
z zaburzeniami neurologicznymi związanymi z rekreacyjnym nadużywaniem N2O. 
Przebadano łącznie 66 pacjentów kwalifikujących się do tej grupy, z czego czterech 
z nich wykazywało przebarwienia skóry. Czas nadużywania podtlenku azotu wśród 
tych czterech osób wynosił od 2 do 24 miesięcy. U wszystkich pacjentów z objawami 
skórnymi współwystępowała neuropatia obwodowa. U dwóch pacjentów stwierdzono 
też zwyrodnienie powrózkowe rdzenia kręgowego. Zasięg przebarwień skórnych 
wykazywał zróżnicowanie w odniesieniu do umiejscowienia i rozległości. U jednego 
pacjenta stwierdzono znaczne przebarwienia na twarzy, tułowiu i kończynach, nie 
stwierdzono jednak nieprawidłowości w metabolizmie kortyzolu oraz w innych 
testach biochemicznych. Jeden pacjent posiadał punktowe zmiany barwnikowe na 
całym tułowiu. Dwóch pacjentów wykazywało pigmentację skóry palców, szczególnie 
w obrębie dystalnych paliczków [1].

Bezpośrednie wdychanie gazu z opakowań może doprowadzić do odmrożeń 
skóry i błony śluzowej, co jest wynikiem znacznego obniżenia temperatury w czasie 
rozprężania gazu [14].



Eliza Hamruk, Emilia Klimek, Karolina Małysz

234

7.1. Objawy przemijające 
Wykazano, że toksyczne działanie podtlenku azotu na narządy i układy jest 

uzależnione od stężenia N2O i czasu ekspozycji, której poddawany jest pacjent [33]. 
Rekreacyjne zażywanie podtlenku azotu nie jest w żaden sposób kontrolowane co do 
przyjmowanej dawki i stężenia w mieszaninie gazów. Z tego powodu skutki uboczne 
wdychania N2O występują częściej niż po zabiegach przeprowadzanych w warunkach 
klinicznych. Rekreacyjni użytkownicy N2O zgłaszali bóle i zawroty głowy, problemy 
z odróżnianiem rzeczywistości od fikcji, dezorientację, zaburzenia pamięci i funkcji 
poznawczych, osłabienie siły nóg, przypadki utraty równowagi oraz zatrzymanie 
moczu. W przypadku pacjentów będących równolegle w stanie nietrzeźwości 
występowały potknięcia i upadki [4, 16]. 
7.2. Objawy bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu

Wdychanie podtlenku azotu zawartego w balonach wydaje się być względnie 
bezpieczną metodą, jednak stosowanie amatorskich masek i adapterów do butli stwarza 
ryzyko wystąpienia ostrej hipoksemii, ponieważ stężenie tlenu w balonie wypełnionym 
gazem może nie być wystarczające i w konsekwencji może prowadzić do depresji 
ośrodka oddechowego, a nawet do nagłego zgonu. Stwierdzono, że mieszanina 80% 
podtlenku azotu może być przyczyną głębokiej śpiączki [14].

W literaturze istnieją doniesienia o przypadkach zakończonych zejściem 
śmiertelnym z powodu niedotlenienia. Przypadki uduszenia dotyczyły młodych 
pracowników rekreacyjnie wdychających gaz rozweselający z butli przeznaczonych 
do legalnych celów przemysłowych [13].

Wziewne przyjmowanie N2O może doprowadzić do rozedmy płuc lub odmy 
śródpiersia. U rekreacyjnych użytkowników podtlenku azotu mogą pojawić się 
zaburzenia rytmu serca w wyniku bezpośredniego toksycznego działania podtlenku, 
jak i będące wynikiem hipoksji [14].
7.3. Leczenie zaburzeń wynikających z rekreacyjnego zażywania 
podtlenku azotu 

Pacjentom ciepiącym na objawy hematologiczne i neurologiczne wynikające 
z niedoboru witaminy B12 w wyniku zażywania podtlenku azotu podawano 
wspomnianą witaminę w postaci iniekcji oraz zalecano abstynencję od wdychania 
podtlenku azotu. Terapia ta zwykle przynosiła stopniową poprawę [1, 17, 24, 32]. 

Podobne leczenie stosowane było w przypadku zmian skórnych – w opisanych 
przypadkach uzyskiwano poprawę. Należy mieć na uwadze, że zmiany chorobowe 
na skórze mogą przypominać inne dermatologiczne jednostki chorobowe, stąd 
konieczność uwrażliwiania lekarzy na taką ewentualność [1, 32]. 

Należy pamiętać, że podtlenek azotu może przyczyniać się do cięższego 
przebiegu wcześniej już występujących zaburzeń afektywnych. Opisano nawrót 
manii po zastosowaniu N2O, wcześniej występującej w przebiegu choroby 
afektywnej dwubiegunowej [14]. Istotne jest różnicowanie zatrucia podtlenkiem 
azotu z jednostkami chorobowymi o podobnych objawach klinicznych, jak zespół 
Guillain-Barre [26]. Warto mieć na względzie, że osoby z wrodzoną niedokrwistością 
sierpowatokrwinkową są bardziej narażone na szkodliwe działanie podtlenku azotu, 
niż osoby bez takich obciążeń ogólnoustrojowych [35].
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8. Podsumowanie 
Nowa forma narkotyzowania się w postaci wdychania podtlenku azotu staje się 

coraz bardziej popularna wśród osób młodych na całym świecie. Poszukujący nowych 
doświadczeń ludzie metodę tę nazywają „balon”, „nitro” czy „hipisowski crack”. 
Użytkownicy często nie są świadomi zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą wyniknąć 
z eksperymentów ze specyfikiem, który dystrybuowany jest jako gaz leczniczy. Jednak 
N2O używany jest również w przemyśle, dlatego w Polsce sprzedaż podtlenku azotu 
nie jest prawnie zakazana osobom nieuprawnionym. Tym samym wiele osób, wierząc 
w bezpieczeństwo gazu rozweselającego, użytkuje go długoczasowo. To prowadzi do 
powstania zaburzeń, które mogą mieć szczególnie niebezpieczny wpływ na młody, 
jeszcze kształtujący się organizm przeciętnego, rekreacyjnego użytkownika podtlenku 
azotu.
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Uboczne skutki zdrowotne przewlekłego, rekreacyjnego wdychania podtlenku 
azotu (N2O)
Streszczenie
W ostatnich latach na świecie szczególną popularność zdobywa podtlenek azotu jako nowy narkotyk 
klubowy. Moda ta dotarła również do Polski. Celem pracy było przedstawienie najnowszych doniesień 
naukowych dotyczących ubocznych skutków zdrowotnych nadużywania podtlenku azotu jako narkotyku 
wziewnego. Dotychczas gaz rozweselający wydawał się być środkiem względnie bezpiecznym. 
Przeprowadzono przegląd literatury z bazy PubMed. Jak wynika z analizy opisanych skutków zdrowotnych, 
niewłaściwie stosowany i nadużywany podtlenek azotu może stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia 
i życia użytkownika. Bardzo często wynikiem przewlekłego rekreacyjnego stosowania N2O jest niedobór 
witaminy B12, co przyczynia się do wtórnego powstania zaburzeń hematologicznych, neurologicznych 
oraz zmian skórnych. U pacjentów mogą również wystąpić poważne zaburzenia w postaci hipoksji, 
depresji ośrodka oddechowego oraz zejścia śmiertelnego. Często występuje szereg skutków doraźnych, 
które mogą być uciążliwe i nieprzyjemne.
Słowa kluczowe: podtlenek azotu, gaz rozweselający, narkotyk wziewny, witamina B12, neuropatia

Side effects of chronic recreational inhalation of nitrous oxide (N2O)
Abstract 
Nitrous oxide has become particularly popular in recent years around the world as a new club drug. This 
fashion has also reached Poland. The aim of the study was to prove the latest scientific reports on side 
effects of health abuse of nitrous oxide. Up to now, laughing gas seemed to be a relatively safe substance. 
A literature review from the PubMed database was carried out. According to the analysis of the described 
health effects, improper use and abuse of nitrous oxide can cause serious danger to the health and life 
of the user. Very often the result of chronic recreational use of N2O is vitamin B12 deficiency and the 
secondary to cause hematological and neurological disorders and skin lesions. Patients may also develop 
serious disorders in the form hypoxia, depression of the respiratory center and fatal descent. The users 
often can experience a number of immediate effects that can be bothersome and unpleasant.
Keywords: nitrous oxide, laughing gas, inhalant drug, vitamin B12, neuropathy
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1. Wstęp
Chęć posiadania potomstwa została określona jako najważniejszy cel biologiczny 

człowieka, warunkujący przetrwanie gatunku ludzkiego. Niestety, coraz więcej par 
mierzy się z problemem niepłodności [1, 2]. Na świecie przeciętnie co dziesiąta para 
ma trudności z poczęciem potomstwa, co odpowiada około 15-20% populacji w wieku 
rozrodczym. W Polsce nie przeprowadzano badań populacyjnych określających 
dokładną ilość osób borykających się z niepłodnością. Dane statystyczne podają, że 
problemy z zajściem w ciążę ma około 1,3-1,5 miliona par [3-5]. Brak dziecka może 
doprowadzić do bardzo wielu zmian w funkcjonowaniu układu partnerskiego. Pociąga 
to za sobą wiele psychicznych następstw. Pojawia się smutek, zniechęcenie, poczucie 
winy, depresja. Szczególne znaczenie ma tutaj stres, gdyż związane z nim procesy 
fizjologiczne mogą zakłócać regulację hormonal ną, a tym samym ograniczać szanse 
zajścia w ciążę. W społeczeństwie osoby niepłodne czują się mniej wartościowe, 
napiętnowane.

 W wyniku procesu globalizacji i wszechobecnego dostępu do informacji, obserwuje 
się zwiększoną świadomość społeczeństwa na temat rozrodu wspomaganego. Personel 
medyczny w szczególności lekarze przestają wartościować takie czy inne postawy 
moralne. Mają poczucie, że ich powinnością jest pomoc społeczeństwu, stosując 
skuteczne, nowoczesne metody leczenia [6-8].
2. Definicja i klasyfikacja niepłodności

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) 
niepłodność definiowana jest jako „niemożność uzyskania spontanicznej ciąży w ciągu 
jednego roku przez seksualnie aktywną parę bez stosowania metod antykoncepcyjnych” 
[2]. Niepłodność została uznana za chorobę społeczną. Stanowi współcześnie duży 
problem zdrowotny, dotyczący co piątej pary starającej się o potomstwo na świecie 
[9, 10].

Ze względu na czas wystąpienia wyróżniamy niepłodność: 
• pierwotną w sytuacji nie uzyskania poczęcia;
• wtórną w sytuacji, w której kobieta posiadająca dziecko, nie może zajść w ciążę 

[11, 12].
Biorąc pod uwagę czynnik etiologiczny wśród przyczyn niepłodności żeńskiej 

wyróżnia się:
– przyczyny jajnikowe – związane z nieprawidłowościami funkcjonalnymi oraz 

strukturalnymi jajnika. Dotykają około 40% kobiet borykających się z problemem 

1 agnieszka.nowacka@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk  
o Zdrowiu, Warszawski  Uniwersytet Medyczny. 
2 grocha2524@gmail.com, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu .
3 maria.rabiej@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Warszawski  Uniwersytet Medyczny. 



Procedura zapłodnienia pozaustrojowego w opinii personelu medycznego

239

niepłodności i dotyczą głównie zaburzeń owulacji. Przyczyną zaburzeń w owulacji 
mogą być problemy gospodarki hormonalnej takie jak: wysoki poziom androgenów, 
podwyższona wartość prolaktyny. Wpływ na zaburzenia czynności jajników mają 
również choroby tarczycy, oraz nieprawidłowy wskaźnik masy ciała: otyłość, 
niedowaga; 

– przyczyny jajowodowe – związane z zaburzeniem funkcji jajowodów oraz 
transportem komórki jajowej z jajowodu do macicy, zapewnieniem mikro środowiska 
do zapłodnienia komórki jajowej przez plemniki i pierwszych podziałów zygoty;

– przyczyny maciczne – związane z uniemożliwieniem implantacji zarodka 
w ścianie macicy;

– przyczyny pochwowe objawiające się niewłaściwym kształtem i wymiarami 
pochwy, stanem zapalnym wywołane czynnikami bakteriologicznymi i biochemicznymi;

– przyczyny endokrynologiczne związane z zaburzeniami hormonalnymi, w tym 
z chorobami tarczycy. Prawidłowo funkcjonująca tarczyca wpływa na regularność 
cyklu menstruacyjnego, prawidłową czynność jajników, jak również płodność. Dysfunkcja 
narządu może być związana się z występowaniem chorób tarczycy takich jak:

• niedoczynność tarczycy – zbyt małe wydzielanie hormonu tyroksyny wpływa na 
duże stężenie hormonu tyreotropowego wydzielanego przez podwzgórze, co skutkuje 
podwyższonym stężeniem prolaktyny. W efekcie czego stężenie FSH oraz LH jest 
obniżone, co powoduje brak owulacji.

• nadczynność tarczycy – nadmierne wytwarzanie hormonu tyroksyny, skutkuje 
obniżeniem hormonów płciowych, prowadząc do zaburzeń owulacji, 

• choroba Hashimoto prowadząca do zmniejszenia produkcji hormonów [13].
Zaburzenia płodności, w tym płodności mężczyzn, są coraz powszechniejszym 

problemem na całym świecie. Płodność mężczyzny zależy od czynników wpływających 
na produkcję nasienia. Jest to proces związany z występowaniem wysokiego stężenia 
testosteronu, który powstaje przez działanie LH wpływającego na komórki Leydiga 
i bezpośrednie pobudzanie komórek przez FSH. Następnie w najądrzu plemniki 
przechodzą proces dojrzewania i osiągają ruchliwość. Podczas ejakulacji nasienie 
łączy się z wydzielinami dodatkowych gruczołów płciowych, stanowiących 95% 
ejakulatu. Zaburzenia spermatogenezy na którymkolwiek etapie mogą prowadzić 
do niepłodności. Niezdolność do zapłodnienia może wynikać z obecności przeszkód 
mechanicznych w czasie wydostawania się na zewnątrz plemników. Przeszkody 
mechaniczne mogą być wynikiem zaburzeń rozwojowych, urazów fizycznych, 
mukowiscydozy, ale także pozostałością stanów zapalnych. 

Zaburzenia spermatogenezy i spermiogenezy, mogą być spowodowane zmianami 
genetycznymi, epigenetycznymi oraz środowiskowymi, jak również pierwotnym lub 
wtórnym uszkodzeniem jąder.

Przyczyny niepłodności męskiej można podzielić na czynniki:
• przedjądrowe – związane z zaburzeniem sekrecji hormonów płciowych. 

Czynność hormonalna jądra kontrolowana jest przez gonadotropiny przysadkowe: 
LH – hormon luteizujący, który poprzez komórki Leydiga, stymuluje produkcję 
steroidów płciowych oraz FSH – folikulostymulinę. Ta wspólnie z testosteronem działa 
na kanaliki nasienne za pośrednictwem komórek Sertoliego w celu zabezpieczenia 
i podtrzymania spermatogenezy;
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• jądrowe – to różnego rodzaju nieprawidłowości, dotyczące tkanki jądra związane 
z: wnętrostwem, żylakami powrózka nasiennego, uszkodzeniami pozapalnymi; 

• pozajądrowe – uwarukowane występowaniem nieprawidłowości dotyczących 
dróg wyprowadzających nasienie [14, 15].

Dynamiczne zmiany otaczającego nas świata związane z globalizacją, użytkowaniem 
nowych technologii czy intensyfikacją rolnictwa są nieuniknione, a jednocześnie mają 
wpływ na nasze zdrowie, w tym również na prokreację. Do czynników zaliczamy 
czynniki środowiskowe. Wśród, nich należy wymienić te związane ze stylem życia 
jak: higiena snu i pracy, aktywność fizyczna oraz sposób żywienia, narażenie na stres 
i zmęczenie, stosowanie używek (kawa, herbata, alkohol, tytoń, substancje odurzające). 

Do czynników środowiskowych zalicza się również wpływ urządzeń emitujących 
fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, takich jak telefony komórkowe czy 
tablety a także narażenie na substancje toksyczne, takie jak np.: metale ciężkie zawarte 
w środkach ochrony roślin czy nanocząsteczki metali. Działanie tych czynników 
(pojedyncze lub jednoczesne) może być przyczyną indukującą stres oksydacyjny, czy 
stan zapalny [13, 14].
3. Diagnostyka i metody leczenia niepłodności

Celem diagnostyki niepłodności jest wskazanie przyczyn niemożności uzyskania 
ciąży, określenie szansy na możliwość samoistnej ciąży oraz przygotowanie planu 
postępowania i leczenia. 

Głównymi metodami diagnozowania niepłodności są między innymi: wywiad 
medyczny, badanie przedmiotowe, ultrasonografia, badania endoskopowe (histero-
salpingografia, laparoskopia, histeroskopia) oraz badanie nasienia a w uzasadnionych 
przypadkach także badanie kariotypu i mutacji genowych (np. CFTR, AZF). 
Postępowanie diagnostyczne powinno opierać się na standardach postępowania 
opracowanych przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego, Sekcję Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
Polskie Towarzystwo Andrologiczne oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu 
i Embriologii [12]. Pierwszą, podstawową formą uzyskania informacji dotyczącej 
pacjenta jest wywiad medyczny. Dzięki zgromadzonym informacjom otrzymanym 
w wywiadzie istnieje możliwość rokowania co do szansy uzyskania ciąży samoistnie, 
zaplanowania dalszej diagnostyki oraz ewentualnego leczenia [13].

 Uzupełnieniem gromadzenia danych jest badanie przedmiotowe, które u kobiet 
obejmuje: pomiar masy ciała, wielkość oraz położenie macicy, obecność guzów 
lub zgrubień w okolicy przydatków oraz zatoki Douglasa, objawy niedoczynności 
tarczycy, objawy hiperandrogenizmu. U mężczyzn uwzględnia: badanie prącia, 
opis lokalizacji cewki, badanie palpacyjne jąder, pomiar wielkości jąder, obecność, 
konsystencję nasieniowodów oraz najądrzy, weryfikację obecności żylaków powrózka 
nasiennego [13]. W dalszym etapie diagnozowania płodności kobiety bardzo istotna 
jest ocena rezerwy jajnikowej, jak również oznaczenie poziomu hormonów: FSH 
i LH, estradiolu w 2-5 dniu cyklu, oraz AMH (Anti-Müllerian Hormone). Bardzo 
niski poziom hormonu AMH jest wskazaniem do zapłodnienia in vitro. Badania 
endokrynologiczne u mężczyzn powinny być badane na początku diagnostyki. Dotyczą 
one głównie badania stężeń gonadotropin, prolaktyny oraz testosteronu w surowicy 
krwi [13]. Standardowa ocena płodności mężczyzny obejmuje badanie nasienia. 
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Zgodnie z wartościami wyznaczonymi przez WHO z 2010 roku możemy podzielić 
pacjentów na główne grupy w zależności od ilości plemników w ejakulacie: 

• normospermia – parametry nasienia są w normie;
• oligozoospermia – liczba plemników znajdujących się w 1ml nasienia jest 

poniżej 15,0 x 106 /ml;
• astenozoospermia – gdy w preparacie występuje poniżej 40% plemników 

o ruchu postępowym szybkim oraz wolnym, albo występuje poniżej 32% plemników 
wykazujących ruch postępowy szybki; 

• teratozoospermia – występowanie poniżej 4% plemników wykazujących 
prawidłową morfologię;

• oligoastenotereatozoospermia – gdy obniżonej koncentracji plemników 
towarzyszą zaburzenia ruchliwości oraz morfologii; 

• azoospermia – brak plemników w ejakulacie
• aspermia – brak ejakulatu [1]. 
W celu pogłębienia analizy niepłodności stosuje się specjalistyczne, ponad-

standardowe procedury oraz testy do, których zaliczamy: 
• ocenę endokrynologiczną – badanie poziomu hormonów: FSH, testosteronu 

w surowicy. Niska wartość testosteronu obliguje do wykonania badań LH oraz 
prolaktyny. Podwyższony wynik badania FSH wskazuje na nieprawidłowości 
spermatogenezy.

• poejakulacyjne badanie moczu – w celu zdiagnozowania wytrysku wstecznego.
• ultrasonografię transrektalną – w celu oceny pęcherzyków nasiennych oraz 

przewodów wyprowadzających nasienie. 
• ultrasonografię moszny – w celu wykluczenia żylaków, wodniaków powrózka 

nasiennego, braku nasieniowodów, zwłóknień najądrzy czy guzów jąder [28].
Do ponadstandardowych testów klinicznych zaliczamy: 
• liczebność białych krwinek w nasieniu
• testy na obecność przeciwciał przeciw plemnikowych (ASA – Antisperm 

Autibodies) w nasieniu – wykonywane jest u pacjentów z asthenozoospermią 
i odpowiednią koncentracją nasienia, u mężczyzn z aglutynacją plemników.

• test żywotności plemników – wykonywany w celu oceny częstości żywych 
plemników w ejakulacie, wykorzystany w m.in. do procedury ICSI.

• test po stosunku (PC – Post Coital test) – badanie śluzu szyjkowego wykonany 
po współżyciu płciowym, który pozwala ocenić aktywność plemników w śluzie 
szyjkowym po około 12 godzinach od stosunku [28].

Dalsza pogłębiona diagnostyka niepłodności obejmuje badania genetyczne. Do 
ich wykonania powinny zostać zakwalifikowane pary, u których wystąpiła jedna 
z wymienionych sytuacji: poronienia samoistne, brak ciąży pomimo starań, urodzenie 
dziecka z wadami lub dziecka martwego, niepowodzenia rozrodu kwalifikujące do 
metod wspomaganej prokreacji. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu zaleca 
badanie: kariotypu obojga partnerów, genu CFTR obojga partnerów oraz regionu AZF 
chromosomu Y u partnera [28]. 

Skutecznym postępowaniem dla grupy niepłodnych par jest wykorzystanie 
technik wspomaganego rozrodu. Dzięki temu istnieje możliwość ominięcia barier 
uniemożliwiających poczęcie [28]. Technikami wspomaganego rozrodu (ART – ang. 
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Assisted Reproductive Techniqes) nazywamy metody terapeutyczne, dzięki którym 
możliwe jest uzyskanie ciąży, poprzez ingerencję medyczną nakierowaną w naturalny 
przebieg rozrodu.

Metodami wspomaganej prokreacji nazywamy następujące procedury: 
• inseminacja wewnątrzmaciczna – IUI (Intra Uterine Insemination) – nasieniem 

partnera lub nasieniem dawcy;
• zapłodnienie in vitro – IVF-ET (Fertilization with Embryo Transfer, IVF-ET);
• mikromanipulacja – ICSI (Intracytoplasmic sperm injection);
• mikromanipulacja z użyciem plemników pozyskanych podczas biopsji najądrza – 

ICSI-PESA (Percutaneous epididymal sperm aspiration);
• mikromanipulacja z użyciem plemników pozyskanych podczas biopsji jądra – 

ICSI-TESA (Testicular sperm aspiration);
• dojajowodowe przeniesienie gamet – GIFT (Gamete intrafallopian transfer);
• dojajowodowe przeniesienie zygoty – ZIFT (Zygote intrafallopian transfer) [28]. 

4. Cel pracy
Celem pracy było poznanie opinii personelu medycznego na temat procedury 

zapłodnienia pozaustrojowego.
5. Metody i narzędzia badawcze

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką był autorski 
kwestionariusz składający się z dwóch części. Pierwsza część zawierała dane 
demograficzno-społeczne osób badanych. Druga część składała się z 26 pytań, 
dotyczących opinii pracowników medycznych na temat procedur zapłodnienia 
pozaustrojowego. Ankieta została udostępniona w formie papierowej i miała charakter 
anonimowy. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do maja 2018 
roku w jednym z warszawskich szpitali klinicznych.
5.1. Opracowanie statystyczne

Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy oprogramowania Microsoft 
Office Excel 2010 i Statistica 13.1. Do oceny zależności pomiędzy wybranymi 
zmiennymi zostały wykorzystane testy: V Cramera, Chi2. Za poziom istotności 
statystycznej przyjęto p < 0,05. Przeanalizowane dane zostały przedstawione 
w tabelach.
5.2. Charakterystyka grupy badanej

W badaniu wzięło udział 355 pracowników personelu medycznego w jednym 
z warszawskich szpitali klinicznych w Warszawie. Średnia wieku badanych wyniosła 
29,57 lat. Utworzono trzy grupy wiekowe: 1. 22-25 lat, 2. 26-30 lat, 3. 31-64 lata. 
Najliczniejszą grupę stanowił personel medyczny w wieku 26-30 lat-37,1%. W wieku 
22-25 lat było 35,4% badanych. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
31-64 lat-27,3% (tab. 1).
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Tabela 1. Wiek badanych (n = 355) [źródło własne]
Grupy wieku n %
22-25 lat 126 35,4%
26-30 lat 132 37,1%
31-64 lat 97 27,3%
Razem 355 100,0%

n – liczba obserwacji; % – częstość

Wśród badanych zdecydowaną większość stanowiły kobiety (94,4%). Mężczyźni 
stanowili jedynie (5,6%) ogółu badanych (ryc. 1).

 

Rycina 1. Podział badanych ze względu na płeć (n = 355) [źródło własne]

Najliczniejszą grupą zawodową badanych były położne (238 osób – 67,0%). 
Lekarze stanowili (61 osób – 17,2%), pielęgniarki (50 osób – 14,1%). Zdecydowaną 
mniejszość stanowili ratownicy medyczni (6 osób – 1,7%) (tab. 2).

Tabela 2. Podział badanych ze względu na wykonywany zawód (n = 355) [źródło własne]
Wykonywany zawód n %
Lekarz 61 17,2%
Pielęgniarka 50 14,1%
Położna 238 67,0%
Ratownik medyczny 6 1,7%
Inne 0 0,0%
Razem 355 100,0%

n – liczba obserwacji; % – częstość

Staż pracy krótszy niż 5 lat posiadała zdecydowana większość badanych (69,0%). 
Staż pracy pomiędzy 5-10 lat posiadało 13,8% personelu medycznego. Staż pracy 
powyżej 10 lat posiadało 17,2% ogółu badanych (ryc. 2).
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Rycina 2. Staż pracy badanych (n = 355) [źródło własne]

Zdecydowana większość badanych tj. 87,9% zadeklarowała, że jest wyznania 
katolickiego. 11,5% badanych nie określiło swojego wyznania. 0,6% wyznawała 
buddyzm (ryc. 3). 

Rycina 3. Podział badanych ze względu na wyznawaną religię (n = 355) [źródło własne]

6. Wyniki 
Potrzebę dostępności w Polsce procedur wspomaganego rozrodu popierała 

zdecydowana większość badanych tj. 93,0% (ryc. 4).
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Rycina 4. Potrzeba dostępności procedur wspomaganego rozrodu w Polsce (n = 355) [źródło własne]

Opinię o konieczności dostępności w Polsce procedury wspomaganego rozrodu 
najrzadziej podzielały osoby ze stażem pracy krótszym niż 5 lat w porównaniu 
z osobami pracującymi dłużej. Zależność ta była istotna statystycznie (p = 0,035), 
choć była stosunkowo słaba (V Cr = 0,14) (tab. 3). 

Tabela 3. Potrzeba dostępności procedury wspomaganego rozrodu w Polsce, a staż pracy (n = 355) 
[źródło własne]

Czy w Polsce 
procedura 
wspomaganego 
rozrodu powinna 
być dostępna

< 5 lat 5-10 lat > 10 lat Razem

n % n % n % n %
Tak 222 90,6% 48 98,0% 60 98,4% 330 93,0%
Nie 23 9,4% 1 2,0% 1 1,6% 25 7,0%

Razem 245 100,0% 49 100,0% 61 100,0% 355 100,0%

p χ²(2) = 6,65 p = 0,035 V Cr = 0,14

χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

Większość badanych tj. 82,0% uznało procedurę zapłodnienia pozaustrojowego 
jako potrzebną i ważną dla par niepłodnych. 11% badanych akceptuje tę procedurę, 
lecz osobiście nie skorzystaliby z niej. Dla 6,2% ankietowanych procedura ta jest 
niedopuszczalna ze względów moralnych. Pozostałe 0,8% badanych uważało, iż jeśli 
istnieją naturalne przeszkody do zajścia w ciążę to para nie powinna mieć dzieci (tab. 4).
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Tabela 4. Opinia personelu medycznego na temat procedury zapłodnienia pozaustrojowego (n = 355)
[źródło własne]

Opinia na temat procedury zapłodnienia pozaustrojowego
 n %

Potrzebna i ważna dla osób niepłodnych 291 82,0%
Akceptuje, ale osobiście by nie skorzystał 39 11,0%
Niedopuszczalna moralnie 22 6,2%
Jeśli istnieją naturalne przeszkody do zajścia w ciążę to para 
nie powinna mieć dzieci 3 0,8%

Razem 355 100,0%

n – liczba obserwacji; % – częstość 

Opinie na temat procedury zapłodnienia pozaustrojowego różniły się istotnie 
statystycznie wśród osób, które są praktykującymi katolikami, a tymi którzy 
nie postrzegają siebie jako osoby praktykujące. Za ważną i potrzebną procedurę 
zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowanie częściej uważały osoby niepraktykujące 
(93,8%) niż osoby praktykujące (65,3%) (p < 0,001), a zależność ta miała umiarkowaną 
siłę (V Cr = 0,38) (tab. 5).

Tabela 5. Opinia na temat procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a wyznanie (n = 355) 
[źródło własne]

Co sądzi Pani /Pan 
na temat procedury 
zapłodnienia 
pozaustrojowego 

Osoby 
praktykującej 

Osoby 
niepraktykujące Razem

n % n % n %

Potrzebna i ważna dla 
osób niepłodnych 96 65,3% 195 93,8% 291 82,0%

Akceptuje, ale osobiście 
by nie skorzystał 28 19,1% 11 5,3% 39 11,0%

Niedopuszczalna 
moralnie 21 14,3% 1 0,5% 22 6,2%

Jeśli istnieją naturalne 
przeszkody do zajścia 
w ciążę to para nie 
powinna mieć dzieci

2 1,4% 1 0,5% 3 0,8%

Razem 147 100,0% 208 100,0% 355 100,0%
p χ²(3)=50,61 p<0,001 V Cr =0,38

χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

Gotowość przystąpienia do procedury wspomaganego zapłodnienia deklarowało 
72,4% badanych. Nie odpowiedziało 15,8% ankietowanych. 11,8% badanych nie 
miało zdania na ten temat (ryc. 5).
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Rycina 5. Gotowość przystąpienia do procedury wspomaganego zapłodnienia (n = 355) [źródło własne]

Z analizy statystycznej zgromadzonego materiału wynika, że gotowość 
przystąpienia do procedury wspomaganego zapłodnienia częściej deklarowały osoby 
niepraktykujące (81,7%) niż osoby praktykujące (59,2%). Zależność ta była istotna 
statystycznie (p < 0,001), lecz była zależnością stosunkowo słabą (V Cr = 0,27) (tab. 6). 

Tabela 6. Gotowość przystąpienia do procedury wspomaganego zapłodnienia, a wyznanie religijne  
(n = 355) [źródło własne]

Czy jest Pani/Pan 
gotowa do przystąpienia 
do procedury 
wspomaganego 
zapłodnienia 

Osoby
 praktykującej

Osoby 
niepraktykujące Razem

n % n % n %

Tak 87 59,2% 170 81,7% 257 72,4%

Nie 39 26,5% 17 8,2% 56 15,8%
Brak zdania 21 14,3% 21 10,1% 42 11,8%
Razem 147 100,0% 208 100,0% 355 100,0%
p χ²(1)=25,72 p<0,001 V Cr =0,27

χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

Zdecydowana większość badanych tj. 83,4% uważa zamrażanie komórek jajowych 
za procedurę zgodną z prawem. Przecząco odpowiedziało 7,6% badanych. 9,0% nie 
miało zdania na ten temat (ryc. 6).

 Rycina 6. Dopuszczanie zamrażania komórek jajowych (n = 355) [źródło własne]
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Biorąc pod uwagę grupę zawodową, zdecydowanie częściej procedurę zamrażania 
komórek jajowych popierały pielęgniarki (66,0%) i położne (63,9%) niż lekarze 
(47,5%). Zależność ta była istotna statystycznie (p = 0,047), lecz była słaba (V Cr = 
0,13) (tab. 7).

Tabela 7. Opinia dotycząca dopuszczania do zamrażania zarodków, a grupa zawodowa (n = 355)  
[źródło własne]

Czy Pan/Pani
dopuszcza 
zamrażanie 
zarodków 

Lekarz Pielęgniarka Położna Ratownik 
medyczny Razem

n % n % n % n % n %

Tak 29 47,5% 33 66,0% 152 63,9% 2 33,3% 216 60,8%
Nie 22 36,1% 10 20,0% 52 21,9% 1 16,7% 85 23,9%
Brak zdania 10 16,4% 7 14,0% 34 14,3% 3 50,0% 54 15,2%
Razem 61 100,0% 50 100,0% 238 100,0% 6 100,0% 355 100,0%
p χ²(6)=12,74 p=0,047 V Cr =0,13

χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

Zdaniem większości osób badanych tj. 68,5% procedura IVF powinna być 
refundowana z budżetu państwa. Nie odpowiedziało 18,6% badanych (ryc. 7).

Rycina 7. Refundacja procedury IVF z budżetu państwa (n = 355) [źródło własne]

Częściej opinię, mówiącą o tym, iż procedura IVF powinna być refundowana 
z budżetu państwa podzielały pielęgniarki (82,0%), położne (69,8%) oraz ratownicy 
medyczni (83,3%) w odróżnieniu od grupy zawodowej lekarzy (50,8%). Zależność ta 
była istotna statystycznie (p = 0,021) lecz była słaba (V Cr = 0,14) (tab. 8).
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Tabela 8. Refundacja procedury IVF z budżetu państwa, a wykonywany zawód (n=355) [źródło własne]

Czy Pani/
Pana zdaniem 
procedura 
IVF 
powinna być 
refundowana 
z budżetu 
państwa

Lekarz Pielęgniarka Położna Ratownik 
medyczny Razem

n % n % n % n % n %
Tak 31 50,8% 41 82,0% 166 69,8% 5 83,3% 243 68,5%
Nie 17 27,9% 4 8,0% 44 18,5% 1 16,7% 66 18,6%
Brak zdania 13 21,3% 5 10,0% 28 11,8% 0 0,0% 46 13,0%
Razem 61 100,0% 50 100,0% 238 100,0% 6 100,0% 355 100,0%
p χ²(6)=14,87 p=0,021 V Cr =0,14

χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

Biorąc pod uwagę wyznanie, częściej za refundacją procedury IVF z budżetu 
państwa były osoby niepraktykujące i niezaangażowane w życie wspólnoty religijnej 
(76,4%), aniżeli osoby praktykujące i zaangażowane w życie wspólnoty religijnej 
(57,1%). Zależność ta była istotna statystycznie (p<0,001) lecz była słaba (V Cr = 
0,24) (tab. 9).

Tabela 9. Refundacja procedury IVF z budżetu państwa, a wyznanie (n=355) [źródło własne]
Czy Pani/Pana zdaniem 
procedura IVF powinna 
być refundowana 
z budżetu państwa

Osoby 
praktykującej 

Osoby 
niepraktykujące Razem

n % n % n %

Tak 84 57,1% 159 76,4% 243 68,5%
Nie 44 29,9% 22 10,6% 66 18,6%
Brak zdania 19 12,9% 27 13,0% 46 13,0%
Razem 147 100,0% 208 100,0% 355 100,0%
p χ²(2)=22,04 p<0,001 V Cr =0,24

n – liczba obserwacji; % – procent 
χ² – wynik testu chi-kwadrat Pearsona; p – poziom istotności statystycznej

7. Dyskusja
Od ponad 20 lat w Polsce odnotowuje się zmniejszającą liczbę urodzeń. Badania 

naukowe wskazują na to, że w 2011 roku liczba dzieci zmniejszyła się do 18,5% 
przy populacji liczącej 38 538 tysięcy. Szacuje się, że w 2035 roku dzieci stanowić 
będą 15,6% ogółu mieszkańców Polski [16]. Aby zapewnić prawidłowy przyrost 
naturalny, wskaźnik dzietności powinien wynosić minimalnie 2,10-2,15 [15]. 
W badaniu własnym 82% ankietowanych uważa, że procedura IVF jest potrzebna 
i ważna dla osób niepłodnych, 11% odpowiedziało, że akceptuje procedurę, jednak 
sam nie przystąpiliby do procedury. Badanie wskazało, iż 93% osób pracujących 
w zawodzie medycznym uważa stosowanie procedur zapłodnienia pozaustrojowego 
za dopuszczalne i akceptowalne. W 2011 roku klinika leczenia niepłodności „Invicta” 
opublikowała raport dotyczący podejścia społeczeństwa polskiego do procedury 
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zapłodnienia pozaustrojowego. Badanie wykazało, że 80,2% respondentów zapytanych 
o to, jaki stosunek mają do procedury in vitro, poparło tą metodę. 14,2% odpowiedziało, 
iż nie popiera metod zapłodnienia pozaustrojowego, natomiast 6% osób nie miała 
zdania [17]. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej 
w 2015 roku dotyczących dostępności procedury in vitro, większość respondentów 
tj. 76%, opowiedziało się za tą procedurą, 17% badanych odpowiedziało: nie, a 7% 
osób nie miało zdania [18]. Badania własne wykazały, że zdecydowanie wyższy 
wynik związany z akceptacją zapłodnienia pozaustrojowego występuje w grupie 
pielęgniarek (82,0%) i położnych (69,8%) niż lekarzy (50,8%). Jest to spowodowane 
coraz większą wiedzą osób wykonujących zawód medyczny na temat nowoczesnych 
technik leczenia, mających wpływ na rozwój diagnostyki i terapii. W badaniu 
własnym zauważono również korelacje związaną ze stażem pracy. Osoby z dłuższym 
stażem pracy, większym doświadczeniem zawodowym częściej wyrażały pozytywne 
zdanie o dostępie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego niż osoby z krótkim 
stażem pracy [19-21]. Z punktu widzenia medycyny współczesne technologie 
umożliwiają, niepłodnym parom posiadanie dziecka. Jeżeli para gotowa jest poddać 
się skomplikowanej i często długiej procedurze leczenia, to należy jej to umożliwić 
[22-24]. W przeprowadzonej przez Williamsa K. i wsp. analizie zaobserwowano, iż 
u osób w trakcie terapii niepłodności zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia 
objawów lękowych oraz depresji. Z kolei w badaniu Lund R. wykazał, że u 15% kobiet 
oraz 6% mężczyzn zdiagnozowano ciężką postać depresji, związaną z negatywnym 
skutkiem dotychczasowych terapii, gdy procedury nie zakończyły się urodzeniem 
dziecka. Jones i wsp. Potwierdził również, że u 28,3% kobiet biorących udział 
w terapii leczenia niepłodności wystąpił łagodny epizod depresji, u 7,2% wystąpił 
epizod umiarkowany, zaś u 1,2% badanych wystąpił ciężki epizod depresji [25-27]. 
W badaniach własnych osoby aktywne zawodowo zapytano, czy zdecydowałyby się 
na przystąpienie do procedury wspomaganego zapłodnienia. Zdecydowana większość 
ankietowanych – 72,4% odpowiedziało: „tak”, 15,8% osób: „nie”. Natomiast 11,8% 
badanych nie miało zdania na ten temat. Warto wspomnieć, że gotowość taką 
częściej deklarowały osoby niepraktykujące i niezaangażowane w życie wspólnoty 
religijnej (26,5%), niż osoby praktykujące (14,3%). Powyższe wyniki badań mogą 
wynikać z przekonania, że prokreacja ma na celu nie tylko przekazanie życia, lecz 
również jest darem z perspektywy teologicznej i filozoficznej [28, 29]. Centrum 
Badania Opinii Społecznej w 2015 roku dokonało korelacji między akceptacją 
procedur wspomaganego rozrodu, a wiarą oraz zaangażowaniem w życie wspólnoty 
religijnej. Badania wykazały, że 57% badanych praktykujących katolików wyrażało 
zdecydowany sprzeciw wobec stosowania metod wspomaganego rozrodu.

 Innego zdania były osoby niepraktykujące, które w zdecydowanej większości 
tj. 71% popierały metodę zapłodnienia pozaustrojowego [30-32]. Według Euro-
pejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of 
Human Reproduction and Embriology ESHRE) w postępowaniu terapeutycznym 
rekomenduje się zapewnienie parze odpowiedniego poradnictwa, obejmującego nie 
tylko zakres medyczny: diagnostykę oraz leczenie niepłodności, również poradnictwo 
psychologiczne. W swoich zaleceniach terapeutycznych ESHRE wskazuje na 
konieczność organizacji szkoleń personelu medycznego w każdym specjalistycznym 
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ośrodku leczenia niepłodności w kwestii poradnictwa: medycznego, psychologicznego, 
aby zapewnić pacjentom holistyczną opiekę [33-36].
8. Wnioski

1. Zdecydowana większość personelu medycznego pracującego w zawodzie uważa 
procedurę zapłodnienia pozaustrojowego za potrzebną i ważną.

2. Wykazano, że osoby niewierzące częściej deklarowały chęć przystąpienia do 
procedury zapłodnienia pozaustrojowego, w przeciwieństwie do osób wierzących 
czynnie praktykujących. 

3. Stwierdzono, że częściej za procedurą zapłodnienia pozaustrojowego opowiadały 
się pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni niż lekarze. 

4. Zdecydowana większość personelu medycznego uważała, że osoby przechodzące 
przez terapię leczenia niepłodności powinny mieć możliwość skorzystania 
z poradnictwa psychologicznego, aby zapewnić tym osobom odpowiednie wsparcie.
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Procedura zapłodnienia pozaustrojowego w opinii personelu medycznego
Streszczenie 
Wstęp. Według szacunkowych danych na świecie przeciętnie co dziesiąta para ma trudności z poczęciem 
potomstwa, co odpowiada około 15-20% populacji w wieku rozrodczym. 
Cel badania. Celem pracy było poznanie opinii personelu medycznego na temat procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego. 
Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką był autorski 
kwestionariusz. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do maja 2018 roku wśród 355 
pracowników w jednym z warszawskich szpitali klinicznych. 
Wyniki. 93,0% personelu medycznego popiera dostępność w Polsce procedury wspomaganego rozrodu. 
Większość badanych tj. 82,0% uznało procedurę zapłodnienia pozaustrojowego jako potrzebną i ważną 
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dla par niepłodnych. 11% badanych akceptuje tę procedurę, lecz osobiście nie skorzystałoby z niej. 
Gotowość przystąpienia do procedury wspomaganego zapłodnienia deklarowało 72,4% badanych. 
Nie odpowiedziało 15,8% ankietowanych. 11,8% badanych nie miało zdania na ten temat. Zdaniem 
większości osób badanych tj. 68,5% procedura IVF powinna być refundowana z budżetu państwa. 
Nie odpowiedziało 18,6% badanych. Zdecydowana większość personelu medycznego pracującego 
w zawodzie uważa procedurę zapłodnienia pozaustrojowego za potrzebną i ważną. 
Wnioski. Wykazano, że osoby niepraktykujące częściej deklarowały chęć przystąpienia do procedury 
zapłodnienia pozaustrojowego w przeciwieństwie do osób czynnie praktykujących. Stwierdzono, 
że częściej za procedurą zapłodnienia pozaustrojowego opowiadały się pielęgniarki, położne oraz 
ratownicy medyczni, niż lekarze. Zdecydowana większość personelu medycznego uważała, że osoby 
przechodzące przez terapię leczenia niepłodności powinny mieć możliwość skorzystania z poradnictwa 
psychologicznego, aby zapewnić tym osobom odpowiednie wsparcie.
Słowa kluczowe: procedura, zapłodnienie, rozród wspomagany

In vitro fertilization procedure in the opinion of medical staff
Abstract 
Introduction. According to the world date, an average of every tenth pair has difficulty conceiving, which 
is about 15-20% of the population at reproductive age. 
Aim of the study. The aim of the study was to find out the opinion of medical staff about the in vitro 
fertilization procedure. 
Material and methods. The method of diagnostic survey was used in the work, followed by the self-made 
questionnaire. The study was conducted from January to May 2018 among 355 employees in one of 
Warsaw’s clinical hospitals. 
Results. 93.0% of medical staff supports the availability of assisted reproduction in Poland. Most 
respondents, i.e. 82.0%, considered the in vitro fertilization procedure as necessary and important for 
infertile couples. 11% of respondents accept this procedure, but they would not personally use it. 72.4% 
of respondents declared readiness to enter the assisted fertilization procedure. 15.8% of respondents did 
not answer. 11.8% of respondents did not have an opinion on this subject. According to the majority of 
respondents, i.e. 68.5%, the IVF procedure should be reimbursed from the state budget while, 18.6% of 
respondents did not answer. The vast majority of medical staff working in the profession considers the in 
vitro fertilization procedure necessary and important. 
Conclusions. It was shown that non-practitioners more often declared their willingness to enter the 

 fertilization procedure as opposed to people who were actively practicing. It was found that 
nurses, midwives and paramedics were more in favor of in vitro fertilization than medicine doctors. The 
vast majority of medical staff believe that people undergoing infertility treatment should be able to use 
psychological counseling to provide appropriate support to these people.
Keywords: procedure, fertilization, assisted reproduction
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Endorfiny i zdrowie za kratami? – analiza 
porównawcza poziomu aktywności fizycznej 

oraz wybranych czynników wśród osadzonych 
przebywających w jednostkach penitencjarnych 

1. Wstęp
Wolność oraz zachowanie wolności uważane jest za jedną z fundamentalnych 

wartości oraz potrzeb każdego człowieka. Wskutek popełnienia przestępstwa 
i pozbawienia wolności powoduje ograniczenie przestrzeni życiowej oraz 
uniemożliwia decydowanie w pełni o sobie oraz sprawach czy obowiązkach dnia 
codziennego. Osobiste odczucia zależą nie tylko od niedogodności, barier oraz 
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Niski poziom aktywności ruchowej połączony z nieprawidłowymi nawykami 
żywieniowymi przyczynia się do powstawania otyłości brzusznej oraz rozwoju 
chorób przewlekłych takich jak: problemy sercowo-naczyniowe, otyłość, nowotwory, 
cukrzyca typu 2, osteoporoza czy choroby przewodu pokarmowego. Bierny tryb życia 
indukuje rozwój dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy, czego 
następstwem może być miażdżyca, udar mózgu czy choroba niedokrwienna serca. 
W Polsce największy problem zdrowotny stanowią choroby sercowo-naczyniowe i są 
przyczyną 46% wszystkich zgonów. Zwiększająca się częstotliwość występowania 
chorób cywilizacyjnych, nadwagi i otyłości prowadzi do rosnących wydatków 
1 trzeciak.dagmara@wp.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
2 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, autor korespondencyjny; Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl. 
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w systemie ochrony zdrowia. Analizy pokazują, że koszty opieki zdrowotnej 
nad osobami z nadwagą czy otyłością są wyższe aż o 44% w stosunku do osób 
z prawidłową masą ciała. Posiadanie dodatkowych chorób współistniejących lub tzw. 
zespołu metabolicznego jeszcze bardziej obciąża system finansowania publicznej 
opieki zdrowotnej [4]. 

Przewlekły poziom pobudzenia, przewaga siedzącego trybu życia i niemożność 
ujścia emocjom poprzez odpowiednią dawkę aktywności fizycznej z czasem 
powoduje wśród skazanych zaburzenia psychosomatyczne. Każdego roku w aresztach 
śledczych i zakładach karnych w Polsce przebywa rocznie ponad 74 000 osób, 
a liczba udzielonych świadczeń medycznym z budżetu państwa przekracza milion. 
Skazani stanowią niepokojącą grupę z wysokim wskaźnikiem chorób przewlekłych. 
W instytucjach penitencjarnych osadzeni najczęściej borykają się z problemami 
z nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą, wrzodami żołądka, dwunastnicy, wzmożonym 
lub obniżonym apetytem. Ponadto odnotowuje się sporo zaburzeń nerwicowych takich 
jak chwiejność emocjonalna czy drażliwość, a także nerwice i depresje. Środowisko 
to potrzebuje, więc wysokospecjalistycznej opieki oraz porad lekarskich. Największy 
odsetek stanowią porady: w ambulatorium, u dentysty, psychiatry i internisty. W roku 
2018 i 2019 roku najczęściej wykonywano badania analityczne, badania radiologiczne 
oraz zabiegi fizjoterapeutyczne. Faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne porady 
potwierdzają roczne informacje statystyczne przygotowane przez Centralny Zarząd 
Służby Więziennej i Ministerstwo Sprawiedliwości [5]. 

Za ochronę zdrowia i zapewnienie należytej opieki specjalistycznej w zakładach 
penitencjarnych odpowiada specjalnie powołane Biuro Służy Zdrowia. Jednostka ta 
nadzoruje zadania wykonywane przez podmioty lecznicze i umożliwia dostęp do opieki 
medycznej zgodnie z prawem jakie przysługuje osobom pozbawionym wolności. 
Służba Więzienna realizuje opiekę zdrowotną na poziomie podstawowym w aresztach 
śledczych i zakładach karnych. Na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego 
skazanym przysługuje prawo do opieki zdrowotnej i sanitarnej, bezpłatnych leków, 
świadczeń zdrowotnych oraz artykułów sanitarnych. Ponadto nieodpłatnie zapewnia 
się protezy, przedmioty ortopedyczne w przypadku gdy ich brak mógłby uniemożliwić 
odbywanie kary pozbawienia wolności lub też pogorszyć stan zdrowia. Świadczenia 
medyczne udzielane są w podmiotach leczniczych jednostek penitencjarnych, a w razie 
potrzeby także poza placówką w podmiotach pozawięziennych, które współpracują 
z zakładem karnym. Dotyczy to w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych 
lub sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Opieka medyczna udzielana osobom 
pobawionym wolności jest bezpłatna i w całości finansowane z budżetu państwa, 
ponieważ skazani nie podlegają powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu [6]. 
2. Cel pracy

Analiza porównawcza poziomu aktywności fizycznej osadzonych w warunkach 
więziennych oraz wybranych parametrów w zależności od typu zakładu.
3. Materiał i metody

W badaniu pilotażowym uczestniczyło 200 mężczyzn w wieku 18-70 lat. W grupie 
tej znaleźli się: tymczasowo aresztowani i recydywiści penitencjarni przebywający 
w zakładzie karnym typu zamkniętego w Areszcie Śledczym we Wrocławiu (n = 100) 
oraz mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy przebywający w jednostce typu 
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zamkniętego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu (n = 100). 
Warunki odbywania kary w obu jednostkach są bardzo restrykcyjne. Realizacja 

programów w ramach resocjalizacji przez sport różni się od siebie w znaczący sposób. 
Cele mieszkalne badanych w ciągu dnia są otwarte czasowo, natomiast w nocy są 
zamknięte. Udział w zajęciach kulturalno-oświatowych, sportowych odbywa się 
w pełnym systemie konwojowania, a przemieszczanie się po zakładzie karnym 
czy areszcie śledczym jest zorganizowane pod dozorem służb, dlatego na co dzień 
mężczyźni wykonują ćwiczenia w swojej celi. Ponadto aresztowani okazjonalnie biorą 
udział w zajęciach na świetlicy, korzystając z zespołowych gier stołowych, takich jak 
np. tenis czy piłkarzyki. Nieodłącznym elementem, umożliwiającym poruszanie się 
po większej powierzchni niż cela mieszkalna, jest codziennie przysługująca godzina 
na spacerniaku typu zamkniętego. W Zakładzie Karnym w ramach resocjalizacji 
przez sport możliwy jest także udział w zajęciach zorganizowanych prowadzonych 
przez kadrę penitencjarną. W bogatej ofercie znaleźć można m.in. jogę dla osób 
początkujących oraz zaawansowanych, medytacje ZEN, trening crossfit, zajęcia 
z użyciem kettlebells. Ponadto organizowany jest zamknięty półmaraton biegowy oraz 
zawody crossfit. 

Warunkiem wzięcia udziału w badaniu było wyrażenie zgody oraz wypełnienie 
kwestionariusza ankiety. W ramach pilotażu mężczyźni brali udział w spotkaniach 
warsztatowo-wykładowych, dotyczących treningu prozdrowotnego oraz metod 
treningowych. Ponadto wszyscy zainteresowani otrzymali autorskie broszury 
z zestawem ćwiczeń możliwych do wykonywania w celi w ramach edukacji zdrowotnej 
i profilaktyki. 

Narzędziem badawczym był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności 
Fizycznej (IPAQ) w wersji krótkiej składający się z 7 pytań umożliwiający ocenę 
intensywności wykonywanego wysiłku za pomocą jednostki MET (ekwiwalent 
metaboliczny) oraz zakwalifikowanie do jednej z trzech kategorii aktywności: niskiej, 
umiarkowanej lub wysokiej. Do analizy wykorzystano także pytania metryczkowe 
oraz statystyki Biura Służby Zdrowia dotyczące wykonywanych procedur medycznych 
w jednostkach penitencjarnych. 

Materiał zbierano za pomocą metody PAPI. Badania były dobrowolne i anonimowe, 
a na ich przeprowadzenie autor uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu. Analiza oraz opracowane wykresy znajdujące się 
w dalszej części pracy zostały opracowane w programie Microsoft Office Excel 2007 
oraz Statistica12. Do wyliczenia zależności zastosowano test chi-kwadrat. 
4. Wyniki

Najliczniejszą grupę badanych w Areszcie Śledczym (AŚ) stanowiły osoby w wieku 
18-29 lat (44%) oraz 30-39 lat (39%), najmniej liczną okazała się grupa 70-79 lat 
(1%). Średnia wieku wynosiła 33 lata, mediana 30,5; natomiast odchylenie standardowe 
10,7. W Zakładzie Karnym (ZK) osoby w wieku 18-29 lat stanowiły połowę badanych 
(49%), blisko 1/3 (26%) była w wieku 30-39 lat, najstarszy respondent miał 69 lat. 
Średnia wieku wynosiła również 33 lata, mediana 29,5; odchylenie standardowe 11,4. 
Najwięcej osób legitymowało się wykształcenie zawodowym (AŚ = 31%, ZK = 41%) 
i podstawowym (AŚ = 29%, ZK = 40%). Wykształcenie pomaturalne i wyższe posiadały 
tylko osoby przebywające w Areszcie Śledczym (ryc. 1). 
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np. tenis czy piłkarzyki. Nieodłącznym elementem, umożliwiającym poruszanie się 
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Fizycznej (IPAQ) w wersji krótkiej składający się z 7 pytań umożliwiający ocenę 
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w dalszej części pracy zostały opracowane w programie Microsoft Office Excel 2007 
oraz Statistica12. Do wyliczenia zależności zastosowano test chi-kwadrat. 
4. Wyniki

Najliczniejszą grupę badanych w Areszcie Śledczym (AŚ) stanowiły osoby w wieku 
18-29 lat (44%) oraz 30-39 lat (39%), najmniej liczną okazała się grupa 70-79 lat 
(1%). Średnia wieku wynosiła 33 lata, mediana 30,5; natomiast odchylenie standardowe 
10,7. W Zakładzie Karnym (ZK) osoby w wieku 18-29 lat stanowiły połowę badanych 
(49%), blisko 1/3 (26%) była w wieku 30-39 lat, najstarszy respondent miał 69 lat. 
Średnia wieku wynosiła również 33 lata, mediana 29,5; odchylenie standardowe 11,4. 
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tylko osoby przebywające w Areszcie Śledczym (ryc. 1). 

Rycina 1. Wykształcenie badanych z podziałem na miejsce odbywania kary (n = 200) 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rycina 2. Najczęściej wybierane dyscypliny sportowe w wolnym czasie przez badanych w ramach 
aktywności fizycznej przed odbywaniem kary (n = 117) 

Źródło: Opracowanie własne 

Uprawianie aktywności fizycznej przed trafieniem do jednostki penitencjarnej 
deklarowało 81% badanych w Areszcie Śledczym i 36% w Zakładzie Karnym, 
pozostali prowadzili bierny styl życia. Wśród preferowanych dyscyplin przeważały 
gry zespołowe takie jak siatkówka czy piłka nożna. Uznaniem cieszyło się także 
bieganie, kolarstwo oraz sporty walki. 

Średni poziom wydatku energetycznego ankietowanych wynosił 3255 MET-
min/tydzień w AŚ oraz 6006 MET-min/tydzień w ZK. Najliczniejsza grupę w obu 



Dagmara Trzeciak, Aureliusz Kosendiak

258

jednostkach stanowili mężczyźni wykazujący niski poziom aktywności fizycznej (AŚ 
= 50%, ZK= 49%) (tab. 1, 2). 

Tabela 1. Poziom aktywności fizycznej badanych z Aresztu Śledczego za pomocą kwestionariusza IPAQ

Poziom aktywności 
fizycznej N %

METAMINUTY

Mediana SD Min. Max.

Niska 50 50% 1310 1905 0 10422

Umiarkowana 10 10% 2204 895 840 4296

Wysoka 40 40% 5706 2930 3000 14184

OGÓŁEM: 100 100% 3123 3255 0 14184

MET – odpowiednik metabolizmu spoczynkowego równy wydatkowaniu energii, która odpowiada 
spaleniu 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała w ciągu minuty; wartość MET (wysiłek o intensywności: 
niskiej = 3,3 MET, umiarkowanej = 4,0 MET, wysokiej = 8,0 MET. Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Poziom aktywności fizycznej badanych z Zakładu Karnego za pomocą kwestionariusza IPAQ

Poziom aktywności 
fizycznej N %

METAMINUTY

Mediana SD Min. Max.

Niska 49 49% 0 1747 0 7920

Umiarkowana 9 9% 1920 658 720 2826

 Wysoka 42 42% 6426 6799 2594 36720

OGÓŁEM: 100 100% 2498 6006 0 36720

MET – odpowiednik metabolizmu spoczynkowego równy wydatkowaniu energii, która odpowiada 
spaleniu 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała w ciągu minuty; wartość MET (wysiłek o intensywności: 
niskiej = 3,3 MET, umiarkowanej = 4,0 MET, wysokiej = 8,0 MET). Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Średnia częstość i czas trwania wydatków energetycznych wysiłków fizycznych 
podejmowanych przez badanych

Rodzaj aktywności 
fizycznej 

Areszt Śledczy Zakład Karny 
Częstość (dni/
tydzień)

Czas trwania 
(min/dzień)

Częstość (dni/
tydzień)

Czas trwania 
(min/dzień)

intensywne czynności 2,6 ± 2,4 47± 45 2,4 ± 2,5 51 ± 81

umiarkowane czynności 2,2 ± 2,4 41 ± 49 2 ± 2,5 45 ± 93
chodzenie 5,5 ± 2,2 90 ± 80 3,5 ± 3 96 ± 149
siedzenie - 460,5 ± 361 - 251 ± 342 

Gdzie: intensywne czynności – oznaczają ciężki wysiłek, zmuszający do silnie wzmożonego oddychania 
i przyspieszonej akcji serca (np. podnoszenie ciężarów, kopanie ziemi, aerobik); umiarkowane 
czynności – wymagają przeciętnego wysiłku z nieco wzmożonym oddychaniem i nieco przyspieszoną 
akcją serca (np. noszenie lżejszych ciężarów, udział w grze w siatkówkę). Źródło: Opracowanie własne

Wyniki analizy pozwoliły wykazać, że: 
• średnio osadzony w Areszcie Śledczym spędza czas siedząc 7 godzin 40 minut, 

a w Zakładzie Karnym 4 godziny 10 minut;
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• 27% badanych w Areszcie Śledczym spędza czas w pozycji siedzącej ponad 12 
godzin, natomiast w Zakładzie Karnym 12% spędza ponad pół doby w ciągu dnia, 
siedząc;

• nie wystąpiły istotne statystycznie różnice w poziomie aktywności fizycznej 
w zależności od uprawiania wcześniej aktywności fizycznej (p > 0,05); można jednak 
zauważyć, że wśród osadzonych, którzy ćwiczyli przed trafieniem do Zakładu Karnego 
poziom aktywności ruchowej za pomocą kwestionariusza IPAQ jest wyższy (aż 70% 
mężczyzn ćwiczących przed trafieniem do Zakładu Karnego osiągnęło wysoki poziom 
aktywności fizycznej);

• nie wystąpiły istotne statystycznie różnice w poziomie aktywności fizycznej 
w zależności od posiadanego wykształcenia (p > 0,05); można jednak zauważyć, 
że aktywniejsze w Areszcie Śledczym były osoby legitymujące się wykształceniem 
podstawowym, natomiast w Zakładzie Karnym osoby z wykształceniem zawodowym 

1/5 wszystkich badanych (42%, n = 84) bardzo odczuwa brak aktywności fizycznej, 
szczególnie jej brak doświadczają mężczyźni przebywający Areszcie Śledczym (ryc. 2).

 

Rycina 1. Odczuwanie braku aktywności ruchowej w trakcie izolacji  
z podziałem na miejsce dobywania kary (n = 200). Źródło: Opracowanie własne 

5. Dyskusja 
Systematycznie podejmowana aktywność fizyczna z właściwą intensywnością 

w zależności od wieku, masy ciała i poziomu wytrenowania jest dla każdego człowieka 
swoistym dobrodziejstwem. Pozwala zapewnić dobre zdrowie zarówno psychiczne jak 
i fizyczne, kształtuje szereg cech osobowości oraz pozytywnie wpływa na charakter 
człowieka. Pod wpływem wysiłku z mózgu uwalniają się endorfiny tzw. hormony 
szczęścia, dzięki którym odczuwa się przyjemność, zadowolenie z siebie oraz inne 
stany euforyczne [7]. 

Przypuszcza się, że Nasi przodkowie w erze paleolitycznej wykazywali znacznie 
wyższy poziom aktywności niż współczesne społeczeństwo [8]. Jedne z pierwszych 
badań w latach 50-tych dotyczące aktywności fizycznej oraz pracy zawodowej wykazały 
istotne powiązania. W publikacji Morissa i współautorów przeczytać można, że liczba 
zachorowań i zgonów była niższa wśród osób wykonujących swoją pracę w sposób 
aktywny (np. konduktor) niż tych, pracujących w pozycji siedzącej [9]. W jednostkach 
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penitencjarnych na aktywność ruchową składa się: praca fizyczna podejmowana 
w ramach resocjalizacji, przysługująca codziennie godzina na spacerniaku, udział 
w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach programów penitencjarnych oraz 
samodzielnie wykonywane ćwiczenia w celi mieszkalnej. 

Istotna podczas wykonywania ćwiczeń jest systematyczność oraz ilość poświę-
canego czasu. Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby 
dorosłe w wieku 18-64, aby zachować w pełni zdrowie oraz samopoczucie powinny 
wprowadzić do swojego planu ruch o umiarkowanej intensywności trwający około 
150 minut tygodniowo lub zmienić poziom wysiłku na intensywny i uprawiać go przez 
75 minut w ciągu tygodnia. Obie intensywności można mieszać oraz dzielić na serie 
10 minutowe. Dodatkowo istotnym elementem, o którym zapomina wiele osób jest 
rozciąganie dużych grupy mięśniowych przynajmniej 2 razy w tygodniu. Wymagane 
minimum do utrzymania dobrostanu zarówno fizycznego, jak i psychicznego to 60 
minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego dnia [10]. 

Wyniki pokazały, że poziom aktywności fizycznej badanych w obu jednostkach 
był na podobnym poziomie. Zarówno w areszcie jak i w zakładzie karnym blisko 50% 
osadzonych osiągnęło niski poziom aktywności fizycznej. Znaczącą przewagę można 
odnotować wśród badanych z zakładu karnego patrząc na odchylenie standardowe 
oraz wartość maksymalną metaminut uzyskanych wśród osób wykazujących wysoki 
poziom aktywności. Powodem takich wyników może być fakt, że osoby te mają już 
wymierzoną karę, a ruch w postaci ćwiczeń umożliwia im adaptację oraz zmiany 
deprywacyjne związane z ciągłym niezaspokojeniem potrzeb biologicznych oraz 
wpływa na zminimalizowanie frustracji związanej z warunkami odbywania kary [11]. 
Podobny poziom aktywności osiągnięto w grupie 249 osób, z 16 różnych jednostek 
penitencjarnych z Polski. Niski poziom aktywności zaobserwowano u 45,4% (n = 113) 
skazanych [12]. 

Warty uwagi jest również poziom deklarowanego braku jakiejkolwiek aktywności 
wśród badanych skazanych. W areszcie 27% mężczyzn spędza czas w pozycji 
siedzącej ponad 12 godzin, natomiast w zakładzie karnym 12% przeznacza ponad pół 
doby w ciągu dnia siedząc. W badaniu przeprowadzonym przez A. Jaworską w pozycji 
siedzącej lub leżącej bez żadnego zajęcia przez 10 lub ponad 10 godzin (poza nocnym 
wypoczynkiem) spędza czas aż 22,9% (n = 57) badanych, w tym 3,6% (n = 9) nawet 
16 godzin [12]. 

Intensywność wysiłku nie należy identyfikować z typem zakładu, ponieważ stopień 
izolacji osadzonych nie wpływa istotnie na rodzaj podejmowanej aktywności czy też 
poziom przejawianej agresji co udowodnił w swoich badaniach przeprowadzonych 
w 20 różnych jednostkach penitencjarnych dr Robert Poklek z Centralnego Ośrodka 
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu [13]. Mimo, iż obie jednostki, w których odbyły 
się badania były typu zamkniętego to osoby przebywające w zakładzie karnym miały 
lepsze warunki oraz możliwości związane z pracą fizyczną w ramach resocjalizacji 
oraz mogły brać udział w zorganizowanych, zróżnicowanych zajęciach sportowych 
w przeciwieństwie do tymczasowo aresztowanych lub przebywających w areszcie. 

Intensywne ćwiczenia fizyczne wykonywane prawidłowo pod nadzorem wycho-
wawcy ds. kultury fizycznej, który ukończył Akademię Wychowania Fizycznego lub 
inną uczelnię realizującą podobny program studiów może przyczynić się do poprawy 
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jakości zarówno życia jak i zdrowia. Priorytetem systemu więziennego jest zapewnienie 
społecznej reintegracji więźniów. Ćwiczenia fizyczne odgrywają istotną rolę jako 
narzędzie zapobiegawcze w procesie reedukacji więźniów. Badanie we Włoszech 
wprowadzające intensywne programy szkoleniowe znacznie poprawiły ogólny 
poziom cholesterolu, a ćwiczenia wytrzymałościowe konsekwentnie obniżyły poziom 
trójglicerydów wśród osadzonych. Przytoczone wyniki sugerują, że nadzorowana 
aktywność fizyczna poprawia kondycję i stan zdrowia więźniów. Należy ponadto 
pamiętać, iż opieka zdrowotna więźnia jest całkowicie uzależniona oraz finansowana 
przez państwo [14]. 

Osadzeni bardzo często interesują się indywidualnym treningiem siłowym. 
W głównej mierze osoby te korzystają z przyrządów własnoręcznie wykonanych 
lub jako obciążenie stosują to co mają akurat w celi np. łóżko, krzesło itp. Wątpliwe 
przyrządy oraz źródła wiedzy, z których czerpią informacje w planowaniu oraz 
realizacji treningu stwarzają ryzyko przeciążeń układu ruchu oraz zwiększają ryzyko 
zagrożenia zarówno dla współtowarzyszy, jak i kadry penitencjarnej [15]. Odpowiedni 
styl życia oraz wprowadzenie bezpiecznych, dostosowanych do możliwości 
fizycznych, wieku i warunków metod treningowych skazanym może ograniczyć 
korzystanie ze specjalistycznej pomocy medycznej oraz zapotrzebowanie na środki 
farmakoterapeutyczne w więzieniach i jednocześnie znacząco obniżyć wydatki 
publiczne w tym sektorze.
6. Wnioski

1. W obu badanych grupach poziom aktywności fizycznej był na podobnym 
poziomie. Niski wydatek energetyczny uzyskało blisko 50% osób. 

2. Osadzeni w zakładzie karnym spędzali dwukrotnie krócej czas w pozycji 
siedzącej, ponad 12 godzin dziennie oraz osiągali większą całkowitą sumę wydatku 
energetycznego przy wysokim poziomie aktywności, niż osoby przebywające 
w areszcie. 

3. Programy resocjalizacji przez sport oraz praca fizyczna powinny kształtować 
potrzeby i nawyki aktywnego stylu życia w warunkach penitencjarnych. Działania te 
mogą umożliwić odreagowanie negatywnych emocji nagromadzonych podczas pobytu 
w izolacji, które bezpośrednio wpływają na pogorszenie stanu zdrowia, a ostatecznie 
wymagają konsultacji lekarza. 

4. Poprzez odpowiednio dobraną aktywność fizyczną w jednostkach penitencjarnych 
można zwiększyć liczbę uczestniczących w zajęciach, zmniejszyć liczbę udzielanych 
świadczeń oraz obniżyć wydatki publiczne z budżetu państwa na procedury medyczne.
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Endorfiny i zdrowie za kratami? – analiza porównawcza poziomu aktywności 
fizycznej oraz wybranych czynników wśród osadzonych przebywających 
w jednostkach penitencjarnych
Streszczenie
Wstęp: Liczba osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce wynosi rocznie 
ponad 74 000, a liczba świadczeń medycznym przekracza milion. Ograniczona aktywność fizyczna, typ 
zakładu oraz regulacje związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności negatywnie wpływają na 
dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny osadzonych. 
Cel: Analiza poziomu aktywności fizycznej osadzonych w warunkach więziennych oraz wybranych 
parametrów w zależności od typu zakładu. 
Materiał i metody: Badanie pilotażowe przeprowadzono metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ oraz autorskiego kwestionariusza. 
Badaniem objęto 200 osób – 100 mężczyzn przebywających w Areszcie Śledczym oraz 100 mężczyzn 
z Zakładu Karnego we Wrocławiu. 
Wyniki: Mimo różnic w zakresie programów z zakresu kultury fizycznej oraz typów zakładów poziom 
aktywności fizycznej w obu grupach był podobny. Niski wydatek energetyczny uzyskało blisko 50% 
badanych. Zauważono znaczące różnice w czasie spędzanym w pozycji siedzącej oraz całkowitej sumie 
wydatku energetycznego wyrażonego w metaminutach. 
Wnioski: Niski poziom aktywności ruchowej wśród mężczyzn może wynikać ze specyfiki warunków 
odbywania kary, jak również niewystarczającej edukacji zdrowotnej. Należy ujednolicać i dostosowywać 
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do możliwości jednostki programy resocjalizacji przez sport, które poprawią parametry zdrowotne 
osadzonych i zachęcą do zmiany stylu życia. 
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, IPAQ, resocjalizacja, wydatek energetyczny, więźniowie 

Endorphins and health behind bars? – a comparative analysis of the level  
of physical activity and selected factors among prisoners staying  
in penitentiary units
Abstract
Introduction: The number of people in prisons in Poland is over 74 000 a year, and the number of 
medical services exceeds one million. Limited physical activity, type of prison and regulations related to 
imprisonment have a negative impact on the psychological, physical and social well-being of prisoners. 
Aim: Analysis of the level of activity in prisoners and selected parameters depending on the type of prison. 
Material and methods: Pilot survey using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and 
author’s survey. The study included 200 people – 100 men from detention ward and 100 men from the 
penitentiary in Wroclaw. 
Results: Despite the differences in physical culture programs and types of establishments, the level of 
physical activity in both groups was similar. Nearly 50% of respondents achieved low energy expenditure. 
Significant differences were noted in the time spent in a sitting position and the total energy expenditure 
expressed in metaminutes. 
Conclusions: The low level of physical activity among men may result from the specifics of the 
conditions of penalties carried out, as well as insufficient level health education. Programs resocialization 
through sport that improve the health parameters of prisoners and encourage lifestyle changes should be 
harmonized and adapted to the unit individual’s.
Keywords: physical activity, IPAQ, resocialization, energy expenditure, prisoners
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1. Wstęp
Analiza składu ciała dostarcza istotnych informacji na temat zdrowia oraz 

stanu organizmu, których to kontrola samej masy ciała nie odzwierciedla w sposób 
wystarczający [1]. Wynika to z faktu, że to m.in.: znajomość zawartości mięśni, tkanki 
tłuszczowej czy też wody w organizmie wraz z prawidłowo zbilansowany jadłospisem 
oraz wprowadzoną aktywnością fizyczna pozwolą na skuteczne oddziaływanie 
ukierunkowane na utratę masy tkanki tłuszczowej, przy jednoczesnym zwiększeniu 
masy mięśniowej. Często bowiem ważenie na zwykłej wadze wprowadza nas w błąd, 
ponieważ nie widząc spadku kilogramów myślimy, że dieta nie działa, a wysiłek 
fizyczny nie przynosi efektów. Z powodu braku wiedzy na temat zachodzących 
wówczas zmian np. w stosunku masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej, wiele osób 
zaprzestaje dalszych starań na rzecz zmiany swojego stylu życia, bo nie warto się dalej 
męczyć, skoro brakuje tego mierzalnych efektów. 

Analiza składu ciała może być również pomocna w uzyskaniu realnego spojrzenia 
na swoją budowę ciała i zweryfikowania własnego wyobrażenia siebie z obiektywną 
oceną swojej masy ciała na podstawie odniesienia do obowiązujących norm czy też 
siatek centylowych. Badania dowodzą bowiem, że subiektywna samoocena masy ciała 
jest często nieadekwatna w odniesieniu do naszego rzeczywistego obrazu [2]. 

Dodatkowo analiza składu ciała przy użyciu specjalistycznej aparatury umożliwia 
zrozumienie zachodzących w organizmie człowieka procesów oraz wspomaga 
leczenie otyłości czy anoreksji [3, 4]. Dlatego też na podstawie analizy wyników 
możliwe jest wskazanie osób z grupy ryzyka zaburzeń odżywiania, a także podjęcie 
ewentualnych dalszych działań tj. konsultacja lekarska, zmiana diety, zwiększenie 
aktywności fizycznej itp., w celu poprawy stanu zdrowia i usunięcia czynników ryzyka 
wystąpienia nadwagi, otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych [5].

Sprawdzenie stanu organizmu poprzez analizę składu ciała wskazana jest dla 
wszystkich grup wiekowych i społecznych. Objęci badaniem studenci ratownictwa 
medycznego, kształcą się do zawodu medycznego szczególnie wymagającego 
zdrowia i odpowiedniego poziomu kondycji fizycznej, w przyszłym wykonywanym 
zawodzie nie bez znaczenia może być również sprawność fizyczna. Praca ratowników 
medycznych wiąże się bowiem z pierwszym, często trudnym, kontaktem medycznym 
z pacjentem wymagającym podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych 

1 gabriela.jednoral@umed.wroc.pl, Studium wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl.
2 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medycz-
ny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl.
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i leczenia. Zawód ten charakteryzuje się tym samym wielką odpowiedzialnością 
oraz stresem, a od osób go wykonujących oczekuje się dużego zaangażowania oraz 
empatycznego podejścia do pacjentów. Wysokie wymagania stawiane już kandydatom 
na ratowników medycznych wynikają z dużej specyfiki tego zawodu. Wiąże się 
ona bowiem z charakterem wykonywanych medycznych czynności ratunkowych, 
sytuacją osób poszkodowanych z którymi najczęściej mają kontakt, a także miejscem, 
czasem oraz warunkami wykonywanej pracy. Poza tym na zawód ratownika 
medycznego nakłada się konieczność ciągłego dokształcania się, utrzymywania 
wysokiej sprawności fizycznej oraz systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach 
doskonalących umiejętności praktycznych [6].

Celem pracy była ocena składu ciała studentów pierwszego i drugiego roku 
z kierunku ratownictwo medyczne z uwzględnieniem ich płci oraz wieku.
2. Materiał i metody

Grupę badawczą stanowili studenci (n = 162) I i II roku kierunku ratownictwo 
medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w okresie 2017-2019, w wieku 
między 18 a 24 lata. W badaniach wykorzystano analizę bioimpedancji elektrycznej 
przy użyciu 8-elektrodowego analizatora składu ciała TANITA, uzyskując pomiary 
w obrębie całego ciała, obu kończyn górnych i dolnych oraz tułowia w zakresie 
następujących parametrów:

• procentowej ilości tkanki tłuszczowej;
• masa tkanki tłuszczowej;
• masa tkanki beztłuszczowej;
• całkowitą zawartość wody w organizmie;
• zmineralizowaną masę kości;
• wskaźnik tkanki tłuszczowej trzewnej;
• wiek metaboliczny;
• podstawowa przemiana materii.
Metoda ta polega na zmierzeniu całkowitego wypadkowego oporu elektrycznego 

ciała, stanowiącego pochodną oporu biernego i czynnego, przy zastosowaniu zestawu 
elektrod powierzchniowych połączonych z analizatorem komputerowym i przy użyciu 
prądu o danej częstotliwości i natężeniu [7].

Wartości normatywne procentowej ilości tkanki tłuszczowej dla badanego wieku 
oraz płci wynoszą:

• u kobiet:18-28%; 
• u mężczyzn:10-20%. 
Średnia procentowa zawartość wody w organizmie zdrowego dorosłego wynosi:
• dla kobiet: 45 do 60%;
• dla mężczyzn: 50 do 65%.
Szacunkowe masy kości dla osób w wieku 20-40 lat wynoszą:
kobiety:
 – mniej niż 50 kg – 1,95 kg,
 – 50 kg – 75 kg – 2,40 kg,
 – 75 kg i więcej – 2,95 kg,
mężczyźni :
 – mniej niż 65 kg – 2,66 kg,
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 – 65 kg – 95 kg – 3,29 kg,
 – 95 kg i więcej – 3,69 kg.
W zakresie tkanki tłuszczowej wisceralnej obowiązuje następująca klasyfikacja:

• poziom 1 do 12 – zdrowy poziom;
• poziom 13 do 59 – podwyższony poziom tkanki tłuszczowej trzewnej.

Podstawowa przemiana materii (PPM), czyli minimalny poziom energii, jaką 
organizm potrzebuje podczas odpoczynku, aby skutecznie funkcjonować pokrywana 
jest zazwyczaj z 70% kalorii spożywanych w ciągu dnia. Wartość PPM zwiększa się 
do 16-17 roku życia, a w późniejszych etapach ontogenezy ulega obniżeniu. Wyższy 
poziom podstawowej przemiany materii powoduje zwiększenie zapotrzebowania 
na kalorie i przyczynia się do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej. Z kolei niskie 
podstawowe tempo przemiany materii będzie utrudniała utratę tkanki tłuszczowej 
i całkowitej masy ciała. 

Z typem przemiany materii związany jest obliczany wraz z nią średni wiek 
metaboliczny. Jeśli jest on wyższy niż wiek biologiczny oznacza to, że trzeba zwiększyć 
tempo przemiany materii poprzez m.in. zwiększenie aktywności fizycznej.

Badania wśród studentów kierunku ratownictwo medyczne obejmowały także 
pomiar wysokości i masy ciała, a na podstawie uzyskanych wyników obliczono 
wskaźnik masy ciała BMI badanych [kg/m²]. Następnie otrzymane dane odniesiono 
do aktualnych norm i klasyfikacji wskaźnika BMI Światowej Organizacji Zdrowia, 
których kolejne wartości oznaczają [8]:

• <16 – wygłodzenie;
• 16-16,99 – wychudzenie;
• 17-18,49 – niedowaga;
• 18,5-24,99 – wartość prawidłowa;
• 25-29,99 – nadwaga;
• 30-34,99 – otyłość I stopnia;
• 35-39,99 – otyłość II stopnia.

Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej. Obliczono średnią 
statystyczną, wartości minimalne i maksymalne oraz odsetek osób wg przedstawionych 
wyżej kryteriów podziału. W celu wykazania, czy istnieją zależności analizowanych 
parametrów z zakresu analizy składu ciała od wieku badanych, posłużono się korelacją 
rang Spearmana. Hipotezę o rozkładzie normalnym analizowanych zmiennych zwery-
fikowano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Przeprowadzono także test niezależności 
chi-kwadrat w celu wykazania zróżnicowania badanej grupy względem płci oraz 
wybranych parametrów, tj. wskaźnika BMI, zawartości tkanki tłuszczowej, wskaźnika 
tkanki wisceralnej, całkowitej zawartości wody. Analizy statystyczne przeprowadzono, 
wykorzystując program komputerowy Statistica 12.0. Poziom istotności przyjęto dla 
p<0,05.
3. Wyniki

W badaniach udział wzięło 110 kobiet (67% badanych) i 52 mężczyzn (33% 
badanych), a liczebność grup w zależności od wieku i płci przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Liczebność badanych uczniów w zależności od wieku i płci

Kobiety Mężczyźni
Liczba % Liczba %

18 lat 5 5 4 8
19 lat 56 51 22 42
20 lat 28 25 21 40
21 lat 9 8 3 6
22 lata 7 6 0 0
23 lata 4 4 2 4
24 lata 1 1 0 0

Źródło: opracowanie własne

Średnie wartości antropometryczne wynosiły:
• masa ciała – 68,5 kg (przedział : 46,8 kg – 133,7 kg);
• wysokość ciała – 171,93 cm ( przedział : 157 cm – 200 cm);
• wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI – 23,14 kg/m² (przedział : 17,84 – 54 kg/m²);
Charakterystykę antropometryczną z uwzględnieniem płci przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Charakterystyka antropometryczna badanej grupy

Parametr
Kobiety N = 110 Mężczyźni N = 52
_
X

MIN MAX _ 
X

MIN MAX

wysokość ciała [cm] 167,5 157 181 181 170 200
masa ciała [kg] 64 46,8 127,6 78 55,9 133,7
BMI 22.8 17,8 38,8 23,9 18,7 38,3

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że prawidłowy wskaźnik BMI 
odnotowano u 72% badanych, nadwagę i otyłość u 25%, a niedowagę jedynie u 3% 
badanych studentów. 

Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono istotną statystycznie korelację 
między wysokością oraz masą ciała badanych oraz ich płcią, natomiast zależności tej 
nie wykazano między powyższymi parametrami a wiekiem badanych. Nie wykazano 
również istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wskaźnikiem wagowo-wzrostowym 
BMI, a płcią oraz wiekiem badanych.

Uwzględniając płeć badanych stwierdzono:
• niedowagę – stwierdzono u 3 kobiet, nie stwierdzono jej u mężczyzn;
• wagę prawidłową – miało 81 kobiet i 34 mężczyzn;
• nadwaga i otyłość – wystąpiła u 19 kobiet i 15 mężczyzn.
Szczegółowe wyniki wskaźnika BMI do płci przedstawiono na wykresie 1. 
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Wykres 1. Analiza procentowa uzyskanych przez badanych wartości wskaźnika masy ciała BMI 
z uwzględnieniem ich płci

Ogólną charakterystykę poszczególnych pomiarów z zakresu analizy składu ciała 
z uwzględnieniem płci badanych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Charakterystyka parametrów składu ciała badanej grupy

Parametr
Kobiety N= 110 Mężczyźni N=52
_
X

MIN MAX _ 
X

MIN MAX

% tkanki tłuszczowej 26,2 11,4 45,3 14,5 5,1 32,5
% zawartość wody 55,2 42,2 69,9 60,5 44,9 76
masa kości [kg] 2,38 1,9 3,5 3,26 2,6 4,4
wisceralna tkanka 
tłuszczowa

1,72 1 8 2,3 1 9

PPM [kcal] 1459 1182 2256 1975 1544 2876
wiek metaboliczny 20 12 37 17,6 12 35

Źródło: Opracowanie własne

Biorąc pod uwagę wyniki parametrów składów ciała, można stwierdzić, iż widoczne 
jest, że porównując wyniki obu płci płeć żeńska ustępuje męskiej w większości 
parametrów z zakresu analizy składu ciała tj.: w zakresie całkowitej zawartości 
wody w organizmie, masy kości, tkanki tłuszczowej wisceralnej oraz podstawowej 
przemiany materii. Zdecydowanie wyższe wyniki wartości parametrów kobiety 
uzyskują w zakresie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, a także 
pod względem wieku metabolicznego.

W badaniach wykazano istotną statystycznie korelację pomiędzy procentową 
zawartością tkanki tłuszczowej, podstawową przemianą materii, procentową 
zawartością wody w organizmie oraz zmineralizowaną masą kości, a płcią badanych. 
Biorąc pod uwagę wiek badanych, spośród wszystkich analizowanych składowych, 
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jedynie % zawartość wody w organizmie wykazała niską korelację z tymże parametrem. 
W zakresie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej procentowy rozkład wyników 

uzyskanych przez badanych przedstawiał się następująco: 65% badanych mieściło się 
w prawidłowym zakresie, 19% miało niedobór, a 16% przekroczyło normę w tym zakresie. 
Średnie procentowe wartości tkanki tłuszczowej badanych wyniosły 22,4%, odpowiednio 
26,2% u kobiet i 14,4% u mężczyzn. Stwierdzone wartości minimalne i maksymalne  
w zakresie analizowanego parametru osiągnęli osobnicy płci męskiej i wynosiły one: 
minimum 5,1%, a maksimum 45,3%.

Uwzględniając płeć badanych wyniki przedstawiały się następująco:
• niedobór – stwierdzono u 20 kobiet i 8 mężczyzn;
• poziom optymalny – miało 59 kobiet i 35 mężczyzn;
• umiarkowany – wystąpiła u 5 kobiet i 3 mężczyzn;
• wysoki (otyłość) – stwierdzono u 16 kobiet i 6 mężczyzn.
Szczegółowe wyniki zawartości procentowej tkanki tłuszczowej ze względu na 

płeć przedstawiono na wykresie 2.

 

Wykres 2. Analiza procentowa uzyskanych przez badanych wartości poziomu tkanki tłuszczowej 
z uwzględnieniem ich płci

Innym badanym parametrem składu ciała była procentowa zawartości wody 
w organizmie. Średnie wartości u badanych wyniosły 56,9%, odpowiednio 50,6% 
u kobiet i 60,5% u mężczyzn. Najniższą wartość tego parametru zanotowano u jednej 
z kobiet i wynosiła ona 42%, z kolei najwyższą wartość stwierdzono u jednego 
z mężczyzn i wynosiła ona 76%. W grupie badawczej zanotowano następujące wyniki:

• wartości w normie odnotowano u 96 kobiet i 30 mężczyzn;
• poniżej normy u 3 kobiet i 6 mężczyzn; 
• powyżej normy u 11 kobiet i 16 mężczyzn.

 
Szczegółowe wyniki procentowej zawartości wody ze względu na płeć 

przedstawiono na wykresie 3. 
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Rysunek 3. Analiza procentowa uzyskanych przez badanych wartości zawartości wody w organizmie 
z uwzględnieniem ich płci

W zakresie zawartości zmineralizowanej masy kości u badanych średnia wartość 
tego parametru wyniosła 2,65 kg. Uwzględniając płeć badanych u kobiet średnia 
wartość wyniosła 2,38 kg, a u mężczyzn 3,25 kg, a w całej grupie badawczej 
analizowany parametr osiągnął wartość minimum 1,9 kg, a wartość maksimum 4,4 kg.

W zakresie tkanki tłuszczowej wisceralnej w całej grupie badawczej nie stwierdzono 
wartości w zakresie poziomu podwyższonego. Średnia wartość grupy to 2, przy czym 
wartość minimalna tego parametru wyniosła 1, a wartość maksymalna 9.

Kolejnym analizowanym parametrem była podstawowa przemiana materii. 
W zakresie tego parametru średnia wartość wyniosła 1625 kcal, a uwzględniając płeć 
badanych odpowiednio średnio 1458 kcal u kobiet i 1970 kcal u mężczyzn. Najniższą 
wartość zanotowano u jednej z badanych kobiet i wynosiła ona 1188 kcal, a z kolei 
najwyższą wartość tj. 2876 kcal stwierdzono u mężczyzny.

 Z kolei w zakresie wieku metabolicznego wskazania wyższe od wieku rzeczywistego 
odnotowano w 48 przypadkach, przy czym aż 39 spośród nich to były kobiety, a tylko 
9 stwierdzono u mężczyzn.
4. Dyskusja

Analizę składu ciała wykonuje się obecnie coraz częściej jako alternatywę do 
standardowego pomiaru masy ciała na popularnej wadze. Znajduje się ona często 
w ofercie gabinetów dietetycznych czy też klubów fitness, czy siłowni, gdzie 
pacjentom lub uczestnikom zajęć umożliwia się dokonanie pomiaru kontrolnego 
na początku kuracji dietetycznej lub przed rozpoczęciem treningu [9]. Taki pomiar 
określa wówczas punkt wyjściowy do dokonywania porównań w trakcie lub po 
podjęciu działań mających na celu najczęściej spadek masy tkanki tłuszczowej, 
przy jednoczesnym przyroście tkanki mięśniowej. Stanowi to bowiem zazwyczaj 
najbardziej pożądaną sytuację, a widoczne zmiany mają dodatkowo bezcenną wartość 
mobilizującą do podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy swojego zdrowia, 
poprzez zdrowy styl życia.

Badania nad komponentami ciała wykonywane są przy udziale różnych metod 
tj,: laboratoryjne czy antropometryczne [10]. Coraz szersze zastosowanie na całym 
świecie ma metoda analiz impedancji bioelektrycznej (BIA) [11, 12]. Pozwala ona 
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w szybki, bezpieczny i bezinwazyjny sposób dokonać analizy poszczególnych 
parametrów ciała, a jej dodatkową zaletą jest to, że uwzględnia wiek, płeć, wysokość 
oraz masę ciała, a także tym budowy osoby badanej [13]. Diagnozowani są w ten sposób 
przedstawiciele różnych grup m.in.: pacjenci, dzieci, ludzie starsi czy też sportowcy [14, 
15]. W badaniach młodych mężczyzn dokonanych przez Całyniuk i wsp. średni wzrost 
mężczyzn wynosił 180 cm czyli o 1 cm mniej niż w badaniach własnych, podobnie 
jaki wartości maksymalne i minimalne (193 cm i 164 cm) są niższe niż te u badanych 
studentów ratownictwa. Jeżeli chodzi o masę ciała młodych mężczyzn to średnia 
wyniosła 80,6 kg czyli więcej niż w badaniach własnych, Wartość minimum 58,2 kg 
była wyższa w badaniach porównawczych, a jedynie pod względem maksimum młodzi 
mężczyźni ustępują studentom z Wrocławia [16]. Z kolei w porównaniu do badań 
na mężczyznach włoskich Zaccagniego i in. studenci w Wrocławia osiągają wyższe 
wartości w zakresie wysokości i masy ciała, a porównywalne w zakresie BMI [17].  
W porównaniu do innych grup studenckich przebadani przez Nas studenci, mimo 
wyższej masy ciała osiągali niższe wartości wskaźnika BMI. Również mniejszy 
odsetek studentów przekroczył górną granicę normy, czyli charakteryzowało się 
nadwagą lub otyłością [18, 19]. 

Według badań Sedek i in. otyłych było 7,2% badanych, a 29,3% miało nadwagę, 
czyli w porównaniu do wyników badań własnych więcej osób przekroczyło górną 
granicę normy BMI [20]. Mniejszy odsetek badanych z otyłością lub nadwagą niż 
w badaniu studentów z Wrocławia wystąpił z kolei w badaniach Gaździńskiej i in., 
gdzie wykazano otyłość u 3,4% badanych, a otyłość u 25,3% [21]. Jeszcze większe 
rozbieżności ukazuje porównanie wyników studentów z Wrocławia z badaniami 
Klungland Torstveit i in., wykonywanych na sportowcach, w których to więcej osób 
miało niedowagę niż nadwagę i otyłość [22]. 

W badaniach własnych w zakresie wskaźnika BMI wyniki mężczyzn przeważały 
nad wynikami kobiet, w przeciwieństwie do innego badania wykonanego również na 
Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w którym to studentki osiągnęły wyższe 
wartości od studentów zarówno w zakresie wskaźnika BMI, jak i % zawartości tkanki 
tłuszczowej.

Z kolei w porównaniu z badaniami Całyniuk i wsp. przeprowadzonymi na młodych 
mężczyznach z Nysy, studenci ratownictwa medycznego uzyskali wyższy wynik 
zarówno minimum, jak i maksimum, a także w wartości średniej, zarówno w zakresie 
procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, jak i wskaźnika tkanki trzewnej. W obu 
badaniach wyniki wysokie w zakresie wskaźnika otyłości brzusznej należały jednak 
do rzadkości.

Pod względem zmineralizowanej masy kości, której średnia wartość w badaniach 
u mężczyzn własnych wyniosła 3,26 kg, studenci z Wrocławia ustępują, zarówno 
młodym mężczyznom ze wspomnianych wcześniej badaniach Całyniuk i wsp., których 
średnia wynosiła 3,4 kg, jak i studentom z badań Reutera i in. Zarówno studenci ze 
szkół wychowania fizycznego – 3,8 kg, jak i ze szkól medycznych – 3,3 kg, uzyskali 
bowiem wyniki wyższe niż studenci z badań własnych.

W zakresie procentowej zawartości wody w organizmie średnia wartość 
wyniosła w badaniach własnych wśród mężczyzn 60,5, a wartości minimalna – 44,9, 
a maksymalna – 76. W porównaniu do grupy młodych mężczyzn z Nysy, u których 
średnia wyniosła 49%, czyli zdecydowanie mniej niż w badaniach własnych.
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5. Wnioski
Badanie składu ciała wykazało, że zdecydowana większość studentów posiadała 

prawidłowe wartości wskaźnika BMI. Niepokoić może jednak wysoki, ponad 25% 
odsetek badanych z nadwagą lub otyłością. Analizowane wskaźniki składu ciała 
studentów z Wrocławia, takie jak: procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, wskaźnik 
tkanki tłuszczowej trzewnej, procentowa zawartość wody w organizmie oraz masa 
kości, wskazywały poziom w granicach norm, co pośrednio pozwala wnioskować 
o ich prozdrowotnym stylu życia. Jedynie u niewielkiego odsetka osób, zwłaszcza 
u kobiet, wykazano wyższy wiek metaboliczny od wieku metrykalnego.

Wyodrębnienie osób z podwyższonym ryzykiem rozwoju otyłości i zespołu 
metabolicznego umożliwia opracowanie i zaplanowanie działań profilaktycznych 
adresowanych do studentów ratownictwa, co niewątpliwie przełożyłoby się na 
korzystny wpływ na ich stan zdrowia w następnych latach życia oraz pozytywne 
efekty dla całego społeczeństwa. W przyszłości poza pomiarami antropometrycznymi 
warto byłoby w badaniach uwzględnić informację o podejmowaniu przez studentów 
aktywności fizycznej oraz ich wyborach żywieniowych.
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Analiza wybranych parametrów za pomocą bioimpedancji elektrycznej wśród 
studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Streszczenie
Wstęp: Analiza składu ciała dostarcza istotnych informacji na temat zdrowia oraz stanu organizmu. 
Umożliwia zrozumienie zachodzących w nim procesów oraz wspomaga leczenie otyłości czy anoreksji. 
Na podstawie analizy wyników możliwe jest wskazanie osób z grupy ryzyka zaburzeń odżywiania, 
a także podjęcie ewentualnych dalszych działań.
Cel: Celem pracy była ocena składu ciała studentów 1 i 2 roku z kierunku ratownictwo medyczne 
z uwzględnieniem ich płci oraz wieku.
Materiał i metody: Grupę badawczą stanowili studenci (n = 162) I i II roku kierunku ratownictwo 
medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W badaniach wykorzystano analizę bioimpedancji 
elektrycznej przy użyciu 8-elektrodowego analizatora składu ciała TANITA.
Wyniki: Prawidłowy wskaźnik masy ciała odnotowano u 72% badanych, nadwagę i otyłość u 25%, 
a niedowagę jedynie u 3% studentów. Pod względem płci wyniki w normie uzyskało 80% kobiet i 68% 
mężczyzn, wśród obu płci taki sam odsetek (3%) prezentował otyłość, a niedowagę stwierdzono u 3% 
kobiet, a nie stwierdzono jej wśród mężczyzn. W zakresie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej: 
65% badanych mieściło się w prawidłowym zakresie, 19% miało niedobór, a 16% przekroczyło normę. 
Wnioski: Przeprowadzenie analizy składu ciała dostarczyło dokładniejszych informacji niż wskaźnik 
BMI. Wysoki odsetek nadwagi i otyłości skłania ku powtórnym kontrolnym badaniom, po wprowadzeniu 
odpowiednich działań dla poprawy sytuacji. 
Słowa kluczowe: skład ciała, BMI, otyłość, studenci
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Analysis of selected parameters of body composition using the electrical 
bioimpedance method for medical emergency students at the Medical University 
of Wroclaw
Abstract
Admission: Body composition analysis provides important information on the health and condition of the 
body. It allows you to understand the processes involved and helps you treat obesity or anorexia. On the 
basis of the results analysis, it is possible to identify persons at risk of eating disorders and to take possible 
further education
Objective: The aim of the study was to assess the body composition of students from the first and second 
years in the direction of medical emergency, taking into account their gender and age. 
Material and methods: The research group consisted of students (n = 162) from Medical University of 
Wrocław. The studies used the analysis of the electrical bioimpedance using the Tanita 8-electrode body 
composition analyzer.
Results: 72% of students were subject to a normal body weight index, 25% of overweight and obesity, 
and 3% of students were underweight. In terms of gender, 80% of women and 68% of men were found in 
the standard, with the same percentage (3%) of both men representing obesity, and underweight in 3% of 
women and not among men. Within the percentage of fat: 65% of patients were within the normal range, 
19% were deficient and 16% exceeded the standard.
Conclusions: Body composition analysis provided more accurate information than BMI. A high percentage 
of overweight and obesity inclines towards re-follow-up tests, after introducing appropriate measures to 
improve the situation.
Keywords: Body composition, BMI, obesity, students
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 Sztuczna inteligencja w medycynie – przedstawienie 
wykorzystania zasobów informatycznych 

na wybranych przykładach
1. Wstęp

Sztuczna inteligencja (AI) jest pojęciem ogólnym, który zakłada wykorzystanie 
komputera do modelowania inteligentnego zachowania przy jak najmniejszej 
interwencji człowieka. Termin pochodzi od czeskiego słowa robota, co oznacza 
maszyny biosyntetyczne używane jako praca przymusowa [1]. Sztuczna inteligencja 
jako odrębna dziedzina nauki jest uznawana od 1956 r. [2]. Termin ten ma zastosowanie 
do szerokiej gamy artykułów medycznych takich jak robotyka, diagnoza medyczna, 
statystyka medyczna i biologia człowieka, aż po dzisiejsze „omiki”. AI w medycynie, 
będąca tematem tej monografii, ma dwie główne gałęzie: wirtualną i fizyczną. Jej 
część wirtualna zajmuje się rozpatrywaniem AI od zarządzania głębokim uczeniem 
się informacji do kontroli systemów zarządzania zdrowiem, w takich jak elektroniczne 
rejestrów zdrowia czy aktywne doradztwo lekarzy w podejmowaniu decyzji 
dotyczących leczenia. Fizyczny aspekt AI dotyczy robotów wykorzystywanych do 
pomocy starszemu pacjentowi lub operatorowi na sali operacyjnej [1].
2. Cel pracy

Celem tej pracy jest przegląd międzynarodowych artykułów naukowych i innych 
doniesień, usystematyzowanie wiedzy i informacji dotyczącej wykorzystania AI 
w medycynie, przybliżenie tego tematu oraz przedstawienie aktualnego stanu wiedzy 
dotyczącego poruszanego tematu.
3. Materiały i metody

W celu zgromadzenia i zapoznania się z najnowszymi doniesieniami związanymi 
z poruszanymi przez nas tematami dokonaliśmy przeglądu i wyboru najbardziej 
właściwych i wartościowych doniesień naukowych z docenianych serwisów 
internetowych o tematyce AI, a także serwisów naukowych PubMed oraz Scopus.
4. Wprowadzenie
4.1. Głębokie Uczenie

W ramach sztucznej inteligencji możemy wyróżnić kilka podzbiorów algorytmów 
i rozwiązań. Przykładowym podzbiorem AI jest tzw. uczenie maszynowe (ang. 
Machine Learning ML). ML pozwala twórcy na zmianę tradycyjnego paradygmatu 

1 Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Zbigniewa Religii, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk 
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.
2 Wydział Matematyki Stosowanej, Politechnika Śląska.
3 Studenckie Koło Naukowe medical.ml, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska
4 Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.
5 Jakubkufel92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe im. Prof. Zbigniewa Religii, Katedra i Zakład 
Biofizyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny.



Aleksander Jaworski, Szymon Adamski, Piotr Mazurek, Kajetan Dymkiewicz, Jakub Kufel

 

276

programowania. Tradycyjnie programista definiuje komputerowi konkretne zadanie 
do wykonania (podając algorytm), a komputer je wykonuje. Istnieje jednak szereg 
problemów, dla których ogólny algorytm nie jest znany. W takich przypadkach stosuje 
się uczenie maszynowe. Zamiast podawać konkretne kroki do wykonania, programista 
przekazuje programowi wzorce, a komputer na ich podstawie uczy się, jak rozwiązać 
zadany problem.

Tradycyjnie mechanizm uczenia w modelach ML realizowany jest za pomocą 
optymalizacji tzw. funkcji kosztu (ang. loss function). Funkcje kosztu definiuje się, 
aby zakomunikować modelowi jak podane przez niego rozwiązanie dalekie jest od 
rozwiązania prawidłowego (podanego we wzorcu).

Przykładowo pokazujemy programowi zbiór par (obraz, etykieta) oraz definiuje 
model algorytmu, program natomiast stara się tak zoptymalizować parametry modelu, 
aby różnica pomiędzy wyjściem modelu (przewidywana klasa obiektu na obrazie), 
a podanymi przez programistę danymi była jak najmniejsza [3].

Zależnie od wybranego modelu optymalizuje się różne funkcje kosztu na 
różne sposoby. W ostatnich latach za najlepsze modele w zadaniach dotyczących 
rozpoznawania obrazów uznaje się rozwiązania, bazujące na tzw. uczeniu głębokim.

Uczenie głębokie stanowi podzbiór uczenia maszynowego, gdzie zamiast 
wykorzystywać dowolny model uczący się z danych (jak w ML) wykorzystujemy 
jedynie metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych (ang. Artificial Neural 
Network ANN) [4].

Sieci Neuronowe zostały pierwszy raz zaprezentowane już w latach 50-tych [5, 6], 
jednak największym powodzeniem cieszą się w ostatnich 10 latach, szczególnie klasa 
sieci neuronowych nazywana konwolucyjne sieci neuronowe (ang. convolutional neural 
network CNN), kiedy to pokazano, że w zadaniach polegających na przetwarzaniu 
sygnałów (takich jak klasyfikacja obrazów czy dźwięków) osiągają znacznie lepsze 
wyniki niż większość innych metod uczenia maszynowego [7].
4.2. Konwolucyjne sieci neuronowe 

Dzięki swojej architekturze z powodzeniem może ona wyodrębnić reprezentacje 
funkcji na obrazie na wyższym poziomie abstrakcji, co jednocześnie przekłada się 
na większe możliwości predykcji. Podstawową operacją dla CNN jest operacja 
konwolucji, która jest wykonywany przez filtr zwany także jądrem. Ta operacja 
pobiera piksele mapy obiektów wejściowych i nakłada na nie filtry, aby obliczyć 
nowe obiekty, tworząc mapę obiektów wyjściowych zwaną także funkcją złożoną. 
Zasadniczo może mieć inny kształt niż wejściowa mapa obiektów. Filtr przesuwa się 
po siatce wejściowej mapy obiektów poziomo i pionowo, wyodrębniając każdy piksel, 
jak pokazano poniżej na rysunku 1 [8].
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Rysunek 1. Filtr przesuwa się w prawo z określoną wartością kroku, aż przeanalizuje pełną szerokość. 
Przechodząc dalej, przeskakuje w dół do początku (po lewej) obrazu o tej samej wartości kroku 

i powtarza proces, aż cały obraz zostanie przemierzony [8]

Rozmiar kroku, o który filtr przesuwa nad wejściem, nazywany jest krokiem i jest 
jednym z hiper parametrów CNN. Przykład obrazu wejściowego 5x5x1 z jądrem 
3x3x1 po zakończeniu funkcji złożonej 3x3x1 pokazano poniżej na rysunku 2.

Rysunek 2. Konwertowanie obrazu 5x5x1 za pomocą jądra 3x3x1, 
aby uzyskać złożoną funkcję 3x3x1 [8]

W przypadku obrazów z wieloma kanałami (np. RGB), czyli obrazy kolorowe, 
jądro ma głębokość równą ilości kanałów. Przeprowadzane jest mnożenie macierzy, 
a wszystkie wyniki są sumowane, aby uzyskać kanał o jednej głębokości (ang. 
Convoluted Feature Output). Jeśli kształt filtra nie pasuje do obrazu, dodawana jest 
całkowita liczba ramek (ang. padding) wypełniona zerami jak pokazano na rysunku 
3, poniżej [8].
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Rysunek 3 Operacja konwolucji przy długości kroku = 2 [8]

Warstwa wyciągająca (ang. pooling) jest odpowiedzialna za zmniejszenie 
przestrzennego rozmiaru cechy. Przydatne jest uogólnienie wyników filtrów 
splotowych, ponieważ rozszerza niezależność od skali i przemieszczenia danej 
cechy na obrazie. Rozróżnia się dwa rodzaje warstwy wyciągającej: średnie oraz 
maksymalne wyciąganie. Średnie zwraca średnią wszystkich wartości z części obrazu 
objętej przez jądro. Warstwa wyciągająca maksymalna natomiast zwraca wartość 
maksymalną z analizowanej części obrazu objętej przez jądro. Ostatnie warstwy CNN 
to warstwy odpowiedzialne za klasyfikację. Są to w pełni połączone warstwy – każdy 
węzeł w jednej warstwie jest połączony z każdym węzłem w następnej warstwie i na 
podstawie wyekstrahowanych cech z poprzednich warstw model dokonuje ostatecznej 
klasyfikacji. W przypadku gdy końcowa w pełni połączona warstwa zawiera funkcję 
aktywacyjną softmax dane wyjściowe z sieci można interpretować jako rozkład 
prawdopodobieństwa wystąpienia danej klasy [9].

Przełom w sieciach neuronowych w latach 2010-20 spowodowany jest głównie 
dwoma czynnikami – dostępem, do danych który zagwarantował proces informatyzacji 
oraz dostęp do mocy obliczeniowej który uzyskano dzięki przełomom w technologii 
tworzenia kart graficznych. 

Sieci neuronowe podobnie jak inne metody uczenia maszynowego działają 
na zasadzie optymalizacji parametrów w celu zminimalizowania funkcji kosztu. 
Jednakże w porównaniu do tradycyjnych modeli uczenia maszynowego sieci posiadają 
znacząco wyższą liczbę parametrów. Dzięki temu mogą estymować znacznie bardziej 
skomplikowane funkcje, ale jednocześnie wymagają znacznie więcej danych w celu 
znalezienia optymalnych parametrów. 

Dziedziną, która szczególnie zyskała na wykorzystaniu ANN jest analiza 
i klasyfikacja obrazów. Rozpoznanie co znajduje się na obrazie sieć neuronowa 
modeluje jako bardzo skomplikowaną funkcję, która jest modelowana przy pomocy 
parametrów sieci uczonych w procesie optymalizacji
5. Obrazowanie medyczne

Szczególnie dobre osiągnięcia w tej dziedzinie osiąga się w analizie skanów mózgu 
metodą obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) w celu przewidywania choroby 
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Alzheimera [10, 11]. CNN wykorzystuje się takżę w przewidywaniu ryzyka chorób 
zwyrodnieniowych stawów kolanowych w obrazowaniu MRI [12]. Uzyskano również 
wyniki porównywalne z 21 certyfikowanymi dermatologami w zakresie diagnostyki 
obrazów biopsyjnych różnych rodzajów raka skóry [13]. CNN znalazło także 
zastosowanie do wczesnego rozpoznawania retinopatii cukrzycowej na podstawie 
zdjęcia dna oka w wysokiej rozdzielczości [14].
5.1. Uczenie maszynowe w diagnostyce radiologicznej schorzeń klatki 
piersiowej

W 2010 roku w samych Stanach Zjednoczonych wykonano 183 milionów procedur 
radiograficznych. Zdjęcia rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej (KLP) stanowiły 
niemal połowę wszystkich wykonanych badań (44%), większość z nich pochodziła 
z ambulatoriów (48%) [15], na świecie jest to jedno z najczęściej wykonywanych badań 
w radiologii i stanowi około 2 miliardów procedur rocznie [16]. Technika ta stanowi 
niezastąpione narzędzie przesiewowe, diagnostyczne, jest także wykorzystywane 
w leczeniu chorób KLP, z których wiele należy do głównych przyczyn zgonów na 
świecie [17]. Algorytmy głębokiego uczenia się (DL) zostały zaproponowane jako 
rozwiązania przyspieszające procedury diagnostyczne i poprawiające interpretację 
RTG. Aktualnie są z powodzeniem wykorzystywane w diagnostyce gruźlicy płuc [18-
20] czy raka płuc [21, 22], ale zastosowanie konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) 
do wykrywania innych patologii KLP takich jak zapalenie płuc, odma, kardiomegalia, 
niedodma, zwłóknienia i inne są możliwe nawet jednocześnie. Aby wesprzeć rozwój 
DL i zachęcić do pracy nad nowymi rozwiązaniami National Institutes of Health (NIH) 
stworzyło i udostępniło bazę ponad 100000 RTG KLP [23]. Kilka zespołów badawczych 
pracujących z DL zajęło się zastosowaniem CNN do klasyfikacji RTG. Wiele z nich 
osiągnęło imponujące średnie wyniki w rozpoznawaniu 14 jednostek chorobowych 
(niedodma, kardiomegalia, wysięk, naciek, efekt masy, guzek, zapalenie płuc, odma, 
konsolidacja, obrzęk, rozedma, zwłóknienie, pogrubienie opłucnej, przepuklina). 
Kolejno zespoły osiągnęły następujące wyniki Wang i wsp. 75% [24], Shen i wsp. 
78% [25], Guendel i wsp. 81% [26], Yan i wsp. 83% [27], Baltruschat i wsp. 73% [28]. 
Stanowi to dowód na to, iż CNN mogą być wykorzystywane w praktyce lekarskiej 
osiągają bowiem podobne wyniki do tych, które uzyskują radiolodzy. W ten sposób 
w przyszłości mogą odciążyć radiologów, wspomagać diagnostykę, a w przyszłości po 
udoskonaleniu mogą nawet zastąpić lekarzy.
6. Genomika

Xiong i wsp. wykorzystali CNN ze sprzężeniem zwrotnym, aby przewidzieć 
aktywność splicingową poszczególnych eksonów. Ta metoda uzyskała wyższą 
dokładność przewidywania aktywności splicingu w porównaniu z prostszymi 
podejściami i była w stanie zidentyfikować rzadkie mutacje związane z błędną 
regulacją splicingu [29].
7. Sztuczna inteligencja i robotyka w chirurgii

Chirurgia jest dziedziną medycyny, w której od wieków czynnik ludzki był nie 
do przecenienia, a zdolności manualne operatora były kluczowe dla powodzenia 
zabiegu. Od jej narodzin w latach starożytnych zmagała się z licznymi problemami 
wynikającymi z braku odpowiedniej wiedzy anatomicznej, higienicznej, farma-
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kologicznej, a także z niskiego zaawansowania technologicznego. W naszych 
czasach, kiedy każdy szanujący się chirurg jest zmuszony posiadać szeroką wiedzę 
z wyżej wymienionych dziedzin i nie tylko tych, to właśnie postęp technologiczny 
stał się czynnikiem w największej mierze determinującym wykonalność konkretnych 
operacji, ograniczenia inwazyjności tych aktualnie przeprowadzanych, a także 
zmniejszenia odsetka powikłań, z nich wynikających. Przyszłość chirurgii jest 
bezsprzecznie związana z rozwojem technologicznym i modernizacją wysoko-
specjalistycznego sprzętu medycznego. Podręcznikowym przykładem maszyny, 
która zrewolucjonizowała chirurgię jest laparoskop, którego pomysłodawcą był 
Philip Bozzini, który w 1806 roku zbudował pierwszy endoskop [30]. Stanowił on 
zalążek maszyny, która w 1980 r. została wykorzystana do pierwszej laparoskopowej 
appendektomii wykonanej przez niemieckiego chirurga Kurta Semm’a [31]. 
Wprowadzenie laparoskopu do powszechnego wykorzystania było kamieniem 
milowym w rozwoju nowoczesnej chirurgii. Kolejne lata oznaczały wprowadzanie 
coraz to większej ilości zaawansowanego sprzętu na sale operacyjne. Wśród tych 
urządzeń, przełomem niewątpliwie był Robot chirurgiczny DaVinci wyprodukowany 
przez firmę Intuitive Surgical. Rok 2000 to jego debiut na sali operacyjnej [32]. Jego 
użycie w trakcie skomplikowanych operacji znacząco zmniejsza ryzyko komplikacji, 
zwiększa wygodę operatora, minimalizuje traumatyzację tkanek. Wielką przeszkodą 
w jego wykorzystaniu jest wysoka cena jako urządzenia, a także koszt jego eksploatacji. 
Na Zachodzie jest to zjawisko znacznie rzadsze niż w Polsce, w której na przełomie 
2019 roku wykonano niemal 900 operacji z wykorzystaniem Robota DaVinci [33].

Pomimo, iż polska robotyka chirurgiczna odstaje od państw zachodnich, widać 
zdecydowaną poprawę na przełomie ostatnich lat. 

Daje to nadzieję, że w przyszłości maszyny odciążą w pracy operatorów. Robotyka 
w kulturze masowej i nie tylko, jest nieodzownie związana ze sztuczną inteligencją. 
W kulturze Science-Fiction, której pionierami były takie legendy świata literackiego 
jak Joseph Capek czy Izaak Asimov [32]. Ten drugi jest najbardziej znany ze swoich 
trzech praw rządzących zachowaniem robota, brzmią one następująco [35]:

• Robot musi stosować się do poleceń wydanych przez ludzi, z wyjątkiem 
przypadków sprzecznych z pierwszym prawem;

• Robot musi chronić swoje istnienie, o ile nie koliduje to z pierwszym lub drugim 
prawem

• Robot nie może zranić człowieka ani przez bezczynność pozwolić mu wyrządzić 
krzywdę;

Ich treść w sposób dobitny wysyła adresatowi komunikat, że roboty cechuje coś 
co odróżnia je od zwykłych maszyn. Aby chronić człowieka, wykonywać wszystkie 
jego komendy, chronić siebie w sposób niekolidujący z dobrem człowieka musi 
podejmować świadome decyzje – ergo posiadać inteligencję. Inteligentne systemy 
i maszyny istnieją. Są z nami od przeszło kilku dekad, a ich inteligencja jest ciągle 
rozwijana przez wybitnych specjalistów robotyki. W 1996 roku wielokrotny mistrz 
świata w szachach, Garri Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue [36]. Od 
przeszło 50 lat sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana w medycynie [37]. 
Obecnie na rynku medycznym funkcjonuje wiele firm oferujących w swoich usługach 
produkcję robotów medycznych.
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Można wymienić następujące typy zrobotyzowanych systemów, które są stosowane 
w chirurgii [38]: Roboty toru wizyjnego zastępujące asystenta w czasie operacji – 
Przykłady obecnie dostępnych komercyjnie: EndoAsist (Armstrong Healthcare), 
Lapman (Medsys). Telemanipulatory chirurgiczne – Umożliwiają wykonywanie 
operacji na odległość. Typowymi przykładami są roboty Zeus (Computer Motion, 
USA – był stosowany, pożyczony na 10 operacji serca, klinika kardiochirurgii prof. 
Andrzeja Bochenka) i da Vinci (Intuitive Surgical, USA – po raz pierwszy zastosowany 
we Wrocławiu przez zespół prof. Wojciecha Witkiewicza w 2010 r.). Wielkim 
niedopatrzeniem i ignorancją byłoby pominięcie polskiego akcentu w tym zestawieniu. 
Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat z Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego jest pomysłodawcą i głównym konstruktorem robota 
kardiochirurgicznego Robin Heart (pierwszego polskiego i europejskiego robota do 
operacji na sercu), który zadebiutował w 2000 roku [39]. Robin Heart to rodzina 
robotów będąca owocem współpracy zespołu Pracowni Biocybernetyki Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu z zespołami z Politechnik: Łódzkiej i Warszawskiej. 
System Robin Heart jest jednym z najnowocześniejszych robotów wspomagających 
operacje bezinwazyjne [40]. Składa się on z modułów, pozwalając na skonfigurowanie 
sprzętu do różnych operacji. Celem wprowadzenia polskich robotów chirurgicznych 
na rynek medyczny jest przede wszystkim obniżenie kosztów wynikających z drogiej 
eksploatacji konkurencyjnych robotów, a także udoskonalenie przeprowadzanych 
przez nich dotychczas procedur szczególnie w zakresie kardiochirurgii [41]. Odrębną 
grupą robotów chirurgicznych są roboty nawigacyjne (bierne) – służą do dokładnego 
pozycjonowania i utrzymują prawidłowy tor narzędzia. Stosowane są głównie 
w procedurach neurochirurgicznych, do biopsji, np: VectorVision (BrainLab, Cambridge, 
Wlk.Brytania), NeuroMate (Integrated Surgical Systems, USA). Roboty nawigacyjne 
(czynne) – roboty pracujące jako narzędzia wykonawcze w systemie odwzorowania 
trajektorii określone podczas planowania przedoperacyjnego (nawigacyjne czynne), 
np. stosowane do operacji radiochirurgicznych: CyberKnife (Accuray Inc,USA; 
obecnie dostępny również w Polsce – Centrum Onkologii w Gliwicach), Centre 
Protitherapie (Orsey); Neurochirurgicznych: Roboscope (Imperial College London) 
oraz operacji ortopedycznych: Robodoc (Integrated Surgical Systems, USA) – roboty 
do radioterapii. Roboty biochirurgiczne (roboty do manipulacji komórkowej)

Pomimo znacznych związanych z tym kosztów, popyt na zrobotyzowane operacje 
chirurgiczne rośnie wykładniczo, a lekarze i pacjenci coraz chętniej podchodzą do 
systemów opieki zdrowotnej zapewniających dostęp do operacji robotycznych [42]. 
Gałęzią chirurgii, która niezwykle chętnie korzysta ze zdobyczy robotyki jest urologia 
[43]. Radykalna prostatektomia wspomagana robotem (RARP) bardzo zyskała na 
popularności. Podczas gdy w 2004 r. < 10% radykalnych zabiegów prostatektomii 
wykonano przy użyciu metody robotycznej, odsetek ten wzrósł do 73% do 2012 r. 
[44]. Często pojawiały się poglądy, że procedury chirurgiczne przy użyciu robota 
DaVinci są nieadekwatnie drogie [45]. W przeciwieństwie do RARP którego stosunek 
korzyści do kosztów jest uważany za bardzo korzystny (urolodzy stwierdzili, że wyniki 
chirurgii robotowej daVinci są znacznie lepsze niż chirurgii laparoskopowej i używają 
tej metody w ponad 90% tych procedur w USA. Laparoskopowe usunięcie gruczołu 
krokowego jest trudniejsze do wykonania, a robot da Vinci pozwala na minimalnie 



Aleksander Jaworski, Szymon Adamski, Piotr Mazurek, Kajetan Dymkiewicz, Jakub Kufel

 

282

inwazyjne prostatektomie). W chirurgii ginekologicznej, szczególnie histerektomii, 
która jest drugą najczęstszą operacją u kobiet, operacja zrobotyzowana nie poprawia 
wyników. Badanie zgłoszone w JAMA dla 250 000 pacjentów po histerektomii w 441 
szpitalach wykazało, że wyniki operacji robota DaVinci nie były lepsze niż wyniki 
operacji laparoskopowej. Operacje daVinci trwały jednak dłużej i dodały średnio 2000 
USD do procedury. Podobne wyniki dotyczące wyższego odsetka powikłań i znacznie 
wyższych kosztów zostały zgłoszone przez naukowców z Columbia University 
porównujących roboty chirurgiczne z chirurgią laparoskopową w celu usunięcia 
jajników i torbieli jajników [46]. 

Można wysnuć przypuszczenie, że na długość operacji, jej finalny efekt, 
rekonwalescencję pooperacyjną mają w dominującym stopniu wpływ zdolności 
manualne chirurga i jego doświadczenie w obsłudze robota. Eung Re Kim et al. 
przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział w sumie 50 pacjentów, w tym 30 
mężczyzn i 20 kobiet w średnim wieku 55 lat. Przeszli operację serca wspomaganą 
robotem. Były dwa przypadki minimalnie inwazyjnego bezpośredniego pomostowania 
tętnic wieńcowych, 17 przypadków naprawy walwuloplastyka mitralna (MV), 10 
przypadków usunięcia śluzaka serca, 20 przypadków naprawy wada przegrody 
międzyprzedsionkowej (ASD) i jedna izolowana procedura CryoMaze. Średni czas 
zrobotyzowanych procedur kardiochirurgicznych był krótszy lub zbliżony do tych 
przeprowadzanych bez pomocy robota. Przykładowo średni czas obejścia krążeniowo-
oddechowego (CPB) w operacjach naprawy MV wynosił 194,8±48,6 minuty (zakres, 
114 do 307 minut), a średni czas zaciskania aorty (ACC) wynosił 126,1±22,6 minuty 
(zakres 95 do 184 minut). Okres pobytu pooperacyjnego w szpitalu był także podobnie 
długi jak w przypadku operacji nie zrobotyzowanych. Ogólna średnia długość pobytu 
wyniosła 7,9 dnia, a mediana 5 dni. Na tej podstawie autorzy stwierdzili, że na czas 
operacji i rekonwalescencji pooperacyjnej wpływa nie tylko doświadczenie chirurga, 
ale także inne czynniki, jak prawidłowe ustawienie pacjenta, wentylacja jednego płuca 
i czas wymiany urządzenia, które zależą od członków zespołu wspierającego, a także 
czynniki związane z samym pacjentem, jak nastawienie czy wytrzymałość. Wykazali, 
że   czas operacji uległ skróceniu we wczesnych etapach wdrażania w szpitalu Bundang 
w Uniwersytecie Narodowym w Seulu, ale wykazywał wahania nawet po zdobyciu 
doświadczenia przez chirurga [47]. 

Najbardziej zrobotyzowanym państwem w medycynie pozostają Stany Zjednoczone, 
w których 10% zabiegów chirurgicznych klatki piersiowej wykonuje się przy użyciu 
robotów, podczas gdy na całym świecie wartość ta pozostaje poniżej 1% [48]. Analiza 
rynku medycznego ostatnich lat, oparta na raportach Międzynarodowej Federacji 
Robotyki, pokazuje, że roboty medyczne stanowią 5-10% wszystkich sprzedanych 
robotów usługowych [49]. Rynek robotów chirurgicznych stosowanych w chirurgii 
sercowo-naczyniowej i płucach był wart w 2014 r. 72,2 mln dolarów. Według prognoz 
do roku 2021 wartość ta osiągnie 2,2 mld dolarów, a roczna liczba kardiochirurgicznych 
zabiegów wkrótce wzrośnie do 100 tysięcy rocznie. Roboty da Vinci są obecnie 
jedynymi robotami chirurgicznymi zatwierdzonymi przez Amerykańską Agencję ds. 
Żywności i Leków (FDA) do stosowania w chirurgii (w tym różnego rodzaju chirurgii 
serca) [51]. Mamy nadzieję, że już wkrótce coraz większy odsetek w kształtowaniu 
tego rynku będą mieć polskie roboty Robin Heart. Dnia 7 marca 2019 roku doszło do 
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porozumienia i spisania umowy komercjalizującej robota toru wizyjnego Robin Heart 
Port Vision Able między Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 
Religi oraz Meden-Inmed Sp. z o.o. Na jej mocy spółka z Koszalina otrzymała licencję 
na produkcję i sprzedaż robota, natomiast FRK – określony w umowie procent od 
wartości każdego sprzedanego egzemplarz [52]. Jako zwolennicy modernizacji 
rozwiązań robotowych w chirurgii głęboko wierzymy, że ta współpraca wpłynie na 
znaczący rozwój naszych rodzimych robotów.
8. Podsumowanie

AI jest zjawiskiem, które zmienia oblicze medycyny. Jest dziedziną nauki, 
która stale się rozwija. W niniejszym rozdziale zebraliśmy szereg zastosowań 
tej technologii w praktyce klinicznej. Wyraźnie widać, że w zależności od gałęzi 
medycznej jej wykorzystanie jest różne. CNN jest wykorzystywany w niemal 
każdym rodzaju obrazowania medycznego. Szczególne zastosowanie znajduje 
w radiologii. Wykorzystuje się je do interpretacji RTG KLP, a także w badaniach 
tomografii komputerowej. AI znajduje z powodzeniem zastosowanie w genomice 
w przewidywaniu aktywności splicingu. Fizyczny aspekt AI, czyli robotyka, znajduje 
szerokie zastosowanie w chirurgii. Urologia jest dziedziną chirurgii, w której 
w wielu badaniach klinicznych udowodniono wyższość operacji zrobotyzowanych 
nad operacjami wykonywanymi techniką klasyczną. Wyzwaniem w przyszłości dla 
programistów, inżynierów i ginekologów będzie podwyższenie skuteczności procedur 
zrobotyzowanych tak, aby cechowały się wyższym poziomem, niż aktualnie przez 
nie prezentujący. Naszym zdaniem istnieje możliwość dalszego doskonalenia, 
ponieważ pacjenci oczekują minimalizacji inwazyjności w chirurgii, a kluczem do 
niej niewątpliwie są roboty medyczne. Rynek medyczny jest zmonopolizowany przez 
firmę Intuitive Surgical i ich system daVinci. Jednak jego analizy wykazują, że nie jest 
on w pełni wysycony, a przykładem dziedziny medycyny, w której niewątpliwie jest 
wciąż miejsce na konkurencję z Kalifornijskim gigantem jest kardiochirurgia. W 2018 
roku zespół Robin Heart podpisał umowę na produkcję i sprzedaż toru wizyjnego 
przeznaczonego do operacji kardiochirurgicznych. Być może już wkrótce te roboty 
przyniosą polskiej nauce powód do dumy. Jesteśmy przekonani, że stale rozwijająca 
się AI będzie wkraczać do kolejnych dziedzin i specjalizacji medycznych.
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Sztuczna inteligencja w medycynie – przedstawienie wykorzystania zasobów 
informatycznych na wybranych przykładach
Streszczenie
Celem pracy było przybliżenie zastosowania AI w medycynie, usystematyzowanie tej wiedzy z aktualnych 
doniesień naukowych oraz zaprezentowanie wybranych rozwiązań w różnych specjalizacjach. 
Dokonaliśmy przeglądu literatury naukowej przeszukując serwisy PubMed oraz Scopus, a także 
najnowsze doniesienia na prestiżowych serwisach informatycznych traktujących o CNN i ANN oraz AI. 
Zauważyliśmy, że najczęściej jest ona wykorzystywana w obrazowaniu medycznym, genomice, robotyce 
medycznej w tym urologii, kardiochirurgii, ginekologii. Potrzebna jest większa ilość badań naukowych 
z zastosowaniem AI, ponieważ aktualna liczba takich badań jest niska co utrudnia rozwój tej dziedziny.
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, robotyka medyczna, głębokie uczenie, sieci neuronowe

Artificial intelligence in medicine – presentation of the use of IT resources on 
selected examples
Abstract
The aim of the study was to present the application of AI in medicine, systematize this knowledge from 
current scientific reports and present selected solutions in various specializations. We reviewed the 
scientific literature by searching PubMed and Scopus websites, as well as the latest reports on prestigious 
IT websites dealing with CNN, ANN and AI. We noticed that it is most often used in medical imaging, 
genomics, medical robotics including urology, cardiac surgery, and gynecology. More research is needed 
with the use of AI, because the current number of such research is low, which hinders the development 
of this field
Keywords: artificial intelligence, medical robotics, deep learning, neural networks
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Rozwój technologii w medycynie
1. Wprowadzenie

Telemedycyna to innowacyjne rozwiązanie w zakresie opieki zdrowotnej. Pozwala 
na stały nadzór i leczenie pacjenta bez konieczności wizyt lekarskich. Niewątpliwie 
jest to znaczne ułatwienie dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz 
mieszkających poza miastami. Korzystanie z usług medycyny na odległość jest 
komfortowe. Pacjenci mogą pozostać w swoich domach, zamiast udawać się do 
placówek medycznych, do których dojazd jest często problematyczny, a same 
wizyty stresujące i czasochłonne [1-3]. Ubierając w słowa definicję „telemedycyna”, 
można powiedzieć, że to połączenie trzech elementów: medycyny, informatyki 
i telekomunikacji. Swoje objaśnienie znaczenia tego słowa przedstawiła także Światowa 
Organizacja Zdrowia. Według WHO medycyna na odległość to nic innego jak opieka 
medyczna nad pacjentami. Istotą zastosowania tej metody jest fakt, iż możliwe jest 
komunikowanie się z kilku różnych miejsc w kraju czy świecie. Skonsultowanie 
danego przypadku medycznego ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, 
pomaga w postawieniu trafnej diagnozy oraz zaplanowania prawidłowego procesu 
leczenia czy rehabilitacji. Rozwój nowych technologii informatycznych i cyfryzacji 
dał impuls do tworzenia aplikacji oraz programów wykorzystywanych w medycynie 
[1, 3-5]. Rozwiązanie to znalazło szczególne zastosowanie w karetkach pogotowia 
oraz w trosce o pacjentów geriatrycznych. Przyczyną zastosowania telemedycyny 
akurat w tych dziedzinach jest możliwość szybkiego kontaktu z placówką medyczną 
oraz przekazanie wyników badań w czasie rzeczywistym. Pozwala to zaoszczędzić 
czas na diagnostykę obrażeń chorego zanim dotrze do szpitala, oraz niejednokrotnie 
zapobiec śmierci pacjenta. Głównym powodem wykorzystania opieki zdalnej osób 
w podeszłym wieku jest starzejące się społeczeństwo [1, 6]. Celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie przykładów zastosowania telemedycyny w ochronie zdrowia. 
2. Znaczenie telemedycyna we współczesnym systemie opieki zdrowotnej

Świadczenie usług medycznych na odległość to przede wszystkim interdyscy-
plinarność. Współpraca specjalistów z wielu dziedzin m.in.: informatyki, medycyny 
i inżynierii. Nie da się być fachowcem we wszystkich dziedzinach, dlatego połączenie 
sił dla wspólnego dobra jest kluczem do sukcesu. Każda osoba wchodząca w skład 
zespołu wnosi swoją wiedzę, doświadczenie i spostrzeżenia. Dzielenie się tym 
z innymi członkami pozwala na zdobycie nowych umiejętności, które mogą zostać 
wykorzystane w przyszłości. Ponadto to obopólna korzyść. Partnerstwo w działaniu 
jest fundamentem do zbudowania zaufania i zachęcenia do korzystania z oferowanych 
1 wiktoriazofiag97@gmail.com, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrod-
niczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
2 malgorzata.gajos0904@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3 weronika.topka.bydg@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4 nataliaskierkowska1@gmail.com, Katedra Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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usług. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą mieć większą świadomość, tego 
co dzieje się w ich organizmie, jak również bardziej zadbać o swoje zdrowie [6, 11, 23].
3. Wykorzystanie algorytmów cyfrowych i sieci globalnej w medycynie

Esencją telemedycyny jest zastosowanie czujników, nadajników, środków 
technicznych. Wykorzystanie tych wszystkich systemów ma na celu całodobową 
kontrolę stanu zdrowia pacjenta oraz ratowanie jego życia i zdrowia. Dynamiczny 
postęp technologiczny sprawia, że naukowcy wciąż udoskonalają wymyślone 
wcześniej sprzęty. Pracują nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, by pomóc 
w usprawnieniu i podniesieniu jakości usług medycznych. Bardzo popularne jest 
wykorzystanie telefonii komórkowej, systemu nawigacji satelitarnej, lokalnych 
sieci bezprzewodowych, lokalnych sieci komputerowych. Dostępność przeróżnych 
wariantów sieci i urządzeń sprawia, że telemedycyna daje wiele możliwości. 
Połączenie ich z nowoczesnymi telefonami pozwala na przekazanie wygenerowanych 
sygnałów do odpowiednich organów sprawujących nadzór nad pacjentem. Informacje 
o stanie zdrowia pacjenta są archiwizowane na serwerach do tego przeznaczonych. 
Przykładem wykorzystania systemu nawigacji satelitarnej w praktyce jest inteligentny 
przycisk bezpieczeństwa. Dzięki niemu możliwe jest kontrolowanie pacjenta. Pozwala 
ono na szybką lokalizację, w przypadku ucieczki chorego. Często w telemedycynie 
wykorzystuje się sieci bezprzewodowe. Ze względu na różne cechy są chętnie 
używane. Dostosowane jest to do indywidualnych potrzeb klienta. Niejednokrotnie 
wykorzystywana jest sieć RFID [2, 7-9, 13, 15].
4. Telemonitoring stanu pacjenta

MedApp S.A. to firma informatyczna, której główna specjalizacją są aplikacje 
kreowane dla sektora medycznego. Carna Life to ich najnowszy produkt. Narzędzie 
to służy do rejestracji badań przez pacjentów, do których automatycznie mają dostęp 
lekarze. Zdalnie mogą dokonać analizy i udzielić pacjentowi kompetentnych wskazówek 
i porad. Carna Life ma zastosowanie równie w chirurgii, dzięki wykorzystaniu 
wizualizacji organów lub naczyń pacjentów. Jedną z odmian jest Carna Life Holo, 
znajduje także zastosowanie w kardiologii oraz radiologii interwencyjnej. Dzięki 
temu urządzeniu w zakresie tych dziedzin możliwa jest wizualizacja w 3D bądź 4D 
danych obrazowych z tomografii komputerowej, MR a nawet ECHO. Tutaj aplikacja 
w polaczeniu z goglami Microsoft HoloLens pozwala oglądać obrazy holograficzne 
w mieszanej rzeczywistości. Następną odmianą tej aplikacji jest Carna Life Lite 
spełnia rolę dzienniczka, który ułatwia kontakt z centrum telemedycznym. Pacjent 
może obserwować swoje ciśnienie, poziom cukru czy pracę swego serca. Carna Life 
Server pracuje w serwerze Azure, działająca w systemie chmury, odpowiedzialna za 
analizę danych medycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji [16].

Kolejnym pożyteczne zastosowanie telemedycyny odnaleźć można w profilaktyce 
nowotworowej. Warto tutaj wspomnieć o Systemie Braster. Jego matczyna firma – 
Braster S.A. jest twórcą nowoczesnego systemu, dzięki któremu można co miesiąc 
wykonywać samokontrolę piersi bez wychodzenia z domu. Dzięki temu we wczesnym 
etapie pozwala wykryć obecność alarmującej zmiany w piersi. Każda kobieta ma 
świadomość, iż wcześnie zdiagnozowanie niebezpiecznych zmiany i szybkie wdrożenie 
leczenia może prowadzić do całkowitego wyleczenia. Tylko w Polsce każdego roku 
zostaje wykryty tego typu nowotwór złośliwy u 17 tysięcy kobiet, z czego aż 6 
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tysięcy umiera. Regularne samobadanie piersi deklaruje tylko 16% kobiet. Wczesna 
diagnostyka daje ogromne szanse na całkowite wyleczenie. Polskie Towarzystwo 
Ginekologów i Położników uznało tę nowoczesną metodę jako dobre uzupełnienie 
badań diagnostycznych obok mammografii i USG. Badanie z Brastera jest bezpieczne 
i łatwe. Zapis badania przesyłany jest do centrum telemedycznego, gdzie ma miejsce analiza 
z wykorzystaniem systemu automatycznej interpretacji. Badania przeprowadzono na 1500 
kobiet, gdzie skuteczność tej metody określono na aż 80% [16].
5. Telerehabilitacja

Cytując Schein et. al [17] „telerehabilitacja to zbiór usług rehabilitacyjnych (kon-
sultacje, diagnozowanie, terapia) świadczonych za pośrednictwem interaktywnych 
technologii telekomunikacyjnych”. Jak widać telerehabilitacja wchodzi zatem w zakres 
szerokorozumianej telemedycyny. Korzystając z [16] i [18] poniżej omówiona zostanie 
telerehabilitacja na przykładzie hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej.

Jednym z elementów rehabilitacji kardiologicznej jest regularny, spersonalizowany 
trening fizyczny. Właściwie dobrana kinezyterapia może prowadzić do poprawy 
funkcji układu krążenia, układu oddechowego, autonomicznego układu nerwowego, 
a także funkcji śródbłonka i mięśni szkieletowych oraz redukcji procesów zapalnych 
[19]. Wszystko to daje efekt w lepszej adaptacji mięśnia sercowego do wysiłku, 
zwiększenie wydolności fizycznej, co z kolei bezpośrednio przekłada się na lepsze 
rokowania i zmniejszone ryzyko ponownej hospitalizacji, a nawet śmiertelności wśród 
pacjentów [20].

W Polsce każdego roku rehabilitacją kardiologiczną powinno być objętych 
469000 osób [16]. Przeprowadzenie skutecznej rehabilitacji przy tak dużej liczbie 
pacjentów stanowi prawdziwe wyzwanie dla każdej służby zdrowia. Jedną z przyczyn 
utrudniających prowadzenie rehabilitacji w ramach oddziałów szpitalnych jest 
fizycznie zbyt mała baza szpitalna i ambulatoryjna. Dodatkowo, czynniki logistyczne 
takie jak: konieczność pokonania przez chorych drogi do najbliższego ośrodka 
rehabilitacji kardiologicznej, zorganizowania transportu do i z ośrodka rehabilitacji, 
czasochłonność tych dojazdów i związane z nimi koszty utrudniają prowadzenie 
rehabilitacji [21].

Pomocą może być tutaj wprowadzenie kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej. 
Rozwój nowych technologii teleinformacyjnych i telemonitorowania pacjenta stwarza 
możliwość przeniesienia rehabilitacji kardiologicznej do domu pacjenta. Od 2017 r. 
hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna refundowana jest przez NFZ w ramach 
kontraktu na rehabilitację kardiologiczną oraz w ramach programu KOS – zawał [16].

W skład interdyscyplinarnego zespołu, który realizuje kardiologiczną telereha-
bilitację hybrydową wchodzą: lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog, 
dietetyk, sekretarka medyczna. Podczas rehabilitacji za pomocą specjalnej aparatury 
do zdalnego monitorowania nadzoruje się parametry pacjenta takie jak EKG, ciśnienie 
tętnicze i masę ciała oraz konsultuję się objawy za pomocą kontaktu telefonicznego. 
Wyniki pomiarów przesyłane są za pomocą sieci telefonii komórkowej lub Internetu 
do centrum monitorującego, które dzięki platformie telemedycznej posiadającej 
specjalne oprogramowanie komputerowe umożliwiające zbieranie, analizowanie, 
zarządzanie i podsumowanie przesyłanych danych wraz z możliwością ich wydruku 
oraz archiwizowania [14].
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Proces kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej składa się z dwóch etapów [16]:
• I etap – wstępny, przeprowadzany jeszcze na oddziale szpitalnym;
• II etap – telerehabilitacja w warunkach domowych.
Celem pierwszego, wstępnego etapu telerehabilitacji hybrydowej jest określenie 

aktualnego stanu klinicznego i wydolności fizycznej pacjenta, jego edukację oraz 
zaplanowanie i przeprowadzenie kilku treningów szkoleniowych. Etap ten rozpoczyna 
się od wizyty u lekarza prowadzącego, podczas której oprócz standardowego badania, 
pacjent ma wykonywane EKG i test wysiłkowy lub próbę ergospirometryczną lub 
w przypadku przeciwwskazań do testu wysiłkowego – sześciominutowy test marszowy 
(6 Minute Walk Test). Na podstawie wykonanych testów przygotowywany jest dla 
pacjenta indywidualny plan treningowy, w tym planowane są obciążenia i zakres 
tętna treningowego. Przez kolejne 5 dni pacjent przyjeżdża na oddział szpitalny na 
2-3 godzinne sesje edukacyjne w ramach których pacjent: uczy się obsługi sprzętu do 
telerehabilitacji, techniki ćwiczeń fizycznych i oddechowych oraz przeprowadzana jest 
konsultacja dietetyka i psychologa. Przeprowadzane są również treningi szkoleniowe 
i wykłady na temat zasadności rehabilitacji i zdrowego stylu życia [18].

Podczas trwania drugiego etapu kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej 
pacjenci mają wypożyczany niezbędny sprzęt, tj.: aparat do monitorowania i stero-
wania treningiem z możliwością rejestracji EKG, aparat do pomiaru ciśnienia 
tętniczego i wagę. Etap ten obejmuje od 20 do 24 sesji treningowych, trwających 40-60 
minut, które realizowane są w domu pacjenta. Przed każdą sesją pacjent kontaktuje się 
telefonicznie z centrum telemonitorującym. Chory odpowiada na pytania dotyczące 
samopoczucia i przyjętych leków oraz przesyła niezbędne dane takie jak: spoczynkowe 
EKG, wynik pomiaru ciśnienia tętniczego i masy ciała. Dane analizowane są w centrum 
monitorującym. Pacjent otrzymuje zezwolenie na rozpoczęcie sesji treningowej, 
w przypadku braku przeciwwskazań. Również w trakcie każdej sesji treningowej 
prowadzony jest nadzór telemedyczny nad pacjentem (ocena tętna treningowego, rytmu 
serca, EKG) z możliwością konsultacji lekarskiej. Po zakończeniu sesji treningowej 
fizjoterapeuta łączy się z pacjentem telefonicznie i omawia przebieg ćwiczeń [18].

Po zakończeniu całego planu 20-24 treningów domowych, pacjent wraca na 
odział szpitalny na końcową, kontrolną wizytę lekarską, podczas której ponownie 
wykonywane są niezbędne badania oraz próba wysiłkowa lub próba ergospirometryczna, 
a w przypadku przeciwwskazań – sześciominutowy test marszowy. Na wyników z tej 
wizyty oceniana jest efektywność przeprowadzonej telerehabilitacji. Pacjent otrzymuje 
podsumowanie całego cyklu telerehabilitacji hybrydowej i dalsze zalecenia, które 
zostają udokumentowane w karcie informacyjnej kardiologicznej telerehabilitacji 
hybrydowej [18].

Na kardiologiczną telerehabilitację hybrydową mogą być kierowani wszyscy 
stabilni pacjenci ze schorzeniami układu krążenia: po ostrych zespołach wieńcowych, 
po przebytych zawałach serca, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych, po 
zabiegach kardiochirurgicznych, chorzy z niewydolnością serca oraz pacjenci po 
implantacji urządzeń terapeutycznych [18]. Przykładem rozwiązań do realizowania 
hybrydowej telerehabilitacji mogą być rozwiązania oferowane przez firmę Pro-PLUS. 
Z rehabilitacji kardiologicznej hybrydowej Pro-PLUS korzysta 21 ośrodków, a ponad 
3 tys. pacjentów rehabilitowało się z wykorzystaniem tych rozwiązań [16].
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6. Zastosowanie telemedycyny w ratownictwie medycznym
Fundamentalną rolę w medycynie ratunkowej odgrywa czas. Jest on niezwykle 

istotnym czynnikiem z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku 
komunikacyjnym czy osoby do której wzywana jest pomoc. W celu zaoszczędzenia 
cennych minut wprowadzono do karetek system zdalnej komunikacji z placówką 
medyczną. Wprowadzono system Lifenet, który działa już w całej Polsce. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu możliwe jest przesłanie wyników EKG w czasie rzeczywistym 
i skonsultowanie ich z lekarzem. Ta innowacyjna metoda oceny wyników badań 
uratowała już życie wielu osobom. Diagnostyka pacjenta już w drodze do szpitala 
pozwala na przygotowanie w tym czasie odpowiednich leków czy sali operacyjnej. 
W trudniejszych przypadkach możliwe jest skierowanie chorego do innej, wyposażonej 
w lepszy sprzęt placówki. Skutkiem tego jest udzielenie natychmiastowej pomocy po 
przyjeździe karetki do ośrodka [6].
7. Telekardiologia

Jednym z obszarów zdalnej opieki medycznej jest telekardiologia. Korzystają 
z niej głównie osoby cierpiące na choroby serca, lub diagnozowane pod tym kątem. 
Najpopularniejszym badaniem wykonywanym podczas diagnostyki, lub kontroli 
w nieprawidłowości pracy serca jest holter EKG. Przenośny rejestrator sygnału 
EKG monitoruje i zapisuje czynność serca. Wyniki są archiwizowane i przesyłane 
do odpowiedniego ośrodka, który ma pod opieką pacjenta kardiologicznego. 
Przeprowadzenie tego rodzaju analizy pozwala na postawienie trafnej diagnozy 
i wykrycie nieprawidłowości. Chory jest poddawany badaniu podczas wykonywania 
czynności życia codziennego, więc wyniki nie są przekłamane. Warto podkreślić, iż 
opieka nad pacjentami kardiologicznymi pozwala na dokładniejszą kontrolę stanu 
pacjenta, jak również pomniejszenie kolejek do specjalistów i osób przebywających 
w szpitalach [1, 7, 24].
8. Zalety i wady korzystania z systemów telemedycznych

Bez wątpienia w obecnych czasach zdalna opieka medyczna jest dobrym rozwią-
zaniem. Idea ta niesie za sobą wiele korzyści. Jak już wcześniej wspomniano możliwy 
jest stały dogląd pacjentów. Placówki medyczne reagują wówczas, gdy nastąpi 
pogorszenie stanu zdrowia. Umożliwia to zorganizowanie pracy personelu szpitala, 
a także zmniejszenie ilości chorych przebywających m.in. na Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym. Błyskawiczna łączność poprzez sieć komputerową, na przykład: 
między lekarzami i wymiana informacji usprawnia pracę, a prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu przez specjalistę znacznie się zmniejsza. Ważnym aspektem idącym 
za telekonsulatcjami jest oszczędność pieniędzy, które mogłyby być przeznaczone np.: 
na przyjazd lekarza do placówki medycznej. Kolejnym argumentem przemawiającym 
za korzystaniem z usług telemedycznych jest chęć poczucia bezpieczeństwa 
i zapewnienie opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie. Korzystanie z usług 
najlepszych specjalistów w kraju, czy na świecie jest jednoczesnym uzupełnieniem 
braków w personelu szpitala. Osoby, wybierające opcję medycyny na odległość 
winny, liczyć się z niebezpieczeństwami, jakie za tym stoją. Prawdopodobnie 
najbardziej ryzykowne jest wykradzenie danych osobowych czy historii choroby. 
Jest to bardzo poważne zagrożenie dla pacjentów. Ponadto system teleinformatyczny 
może się zepsuć. Wiążę się to z koniecznością naprawy, stracenia cennego czasu 
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oraz niemożności dostępu do dokumentacji medycznej w nagłych przypadkach. 
W najgorszym razie może dojść do całkowitej bądź częściowego usunięcia ważnych 
danych i dokumentów. Zanim medycyna na odległość zostanie użyta w praktyce każdy 
użytkownik powinien zostać przeszkolony, jak prawidłowo korzystać z narzędzi 
przeznaczonych do tego celu. Z jednej strony jest to czasochłonne, gdyż nie wszyscy 
od razu nauczą się obsługi nowego sprzętu. Z drugiej strony to niezwykle ważne, 
ponieważ w późniejszym czasie umiejętne posługiwanie się nim pozwoli na dynamiczną 
komunikację. Bywają sytuacje, w których sama rozmowa z chorym nie wystarczy 
i trzeba wykonać dodatkowy komplet badań. Mając na uwadze dobro pacjenta, zaleca 
się jego hospitalizację i dokładną diagnostykę występujących objawów. Tylko w taki 
sposób możliwe jest rozpoznanie choroby i zaplanowanie odpowiedniego programu 
leczenia [1, 3, 5, 11, 22].
9. Podsumowanie

Nieoczywiste połączenie na pozór odległych dziedzin, takich jak informatyka, 
inżynieria i medycyna, czyni je jeszcze bardziej unikatowymi. Dzięki temu wielu ludzi 
chętnie korzysta z usług medycyny na odległość. Telemedycyna wychodzi naprzeciw 
potrzebom pacjentów, pracownikom służby zdrowia. Wykorzystanie informatyki 
i nowych technologii nie tylko ułatwia pracę personelu szpitala, ale też pomaga 
zachować ład i porządek w danych medycznych. Wdrożenie planu zdalnej opieki 
zrewolucjonizowało system działania placówek medycznych [3, 12].
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Rozwój technologii w medycynie
Streszczenie
Burzliwy rozwój technologii i sieci komórkowej przyczynił się do zastosowania go w medycynie. 
Niewątpliwie jest to przełom w świadczeniu usług medycznych. Telemedycyna stosowana jest w wielu 
specjalizacjach. W pracy zostały zaprezentowane przykłady użycia nowatorskich środków technicznych. 
Główną uwagę skupiono na najpopularniejszych gałęziach medycyny. Faktem jest, iż zdalna opieka 
medyczna ma zarówno zalety, jak i wady. Niemniej cechy tej dyscypliny czynią ją wyjątkową i interesującą. 
Słowa kluczowe: telelemedycyna, system Lifenet, telekardiologia, nowe technologie

The development of technology in medicine
Abstract
The turbulent development of technology and cellular network contributed to its application in medicine. 
Undoubtedly, this is a breakthrough in the provision of medical services. Telemedicine is used in many 
specializations. The work presents examples of the use of innovative technical means. The main attention 
was focused on the most popular branches of medicine. The fact is that remote healthcare has both 
advantages and disadvantages. Nevertheless, the features of this discipline make it unique and interesting.
Keywords: telelemedicine, Lifenet system, telecardiology, new technologies
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Zastosowania i perspektywy wirtualnej posturografii
1. Wprowadzenie

W niniejszej pracy przedstawiono przykłady zastosowania we współczesnej 
praktyce medycznej nowoczesnych komputerowych systemów wykorzystujących 
techniki wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality) w treningu i rehabilitacji 
poznawczo-ruchowej. Uwypuklono przy tym szczególnie te propozycje, które dotyczą 
kontroli układu równowagi statycznej i dynamicznej. W prezentowanych badaniach 
własnych dokonano oceny posturograficznych ćwiczeń w wirtualnym treningu osób 
zdrowych z komputerową platformą NEUROFORMY i z opcją aplikacji wirtualnej 
posturografii. 

Wirtualna rzeczywistość (VR) dostarcza realnych wrażeń, a poprzez różne 
symulatory osoba w wirtualnym świecie może doświadczać podobnych bodźców/ 
odczuć, jakby rzeczywiście uczestniczyła w prawdziwym prezentowanym jej zdarzeniu 
czy sytuacji [1-4]. Jednocześnie prowadzone są badania mające na celu poznanie 
korzyści, ale i ograniczeń zastosowań wirtualnej rzeczywistości, w tym naturalnie 
i w obszarach neuronauk i (bio)medycyny [5-9]. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest 
ocena skuteczności i bezpieczeństwa „wirtualnej” diagnostyki, terapii czy rehabilitacji 
pacjentów z różnymi schorzeniami [10-13]. Psycholożki Orłowska i Bielchowska 
w swoim przeglądzie i rozważaniach na temat współczesnych trendów w diagnozie 
funkcji wykonawczych [14] przedstawiły różne metody w tym i wirtualne narzędzia 
umożliwiające ocenę funkcji wykonawczych za pomocą techniki symulacji obiektów 
w 3D, przy jednoczesnym kontrolowaniu dystraktorów wzrokowych i słuchowych. 
Zaprezentowano w ich pracy przykład aplikacji „Wirtualnego Planowania Działania – 
Supermarket (ang. Virtual Action Planning – Supermarket; VAP-S). W tym „sklepie” 
z wirtualnymi towarami, obsługą i innymi klientami, należało wykonać zadanie 
zakupu 7 produktów z widocznej listy zakupów w warunkach różnych pojawiających 
się przeszkód. Program rejestrował 8 parametrów charakteryzujących aktywność 
i sposób wykonania zadania przez osobę badaną, w tym analizował liczbę poprawnych 
i błędnych zachowań oraz pauz w działaniu. Autorki podały, iż przydatność kliniczna 
tej wirtualnej metody/ testu została już potwierdzona dla różnych grup chorych, w tym 
dla osób po udarze mózgu oraz cierpiących na schizofrenię. W aplikacji trafność 
różnicowania pomiędzy zaburzeniem a normą osiągała 70%. W naszych autorskich 
badaniach nad lateralizacją i różnicowaniem funkcji ręki dominującej i niedominującej 
u osób zdrowych podczas wykonywania przez nich wirtualnych ćwiczeń również 
obserwowano wysoką czułość technik VR [15, 16]. 

Ważnym i trudnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny są starzejące się 
społeczeństwa, głównie w krajach wysoko rozwiniętych, i wynikający stąd problem 
zaburzeń stabilności postawy, i upadków u osób starszych [17-19]. Znaczenie 
1 beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej  
i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk im. M. Mossakowskiego w Warszawie, www.imdik.pan.pl. 
2 ewasokolowska@kul.pl, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II  
w Lublinie, www.kul.edu.pl.
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zapobiegania upadkom związane jest z ich następstwami w postaci urazów fizycznych 
i psychicznych. Złamania, urazy głowy, poważne stłuczenia i w następstwie ich 
doświadczania powstający lęk przed kolejnym upadkiem – to przyczyny ograniczenia 
aktywności, pogorszenia sprawności i postępującej utraty niezależności oraz 
niesamodzielności. U osób w zawansowanym wieku następstwem urazów są też często 
nieodwracalne powikłania ze strony układu krążenia, oddechowego, pokarmowego 
i moczowego, a nawet śmierć. Kwestie stabilności posturalnej i zachowania równowagi 
są więc niezwykle ważne, a zjawisko utraty równowagi to już istotny problem społeczny. 
W wielu jednostkach chorobowych pacjenci mają zaburzoną równowagę i chód 
(zmieniony jego wzorzec), np. w chorobie Parkinsona czy stwardnieniu rozsianym 
[20]. Oceną oraz analizą stabilności posturalnej i zachowania równowagi człowieka 
zajmuje się posturografia. Oferuje ona zaawansowane metody i techniki obiektywnej 
jakościowej oraz ilościowej oceny stabilności i kontroli postawy statycznej, jak 
i dynamicznej [21]. Posturografia wspiera diagnostykę, ale może być i metodą terapii/ 
rehabilitacji. Jak się wydaje właśnie połączenie posturografii z VR to przyszłościowy 
i obiecujący kierunek rozwoju współczesnej geriatrii. 
2. Zastosowania systemów z VR

W 2009 roku powstało Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji Wirtualnej (ang. 
International Society for Virtual Rehabilitation, ISVR), będące pomostem wymiany 
doświadczeń oraz współpracy pomiędzy inżynierami, naukowcami, badaczami 
i klinicystami, stosującymi i/lub wprowadzającymi współczesne innowacyjne techniki 
informatyczne (ang. information technology, IT) do praktyki medycznej, szczególnie 
dotyczy to obszaru rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i poznawczej [22]. 
W rehabilitacji z wykorzystaniem VR ważny jest wybór odpowiednich zadaniowo, 
a przy tym atrakcyjnych w formie ćwiczeń, które dają najlepsze efekty dla pacjenta. 
Skuteczność takiej wirtualnej rehabilitacji i stosowanych wypracowywanych procedur/ 
programów potwierdzono u pacjentów z chorobami neurologicznymi, np. po udarze 
mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, z chorobą Parkinsona, stwardnieniem 
rozsianym, ataksją móżdżkową, dystrofią mięśniową Duchenne’a, z zaburzeniami 
funkcji poznawczych. Wskazuje się również na ich przydatność u chorych z zespołem 
stresu pourazowego, zaburzeniami lękowymi, w fobiach, w terapii bólu przewlekłego, 
czy bólu fantomowego [23]. 

Ważną częścią prowadzonych badań naukowych i klinicznych z VR jest 
porównywanie klinicznych efektów stosowanego konwencjonalnego podejścia 
z efektami zastosowania VR [24-26]. Przykładem są badania grupy Józefowicz-
Korczyńskej [25] u 40 pacjentów z dysfunkcją błędnika, tj. z zawrotami głowy 
i zaburzeniami równowagi, których poddano treningowi na platformie posturograficznej. 
U połowy z nich był to konwencjonalny trening, a u pozostałych 20 chorych w treningu 
wykorzystano też wirtualną rzeczywistość. Badania wskazały na porównywalną 
skuteczność obu tych podejść. Faktem, na który warto zwrócić uwagę jest zwiększająca 
się dostępność nowoczesnych systemów IT dla indywidualnego bądź grupowego 
użytkownika poprzez np. aplikacje na mobilne urządzenia/ osobiste komputery [26-28]. 
W sytuacjach kryzysowych – na przykład kwarantanny z powodów zdrowotnych – taka 
możliwość powinna być jeszcze bardziej akcentowana. Żak i współpracownicy w pracy 
poglądowej na temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości i gier konsolowych 
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w profilaktyce upadków osób starszych, wskazali właśnie na ten aspekt dostępności 
i użyteczności VR [26]. Słusznie zauważyli, że wirtualna rzeczywistość wspiera 
proces rehabilitacji i powinna być częścią programów usprawniania pacjentów po 65 
r.ż. Konkludują oni, iż implementacja gier konsolowych oraz urządzeń, na których 
można ćwiczyć równowagę jest polecaną strategią prewencji upadków. Wysuwają oni 
ostatecznie wniosek, że konwencjonalna kinezyterapia oraz wirtualna rzeczywistość 
powinny ze sobą współgrać. Do podobnych konkluzji prowadzą badania zespołu 
Park’a i jego współpracowników, którzy wskazują na ogromne potencjalne znaczenie 
VR dla rozwoju i przyszłości geriatrii [29]. 
3. Posturografia

Kontrola postawy pionowej ciała i utrzymanie równowagi u człowieka to 
bardzo złożone procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym [30-33]. 
Kontrola równowagi zapewnia stabilizację postawy ciała w spoczynku i w ruchu 
(w podejmowanej aktywności motorycznej). W praktyce medycznej bardzo ważne są 
badania układu równowagi zarówno u osób zdrowych (np. w sporcie [34], w profilaktyce 
i orzecznictwie w medycynie pracy [35]), jak i u chorych [36-41]. Badanie osoby 
z zaburzeniami równowagi ma na celu – w sposób obiektywny – potwierdzenie lub 
wykluczenie tych zaburzeń, poznanie etiologii i określenie ich nasilenia, ustalenie 
ryzyka upadku i ocenę progresji występujących objawów [20, 42-44]. 

Badanie neurologiczne jest podstawową metodą oceny równowagi i stabilności 
postawy. W badaniu tym – wśród baterii dostępnych różnych testów i skal [45] – 
szczególnie przydatne są oceny (testy kliniczne): chodu naturalnego i w tandemie, 
siedzenia bez podparcia, test „wstań i idź”, próby Romberga z otwartymi i zamkniętymi 
oczami. Próba Romberga polega na utrzymaniu wskazanej przez badacza pozycji 
ciała (złączone stopy z wyprostowanymi i uniesionymi kończynami górnymi) przez 
10-30 sekund, początkowo z oczami otwartymi, następnie w ciągu tego samego 
czasu z oczami zamkniętymi. Stosowane są też odmiany tego testu ze zmienionym 
ustawieniem stóp podczas badania, np. stopy ustawione w linii prostej, jedna przed 
drugą lub stopy w ustawieniu „na palcach” i „na piętach”. W próbie Romberga 
porównywana jest stabilność postawy przy oczach otwartych i zamkniętych (tj. pod 
kontrolą wzroku i przy jej braku), przy czym prawidłową reakcją jest niewielkie 
nasilenie kołysania się (tzw. wychwiania). Obserwowane znaczne nasilenie kołysania 
wskazuje na upośledzenie propriocepcji. Zwiększone chwianie się może wskazywać 
również na ataksję móżdżkową, vestibulopatię, upośledzenie czynności płata 
czołowego lub inne upośledzenia aktywności motorycznej. Na przykład chorzy 
z uszkodzeniami móżdżku lub przedsionka mają tendencję do padania na tę stronę, 
po której występuje uszkodzenie. Z kolei oceny wybranej zdolności koordynacyjnej 
równowagi dynamicznej dokonuje się na podstawie wykonania zadań motorycznych – 
z życia codziennego – np. zmiany pozycji siedzącej na pozycję stojącą, chodzenie po 
różnych powierzchniach lub wspinanie się po schodach. 

Oprócz badania neurologicznego (jakościowej oceny) również przeprowadzenie 
badania na posturografie pozwala na ocenę zarówno jakościową, jak i ilościową 
kontroli postawy statycznej i dynamicznej [21, 45, 46]. W posturografii oceniana 
i analizowana jest wielkość wychyleń środka podparcia – tj. środka nacisku stóp COP 
(ang. center of pressure) – w pozycji stojącej, który w warunkach statycznych jest 
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rzutem ogólnego środka ciężkości ciała COG (ang. center of gravity) na płaszczyznę 
podparcia [31, 47, 48]. Podczas spokojnego stania ze złączonymi stopami rzut środka 
ciężkości powinien padać pionowo na powierzchnię podparcia. Środek ciężkości 
COG dla pozycji stojącej nie pozostaje w jednym punkcie, lecz wykonuje drobne 
charakterystyczne ruchy (o amplitudzie rzędu kilkunastu milimetrów) definiowane 
jako wychwiania (ang. sways) i są one wolnozmienną składową przemieszczania się 
COP. Stabilizacja pionowej postawy ciała polega na minimalizowaniu jej kołysania 
się, w taki sposób, aby rzut COG nie przemieszczał się poza anatomiczne granice 
podstawy podparcia BOS (ang. base of support) mieszczącej się w polu powierzchni 
przylegania stóp do podłoża. Układ nerwowy włącza strategie ruchowe przywracania 
równowagi wówczas, gdy wychwiania przekraczają pewną wartość progową/krytyczną 
wynikającą z BOS. Wartości te są indywidualną cechą dla każdego człowieka, zależną 
od: aktualnego stanu stabilności układu posturalnego (zdrowia/choroby), płci, wagi, 
sprawności fizycznej, koncentracji i uwagi, zmęczenia, a nawet samopoczucia 
i nastroju oraz zmieniają się wraz z wiekiem [49-53]. 

Analiza ruchów COP jest źródłem informacji o aktualnym stanie stabilności postawy 
osoby badanej. Przemieszczenia COP są mierzone w trakcie testów na platformie 
posturograficznej (ang. force-plate posturography). Posturograf to sztywna platforma 
o wymiarach 40-60 cm wyposażona w czujniki tensometryczne rejestrujące siły nacisku 
oraz momenty sił wywieranych na podłoże przez stopy osoby badanej [47]. Krzywa 
obrazująca ruch środka nacisku stóp (COP) w funkcji czasu na (dwuwymiarowej) 
płaszczyźnie podparcia – gdzie na osi X rejestrowane są wychylenia w płaszczyźnie 
czołowej (ang. medial-lateral, ML), a na osi Y wychylenia w płaszczyźnie strzałkowej 
(ang. anterior-posterior, AP) – jest określana jako trajektoria posturograficzna lub 
posturogram/ statokinezjogram (Rys.1). 

Komputerowa posturografia pozwala na analizę i parametryzację posturogramów 
[32, 54, 55]. Najczęściej stosowanymi parametrami są długość i pole powierzchni 
rozwiniętej trajektorii posturograficznej (ang. path lengh, developed area), wskaźnik 
Romberga – stosunek długości trajektorii przy oczach zamkniętych do jej długości 
przy oczach otwartych, zakres i średni promień (amplituda) wychwiań (ang. sway 
range, average sway radius), które zależą od czasu rejestracji i dynamiki wychyleń 
COP. W zaburzeniach kontroli równowagi postawy pionowej często obserwuje się 
wydłużenie trajektorii COP. Analizując niezależnie obie składowe posturogramu, 
czyli wychwiania w płaszczyźnie X i Y oraz ich zakresy, można oszacować, w której 
płaszczyźnie nasila się niestabilność. Ocenianym parametrem posturogramu może 
być wyznaczenie jego obwiedni, np. przez połączenie skrajnych punktów liniami 
w kształt nieregularnego wieloboku, bądź wpisanie punktów wychwiań w elipsę 
(rys. 1). Wymiary geometryczne tych figur są wskaźnikami oceny jakości kontroli 
układu równowagi. Na przykład w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego 
i osteoporozie obserwowane zaburzenia równowagi oraz postawy ciała charakteryzują 
znaczne wychwiania w obu płaszczyznach w stosunku do grupy osób zdrowych [56]. 
U osób z chorobą Parkinsona po 60 r.ż. obserwowano znaczące spowolnienie procesów 
poznawczych oraz wzrost zakresu wychwiań w płaszczyźnie AP i ML w stosunku do 
grupy kontrolnej bez uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego [57]. U pacjentów 
z zaawansowaną chorobą Parkinsona poddanych leczeniu operacyjnemu pallidomii 
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obserwowano z kolei poprawę stabilności postawy chorych (zmniejszenie amplitudy 
wychwiań) we wczesnym okresie pooperacyjnym [58]. Podobnie u pacjentów 
z wodogłowiem normotensyjnym, terapia polegająca na wszczepieniu układu 
zastawkowego wpływała na obniżenie poziomu wychwiań względem ich stanu przed 
operacją, i w efekcie na istotną poprawę stabilności postawy [59]. 

W praktyce klinicznej standardowy zestaw testów na platformie posturograficznej 
obejmuje najczęściej badania przy oczach otwartych i zamkniętych (czyli pod kontrolą 
wzroku i bez niej) oraz coraz częściej z wykorzystaniem wzrokowego sprzężenia 
zwrotnego, przez wizualizację punktu chwilowego położenia środka ciężkości na 
ekranie monitora. Obserwacja położenia własnego środka ciężkości umożliwia 
utrzymanie go w zadanym/określonym miejscu poprzez świadome ruchy korygujące 
jego aktualne położenie [57-60]. 

Rysunek 1. Ilustracja platformy posturograficznej i zarejestrowanego posturogramu w komputerowym 
systemie NEUROFORMY (opracowanie z badań własnych)

Reasumując, komputerowe systemy z platformą posturograficzną są coraz częściej 
stosowane w praktyce medycznej i służą obiektywnej jakościowej i ilościowej ocenie 
stabilności postawy i układu równowagi w warunkach zdrowia i choroby, szczególnie 
zaś w diagnostyce zaburzeń równowagi. Stanowią też istotny elementem fizjoterapii 
i treningu rehabilitacyjnego po urazach, w chorobach neurologicznych, reumatycznych 
czy w ortopedii, jak również w treningu prozdrowotnym w geriatrii dla zapobiegania 
upadkom i ich konsekwencjom. 
4. Wirtualna posturografia

Jak już wspomniano, w praktyce klinicznej, opiece medycznej czy profilaktyce 
prozdrowotnej wirtualna rzeczywistość budzi nadzieje na przyszłość. Wirtualna 
posturografia łączy konwencjonalną posturografię statyczną i dynamiczną z technikami 
VR, których możliwości wykraczają poza dotychczas znane obszary zastosowań  
(rys. 2). 
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Rysunek 2. Ilustracja trzech wersji komputerowego systemu NEUROFORMY: START wersja 
oprogramowania instalowanego na domowym komputerze; EDU wersja edukacyjna systemu 
przenośnego; oraz MED wersja dla ośrodków, tutaj dodatkowo z posturografem i barierkami 

ubezpieczającymi (opracowanie za [61])

Rysunek 2 przedstawia specjalistyczny system komputerowy NEUROFORMY 
z VR, przeznaczony do usprawniania funkcji poznawczych i ruchowych u pacjentów 
ze schorzeniami i urazami przede wszystkim neurologicznymi [61]. Proponowane 3 
wersje NEUROFORMY – START, EDU i MED – dają możliwość zastosowania systemu 
w klinikach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych i gabinetach terapeutycznych 
jako narzędzie wspierające neurorehabilitację. Ponadto, wersję START przygotowano 
także dla pacjentów do indywidualnych ćwiczeń i treningów w warunkach domowych 
(pod zdalnym nadzorem terapeuty lub rehabilitanta).
5. Przykład wirtualnego treningu na posturografie

W naszych badaniach nad układem równowagi w wirtualnej rzeczywistości 
kreowanej przez komputerowy system NEUROFORMY, korzystano z wersji MED 
z kamerą Kinect One, który dodatkowo wyposażono w platformę posturograficzną Wii 
Balance Bard (rys. 3). 

W badaniach uczestniczyło 15 zdrowych dorosłych ochotników aktywnych 
zawodowo w wieku 18-43 lata (8 kobiet i 7 mężczyzn). Osoby ćwiczące ustawiały się 
naprzeciw monitora komputera i kamery w taki sposób, aby kamera miała możliwość 
rejestrowania ruchów. Na ekranie prezentowany był obraz z kamery – postać ćwiczącej 
osoby razem z wirtualną prezentacją różnego typu obiektów charakterystycznych dla 
każdego zadania. Ćwiczenie z posturografem wymagało poprawnej postawy stojącej 
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na platformie, którą na wstępie system kontrolował w procesie kalibracji i diagnozował 
w specjalnym module (rys. 3D). 

Osoba ćwicząca stała we wskazany jej sposób na posturografie, który dzięki 
czujnikom, rejestrował położenie jej środka ciężkości w trakcie całej sesji ćwiczeniowej. 
Przed sesją treningową osoba uczyła się poprzez balansowanie własnym ciałem na 
posturografie (wychylanie się) jaki jej określony ruch powoduje odpowiednie 
przesunięcie celownika (kursora) na ekranie, czyli że wychylenie do przodu przesuwa 
celownik w górę ekranu, wychylenie do tyłu przesuwa celownik w dół ekranu, zaś 
wychylenie na boki to ruch celownika odpowiednio w stronę prawej i lewej krawędzi 
ekranu. Wszystkie ćwiczenia i zadania wykonywano dla pełnego zakresu ruchu 
obejmującego zarówno wychylenia do przodu, do tyłu, jak i na boki. Osoba ćwicząca 
realizowała indywidualny program ciągłych sesji treningowych, których wyniki były 
przypisane do jej rekordu danych i rezultatów z pojedynczych ćwiczeń oraz z każdej 
sesji treningowej. Wyboru ćwiczeń dokonywano z poziomu menu głównego (rys. 3C).

Rysunek 3. Ilustracja ćwiczenia na platformie posturograficznej w wirtualnym systemie 
NEUROFORNY: (A) osoba w trakcie sesji ćwiczeniowej, (B) w przypadku niepoprawnej postawy 
wyjściowej (w fazie kalibracji systemu) pojawia się informacja zwrotna jako komunikat na ekranie 

i słowny, aby skorygować postawę, (C) widok rozwiniętego menu dla ćwiczeń z kontrolą równowagi, 
(D) monitorowanie równowagi (opracowanie za [61,62])

Dla każdego ćwiczenia dostępne były opcje wyboru poziomu trudności w zależności 
od umiejętności osoby ćwiczącej (rys. 4A). Ćwiczenia miały docelowo 28 poziomów 
trudności, przy czym poziomy 1-7 odpowiadały ćwiczeniom łatwym, poziomy 8-14 
ćwiczeniom średnio-trudnym, a od poziomu 15 pojawiały się liczne dystraktory 
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zwiększające wymagania, co do poprawnego wykonania danego ćwiczenia. Wybór 
czasu trwania ćwiczenia realizowany był przez opcję podania liczby rund (jedna runda 
odpowiadała ok.1 min).

Rysunek 4. Ilustracja menu wyboru dla ćwiczenia MOTYL z posturografem: (A) parametrów ćwiczenia, 
(B) okno startu ćwiczenia, (C) okno dodawania ćwiczenia, oraz (D) widok raportu wyników z całej 

zrealizowanej sesji treningowej (opracowanie z badań)

6. Wirtualne ćwiczenia na posturografie
Wirtualne sesje treningowe na posturografie dotyczyły ćwiczeń zilustrowanych na 

rysunku 3C i 5, czyli MOTYLA, METEORÓW, KULEK, DZIAŁAŃ i SYLAB. 
Ćwiczenie MOTYL polegało na wychylaniu się w taki sposób, aby celownik 

podążał za motylem, który poruszał się po ekranie chaotycznie i nieprzewidywalnie. 
Tempo poruszania się motyla zależało od poziomu trudności. Na wyższych poziomach 
pojawiały się dodatkowo różne dystraktory, czyli elementy zakłócające i rozpraszające 
uwagę. Osoba ćwicząca otrzymywała punkty za każdą sekundę, przez którą utrzymała 
celownik na obrazie motyla. Najczęstszym błędem w tym ćwiczeniu było zbyt wolne 
dostosowanie się do trajektorii ruchu motyla. 

Ćwiczenie METEORY polegało na wychylaniu się w taki sposób, aby strącać 
celownikiem meteory (zdobycie punktu). Wraz ze wzrostem poziomu trudności 
dodatkowo należało unikać strącania satelitów oraz malał czas wyświetlania meteorów. 
Najczęstszym błędem było zbijanie satelitów (wówczas traciło się zdobyte punkty). 

Ćwiczenie KULKI polegało na wychylaniu się w taki sposób, aby celownikiem 
wskazać kulkę o odpowiednim kolorze. Kulki należało wskazywać zgodnie z pole-
ceniem wyświetlanym na tabliczce na środku ekranu. Warianty dotyczyły strącania 
kulek w kolorze zgodnym ze znaczeniem napisu (nazwa koloru), kolorem napisu lub 
kolorem tła. Najczęstszymi błędami było ignorowanie polecenia wyświetlanego na 
ekranie oraz niezauważanie rozbieżności pomiędzy znaczeniem słowa opisującego 
kolor, a rzeczywistym kolorem, jakim zostało napisane to słowo. 
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Rysunek 5. Ilustracja wykonania przykładowych wirtualnych ćwiczeń na posturografie (A) podążanie 
za ruchem motyla, (B) strącanie meteorów a unikanie satelitów, (C) poznawcze kulki (D) wskazanie 

poprawnego wyniku działania arytmetycznego (opracowanie za [62])

Ćwiczenie DZIAŁANIA polegało na szacowaniu zgodnie z poleceniem 
wyświetlanym na ekranie – największych bądź najmniejszych wyników podstawowych 
działań arytmetycznych. Należało wychylać się tak, aby celownikiem zaznaczyć 
prawidłową odpowiedź. Wraz ze wzrostem poziomu trudności zwiększała się liczba 
odpowiedzi do wyboru, malał czas na odpowiedź, a wyniki działań arytmetycznych 
były coraz trudniejsze do oszacowania. Każdy poprawny wybór był punktowany. 
Najczęstszym błędem było ignorowanie wyświetlanego polecenia. 

Ćwiczenie SYLABY polegało na wychylaniu się w taki sposób, aby zaznaczyć 
celownikiem prawidłową odpowiedź: „tak”, jeśli sylaba wyświetlana aktualnie 
tworzyła w połączeniu z poprzedzającą sylabą wyraz występujący w języku polskim, 
oraz „nie”, jeśli sylaby nie tworzyły wyrazu występującego w języku polskim. Wraz ze 
wzrostem poziomu trudności malał czas na odpowiedź oraz zwiększała się złożoność 
sylab (sylaby 2- lub 3-literowe). Najczęściej błędna była identyfikacja wyrazów 
podobnych do słów istniejących w języku polskim, w tym i wyrazów w języku obcym, 
które nie weszły do języka polskiego lub uznanie wyrazu istniejącego w języku 
polskim za wyraz nieistniejący. 
7. Analiza i interpretacja wyników

Osoby ćwiczące realizowały trening ciągły od poziomu 1 do poziomu maksy-
malnego, jaki mogły osiągnąć, zgodnie z przyjętym protokołem, w którym każde 
ćwiczenie trwało pięć rund, a ćwiczący uczestniczyli w pięciu kolejnych sesjach 
treningowych. Wyniki sesji poprzedniej były poziomem startowym dla kolejnej sesji. 
System poprzez algorytm decyzyjny automatycznie i bez ingerencji osoby ćwiczącej 
monitorował i rejestrował jej wyniki w trakcie trwania treningu. Zakończenie sesji lub 
przerwa czasowa w treningu było zapamiętywane i uruchomienie sesji następowało od 
tego właśnie momentu. 
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Rysunek 6. Ilustracja interaktywnych okien dostępnych i uruchamianych w trakcie sesji treningowych 
(opracowanie za [62])

Rysunek 6 ilustruje dostępne opcje interaktywnych okien wraz z wizualizacją 
„Asystenta” ćwiczeń (gdy go uaktywniono). Asystent komentował na bieżąco 
wyniki oraz podpowiadał w przypadku popełniania błędów, jak ich uniknąć. Raporty 
cząstkowe, jak i raporty końcowe z sesji treningowych były generowane automatycznie, 
co zilustrowano na rysunku 7, i były one podstawą do dalszych analiz porównawczych.

W tabeli 1 przedstawiono przykładowy arkusz wyników indywidualnego treningu 
ciągłego na posturografie. Program treningu ciągłego zakładał ćwiczenie od poziomu 
1 wg algorytmu awansu na podstawie osiąganych aktualnych wyników na każdym 
z poziomów. Każde ćwiczenie trwało 5 rund w jednej sesji treningowej. Osoba 
ćwicząca realizowała 5 takich sesji, przy czym kolejna sesja była kontynuacją 
poprzedniej. Rezultaty w Tabeli 1 pokazują, iż w ćwiczeniu typu „Motyl”, awansowano 
we wszystkich sesjach, osiągając maksymalny możliwy poziom 20 ze średnim 
wynikiem 97,6±1,3%, w „Meteorach” osiągnięto poziom 17 z wynikiem 90,0±4,4%, 
w „Kulkach” poziom maksymalny 20 z wynikiem 98,0±1,4%, w „Działaniach” 
poziom 19 z wynikiem 97,6±2,2%, oraz w „Sylabach” tylko poziom 16 z wynikiem 
92,0±5,0%. Najlepsze wyniki i maksymalny poziom 20 osoba ćwicząca osiągnęła 
w podążaniu za wirtualnym motylem, najsłabiej zaś radziła sobie w ćwiczeniu 
z sylabami, a jej ogólny rezultat z całego wirtualnego treningu jest bardzo dobry 
95,6±2,9%.

Rysunek 7. Ilustracja wydruku indywidualnego raportowania wirtualnych sesji treningowych na 
posturografie: (A) raport czasowy, (B) szczegółowe wyniki osiągniętych poziomów dla ćwiczenia 

równowagowych KULEK w całym treningu (opracowanie własne)
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W tabeli 2 przedstawiono zbiorcze wyniki dla całej grupy uczestniczącej 
w wirtualnym treningach, przy czym ćwiczenia klasyfikowano, zgodnie z menu 
ich wyboru, na ćwiczenia łatwe, średnio trudne i trudne (rys. 4A). We wszystkich 
ćwiczeniach na łatwych poziomach osiągano zbliżone wyniki. Podobne wyniki 
osiągano na średnich poziomach, choć były one niższe o około 5-10% w porównaniu 
z poziomami określanymi jako łatwe. Wyraźnie niższe wyniki osiągano na poziomach 
wyższych, szczególnie dotyczy to ćwiczeń z elementami poznawczymi typu 
DZIAŁANIA i SYLABY. Obserwowano rozpraszanie uwagi osoby ćwiczącej, gdy 
dokonywała obliczeń lub rozpoznawała słowa i musiała jednocześnie kontrolować ruch 
celownika na ekranie. Niższe wyniki dla METEORÓW wynikały przede wszystkim 
ze straty już zdobytych punktów, poprzez strącania nie tylko meteorów, co było celem 
ćwiczenia, ale też i satelitów, których należało unikać. Balansowanie na platformie 
posturograficznej nie zawsze było tak precyzyjne jak planował ćwiczący, aby uniknąć 
zderzenia z satelitą. Okazało się, że prostsze było podążanie za ruchem MOTYLA 
i nawet nieoczekiwane pojawianie się dystraktorów znacząco nie rozpraszało osoby 
ćwiczącej. Natomiast ćwiczenie z „motylem” wywoływało najszybciej fizyczne 
zmęczenie spośród wszystkich ćwiczeń. 

Reasumując, ćwiczenia na platformie posturograficznej miały na celu poprawę 
kontroli równowagi, poprawę czucia głębokiego, utrwalanie właściwych wzorców 
ruchowych oraz usprawnianie mięśni posturalnych. Ich efektywność opisywałyśmy 
też w pracach [15, 16]. Dotychczasowe wyniki pokazują, iż system z posturografem 
i VR jest czułym narzędziem, a proponowane wirtualne ćwiczenia poznawczo-
ruchowe pozwalają na rozpoznanie osłabienia mięśniowego, stanu zmęczenia w trakcie 
treningu, rozproszenia uwagi czy obniżenia się poziomu procesów poznawczych 
u osób zdrowych (badania referencyjne).

Tabela 1. Przykład uzyskanych wyników indywidualnego wirtualnego treningu ciągłego na posturografie, 
dla 5-rundowych ćwiczeń w pięciu kolejnych sesjach, od poziomu 1 do osiągnięcia poziomu maksymalnego 
u ćwiczącej osoby zdrowej

ĆWICZENIA OSIĄGNANE POZIOMY w kolejnych sesjach
MOTYL Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 
Runda 1 1 5 9 13 16
Runda 2 2 6 10 14 17
Runda 3 3 7 11 15 18
Runda 4 4 8 12 16 19
Runda 5 5 9 13 17 20
Wynik sesji 99% 97% 99% 97% 96%
METEORY Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 
Runda 1 1 5 7 9 13
Runda 2 2 6 8 10 14
Runda 3 3 6 8 11 15
Runda 4 4 7 9 12 16
Runda 5 5 7 9 13 17
Wynik sesji 100% 89% 90% 94% 92%
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KULKI Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 
Runda 1 1 5 9 13 16
Runda 2 2 6 10 14 17
Runda 3 3 7 11 15 18
Runda 4 4 8 12 16 19
Runda 5 5 9 13 17 20
Wynik sesji 100 97 99 97 97
DZIAŁANIA Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 
Runda 1 1 5 9 13 16
Runda 2 2 6 10 14 17
Runda 3 3 7 11 15 18
Runda 4 4 8 12 16 19
Runda 5 5 9 13 16 19
Wynik sesji 100% 100% 96% 96% 96%
SYLABY Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5 
Runda 1 1 5 8 12 14
Runda 2 2 6 9 12 14
Runda 3 3 7 10 13 14
Runda 4 4 8 11 14 15
Runda 5 5 8 12 14 16
Wynik sesji 98% 96% 92% 87% 87%

 Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Zestawienie średnich rezultatów dla wirtualnych ćwiczeń z posturografem zrealizowanych 
w grupie zdrowych ochotników

ĆWICZENIA WYNIKI [%] dla ćwiczeń 
(na posturografie) Łatwych Średnich Trudnych
MOTYL 99,5±0,4 95,3±3,2 94,6±6,2
METEORY 99,9±0,4 94,9±3,2 88,8±6,2
KULKI 99,5±1,3 94,6±3,7 93,8±6,2
DZIAŁANIA 96,9±4,6 92,0±4,4 89,0±4,2
SYLABY 96,6±4,6 89,7±3,5 89,6±2,5

 Źródło: Opracowanie własne

8. Konkluzja
Wirtualne ćwiczenia były interesujące dla osób ćwiczących, co już stwierdzone 

zostało w poprzednich zastosowaniach [15, 16]. Włączenie platformy posturograficznej 
do programu wirtualnych treningów było dodatkowym atrakcyjnym wyzwaniem 
dla ćwiczących. Balansowanie własnym ciałem, aby właściwie kierować ruchem 
celownika po poprawnym rozwiązania wyświetlonego zadania na ekranie, okazało się 
doświadczeniem mobilizującym do skupienia na bezbłędnym i szybkim wykonaniu 
zadania (poznawczego) i równie szybkim precyzyjnym zlokalizowaniu poprawnej 
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odpowiedzi w określonym polu ekranu i balansując ciałem, przesunięciu celownika 
w to właśnie miejsce. Warto też zauważyć, że w systemie istnieje opcja Asystenta 
ćwiczeń. Wykorzystane informacji zwrotnej w formie bezpośredniej komunikacji 
i komentarza, podpowiedzi oraz sugestii powoduje też większe zaangażowanie i chęć 
uczestniczenia w grze-treningu. 
9. Wirtualna rzeczywistość w posturografii i perspektywy na przyszłość

Nie dziwi to, że w XXI wieku, w czasach szybkiego starzenia się społeczeństw 
w wysoko rozwiniętych krajach rośnie liczba badań nad metodami/ technikami terapii/ 
rehabilitacji poznawczej i ruchowej w tych populacjach klinicznych oraz usprawniania 
poznawczo-ruchowego wśród zdrowych osób starszych. Bardzo wyraźnie podkreślono, 
że upadki występujące u starszych osób przyczyniają się do pogorszenia sprawności, 
co wiąże się z pogorszeniem stabilności i równowagi, a w efekcie też z obniżeniem 
jakości życia. Zarazem wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami stymuluje 
obserwowany szybki rozwój nowoczesnych skomputeryzowanych systemów 
bądź aplikacji treningowych dla postawy/chodu wraz z ćwiczeniami poznawczymi 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wiele tych rozwiązań – co starałyśmy się 
mocno podkreślić – bazuje na VR. Techniki te – czego dowodziłyśmy – są nie tylko 
atrakcyjne w formie, ale i czułe na zmiany zarówno w aktywności ruchowej, jak 
i zachowaniu emocjonalnym, poznawczym (uwagi, pamięci, funkcji językowych, 
wzrokowo-przestrzennych). Najbardziej przy tym cenne są możliwość interaktywnego 
wpływu zarówno na rodzaj ćwiczeń, sposób ich wykonania, jak i na wybór czasu 
łącznie z przerwą i zakończeniem, a potem powrotem i powtórkami. Oczywiście 
jest to szczególnie ważna opcja dla osób z dysfunkcjami/ deficytami poznawczymi 
i ruchowymi. Ćwiczenia, treningi/rehabilitacja na platformie posturograficznej wydaje 
się też idealnym rozwiązaniem umożliwiającym jednocześnie trening i jego kontrolę 
oraz obiektywną ocenę ilościową i jakościową osiąganych efektów (klinicznych). 
Można by wskazać jeszcze, że dodatkowym atutem VR jest i to, że obok wersji 
specjalistycznych dla ośrodków badawczo-leczniczych, powstają wersje do użytku 
w warunkach domowych przez pacjenta. Nie dziwi więc, że uznajemy iż wiodącą 
i obiecującą w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów współczesnej medycyny 
starzejących się społeczeństw (zaburzeń postawy i równowagi oraz upadków) wydaje 
się być właśnie wirtualna rzeczywistość i jej zastosowania w posturografii – wirtualna 
posturografia. 
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Zastosowania i perspektywy wirtualnej posturografii
Streszczenie
Wirtualna posturografia jest techniką informatyczną o dużym potencjale i perspektywach zastosowań 
w wielu dziedzinach, szczególnie we współczesnej praktyce rehabilitacji poznawczo-ruchowej 
i w geriatrii. Bazuje ona na dotychczas stosowanych metodach posturografii statycznej i dynamicznej. 
Techniki te są nie tylko atrakcyjne w formie, ale i czułe na zmiany zarówno w aktywności ruchowej, 
jak i zachowaniu emocjonalnym, poznawczym (uwagi, pamięci, funkcji językowych, wzrokowo-
przestrzennych). Dodatkowym atutem tych nowoczesnych innowacyjnych technik VR jest i to, że 
powstają zarówno wersje specjalistyczne dla ośrodków naukowych i badawczo-leczniczych, jak i wersje 
do użytku w warunkach domowych przez pacjentów (tele-rehabiltacja).
Słowa kluczowe: posturografia, wirtualna rzeczywistość, wirtualna posturografia

Applications and perspectives of virtual posturography
Abstract
Virtual posturography is an IT with high potential and prospects for use in many fields, especially in 
modern practice of cognitive-motor rehabilitation and in geriatrics. It is based on methods of static and 
dynamic posturography. These technologies are not only attractive in form, but also sensitive to changes 
in both motor activity and emotional or cognitive behavior (attention, memory, language, visual-spatial 
functions). An additional advantage of these modern innovative VR technologies is that there are created 
both specialized versions for scientific-research and therapeutic centers, as well as versions for use at 
home by patients (tele-rehabilitation).
Keywords: posturography, virtual reality, virtual posturography



312

Żaklina Skrenty1

Zdrowie jako wartość – analiza prawna w świetle 
paradygmatu judeochrześcijańskiego

1. Wprowadzenie
Czym kieruje się człowiek, podejmując decyzje w swoim życiu? Postawa i poglądy 

człowieka ukształtowane w domu rodzinnym przez wychowanie, podlegają ciągłej 
ewolucji poprzez zdobywaną samodzielnie wiedzę, socjalizację w szkole, pracy, 
środowisku towarzyskim, wypełnianie kolejnych ról społecznych. Poglądy jednostki, 
dokonywana przez nią ocena rzeczywistości, przyjmowany system wartości, wpływają 
również na jej decyzje dotyczące zdrowia. Każdy z nas zgodzi się z twierdzeniem, 
że jest zdrowym regularne zażywanie ruchu, dbanie o zbilansowaną dietę, jedzenie 
warzyw i owoców, zachowanie równowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem. To tylko 
niektóre z powszechnie znanych zasad definiujących „zdrowy styl życia”. Z pewnych 
jednak względów, nie wszyscy stosują się do tych zasad, a niektórzy realizują tylko 
ich część. Obie grupy czynią to rozmyślnie, z pełną świadomością odstępując od 
pożytecznych praktyk.

Światopogląd współczesnego człowieka cywilizacji zachodniej w dużej mierze 
ukształtowany jest przez powszechnie uznawany, niezależnie od wyznawanej religii 
czy nawet przyjmowanej postawy ateistycznej albo agnostycznej, paradygmat 
judeochrześcijański. 

Fundamenty kultury europejskiej opierają się, obok filozofii greckiej i prawa 
rzymskiego, na dwóch wielkich religiach: judaizmie i chrześcijaństwie. Obie 
posiadają charakter mocno personalistyczny i są ukierunkowane na dobro, rozwój, 
uświęcenie, doskonalenie i szeroko rozumiane szczęście człowieka. Ważne miejsce 
w tekstach Ksiąg Świętych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, zajmuje 
kategoria zdrowia, rozumianego często jako wyraz Bożego błogosławieństwa, jeden 
z wyznaczników pomyślności, będącego dla człowieka fundamentem do osobistego 
rozwoju i budowania szczęścia. Nakłada to na człowieka zobowiązanie do troszczenia 
się o zdrowie własne i innych ludzi, gdyż życie jest darem od Boga i najwyższą 
wartością, dzięki której człowiek może realizować inne wartości. Troska o zdrowie 
zobowiązuje jednocześnie człowieka do troski o świat powierzony mu przez Boga, 
gdyż stan środowiska naturalnego warunkuje zdrowie i pomyślność wszystkich ludzi, 
zarówno obecnych jak i przyszłych pokoleń. 

Przedmiotem niniejszej publikacji będzie próba zdefiniowania pojęcia zdrowia oraz 
wskazania uzasadnienia aksjologicznego dla działań podejmowanych przez człowieka 
celem jego zachowania. 
2. Zdrowie jako wartość

Zdrowie i życie człowieka mają szczególną wartość. Zdrowie jest determinantą 
pozwalającą zachować życie i uczynić je bardziej pełnym, efektywnym[1]. Zdrowie 
warunkuje prawidłowe funkcjonowanie jednostki [2]. Dzięki niemu może uczestni-

1 zaklina.skrenty@interia.pl, Katedra Administracji, Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, 
Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl.
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czyć w życiu społecznym, dokonywać wyborów, realizować się. Jeżeli życie jest 
wartością najcenniejszą, człowiek musi je zabezpieczyć, „zarówno w kategorii ilości 
rozumianej jako trwanie, jak i w kategorii jakości” [1]. 

Dla każdej jednostki zdrowie i życie pozostaje priorytetem i każda chce zachować 
jak najlepsze zdrowie, aby uczynić życie pełniejszym. Nie wszyscy traktować to 
będą jako obowiązek moralny, uznając że należy troszczyć się o dar otrzymany od 
Boga [1]. Nawet jednak nie podzielając tego poglądu, zgodzić się powinni, że troska 
o zdrowie jest niezbędna, aby człowiek mógł prawdziwie żyć, a nie tylko egzystować. 
Każda jednostka, mając świadomość upływającego czasu, pragnie zrealizować swoje 
zamierzenia, w sferze rodzinnej, zawodowej. Zdrowie ku temu jest nieodzowne. 
Choroby, niepełnosprawności znacząco ograniczają możliwości uczestniczenia 
w życiowych wyzwaniach.

Uznając wartość zdrowia i życia, Biblia szeroko traktuje o tej kwestii. Dobre 
zdrowie, uleczenie, długie życie są oznakami Bożego błogosławieństwa, a choroba 
i śmierć, wskazują na brak łaski od Boga. Na kartach ksiąg Starego Testamentu 
zapisanych jest szereg przepisów i rytuałów związanych z zachowaniem życia 
i dbaniem o zdrowie, z higieną i dietą. Z ksiąg biblijnych wynika obowiązek zachowania 
odpowiedniego rytmu życia, z podziałem czasu na pracę i odpoczynek, co zapewnić 
ma zdrowie zarówno psychiczne, jak i kondycję fizyczną. Aby być zdrowym, trzeba 
zachować wewnętrzną harmonię. Realizować potrzeby ciała i ducha. Dbać o zdrowie, 
pielęgnować ciało, dbać o wypoczynek fizyczny i psychiczny komfort [1]. Zalecenia 
te można bez wątpienia uznać za uniwersalne. 

O wadze poczynań człowieka celem zachowania zdrowia traktuje również 
współczesna nauka. Według Światowej Organizacji Zdrowia, co podkreśla w swych 
analizach, na zdrowie osób i społeczności oddziałuje wiele czynników. To, czy ludzie są 
zdrowi, czy nie, zależy od okoliczności i środowiska. W dużym stopniu czynniki, takie 
jak: miejsce zamieszkania, stan środowiska, genetyka, dochody i poziom wykształcenia, 
a także relacje z przyjaciółmi i rodziną mają znaczący wpływ na zdrowie, podczas gdy 
częściej brane pod uwagę czynniki, takie jak dostęp czy korzystanie z usług opieki 
zdrowotnej, mają zwykle mniejszy wpływ. Determinanty zdrowia obejmują: otoczenie 
społeczne i gospodarcze, środowisko fizyczne. O zdrowiu decydują także indywidualne 
cechy i zachowania danej osoby [3]. Do determinantów czyniących ludzi zdrowymi 
bądź nie należą: dochód i status społeczny, edukacja, środowisko fizyczne, warunki 
zatrudnienia i pracy, genetyka, dostęp do usług zdrowotnych. Nie bez znaczenia są 
jednak również sieci wsparcia społecznego, gdyż lepsze zdrowie zwykle wiąże się 
ze wsparciem ze strony rodziny, przyjaciół, społeczności. Na zachowanie zdrowia 
oddziałuje również kultura, rozumiana jako zwyczaje i tradycje, przekonania rodziny. 
Istotnymi są również zachowania osobiste i umiejętność reakcji, a więc zrównoważone 
jedzenie, aktywność, palenie, spożycie alkoholu, sposób radzenia sobie ze stresami 
i wyzwaniami dnia codziennego [3]. 

Powyższe potwierdza więc niezwykle istotną rolę własnych działań człowieka. 
Nie kwestionując występowania wielu czynników, na które człowiek nie ma wpływu, 
podkreśla się, że wiele chorób nazywanych cywilizacyjnymi lub społecznymi, wynika 
w przeważającej części z nieprawidłowych zachowań jednostek ludzkich, czy to 
dotyczących własnego organizmu, czy to dotyczących jego otoczenia.
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Zwrócić należy także uwagę, że WHO definiuje zdrowie jako stan pełnego dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub 
niepełnosprawności [3]. I choć w świetle tej definicji trudno uznać kogokolwiek za 
zdrowego, co może poddawać w wątpliwość jej przydatność, podkreślenia wymaga 
inny fakt. Człowiek zdrowy to człowiek, który tak swój stan odbiera, nie odczuwa 
żadnych ograniczeń fizycznych, psychicznych ani też ograniczeń w życiu społecznym, 
które uniemożliwiałaby mu podejmowanie życiowych wyzwań. 
3. Bezpieczeństwo ekologiczne jako element zdrowia

Bezpieczeństwo ekologiczne jest najważniejsze dla życia człowieka. Ze względu na 
znaczenie środowiska i zasobów naturalnych, jest decydujące dla dalszego trwania oraz 
rozwoju człowieka [4] i jawi się jako jedno z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa 
[5]. Nie istnieje dualizm człowieka i natury, nie jest możliwe ich oddzielenie. Przyroda 
nie jest czymś odrębnym, jesteśmy w nią włączeni, jesteśmy jej częścią, wzajemnie 
się przenikamy. Uznanie przez człowieka, że stanowi część przyrody, jest z nią i jej 
wytworami trwale związany, spowoduje, że człowiek będzie się o nią troszczyć 
i korzystać z niej z umiarem. Wytwory środowiska naturalnego nie są nieograniczone, 
mając na względzie zasadę zrównoważonego rozwoju, muszą zaspokoić potrzeby 
nie tylko teraźniejsze, ale także kolejnych pokoleń. Tymczasem człowiek w sposób 
nieodpowiedzialny wykorzystuje i prowadzi rabunkową eksploatację dóbr, zachowuje 
się jak właściciel i rządca uprawniony do ograbienia Ziemi, zapominając, że „nasze 
własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala 
nam oddychać, jej woda ożywia nas i odnawia” [6]. 

Niekontrolowany rozwój i nadmierna eksploatacja powoduje, że człowiek nie tylko 
staje się niebezpieczny dla środowiska naturalnego, ale też zaczyna zagrażać sobie. 
Współczesnego człowieka charakteryzuje brak rozwagi, kierowanie się poczuciem 
własnej wszechmocy i nieograniczoności [4].

Życie staje się niezdrowe z powodu przesadnego, pozostającego poza kontrolą 
rozrostu miast, w których powietrze jest zanieczyszczone z powodu emisji toksycznych 
spalin. Panuje w nich chaos, skażenie wizualne i hałas. Nawet niedawno wybudowane 
dzielnice są zapchane i zabałaganione, bez dostatecznych terenów zieleni. Mieszkańcy 
nie mogą być przytłoczeni asfaltem, betonem i szkłem, bez fizycznego kontaktu 
z naturą. Odpady domowe, przemysłowe, toksyczne, radioaktywne, zanieczyszczenia 
środowiska spowodowane transportem, spalinami przemysłowymi, użyciem nawozów, 
pestycydów wyrządzają szkody wszystkim, przyczyniają się do chorób i śmierci 
milionów ludzi [6].

Problemy ekologiczne wpływają bezpośrednio na zdrowie somatyczne, ale 
ekologia to również relacje międzyludzkie, w społeczeństwie, które jest naturalnym 
środowiskiem ludzkiego życia: w rodzinie, w szkole, w dzielnicy, w miejscu pracy, 
w państwie, w świecie [7]. Środowisko naturalne nie służy wyłącznie fizycznemu, 
biologicznemu i ekonomicznemu rozwojowi człowieka, ale ma także zapewnić mu 
rozwój osobisty i społeczny [8].

Kryzys ekologiczny to kryzys rodziny, kryzys społeczny, kryzys na poziomie 
aksjologicznym. Źródłem tego kryzysu jest nadmierny antropocentryzm, jednak 
człowiek, jego dobro i godność, pozostają celami najwyższymi. Nie można mówić 
o harmonii, sprawiedliwości, bezpieczeństwie, jeżeli człowiek nie okazuje szacunku 
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dla drugiego człowieka i środowiska naturalnego [7]. Człowiek ma walczyć nie tylko 
o zachowanie środowiska naturalnego, ale też o dobro i ochronę godności drugiego 
człowieka [4].

„Niszczenie środowiska, korzystanie z niego w sposób niewłaściwy lub egoistyczny 
i zagarnianie przemocą dóbr naturalnych ziemi rodzą rozdarcia, konflikty i wojny, 
właśnie dlatego, że są owocem nieludzkiego pojmowania rozwoju. Rozwój bowiem, 
który ograniczałby się tylko do aspektu techniczno-ekonomicznego, z pominięciem 
wymiaru moralno-religijnego, nie byłby ludzkim rozwojem integralnym i, jako 
jednostronny, prowadziłby do rozkwitu niszczących możliwości człowieka. Aby stawić 
czoło wyzwaniom, jakimi są ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, musimy 
zabiegać o umacnianie warunków moralnych ekologii ludzkiej. To z kolei zakłada 
odpowiedzialny stosunek nie tylko do świata stworzonego, lecz również do naszych 
bliźnich” [9]. Kryzys rodziny ludzkiej objawia się w rozwarstwieniu społeczeństwa, 
izolowaniu się bogatych od problemów biednych. Brak sprawiedliwego podziału, 
nieumiarkowany konsumpcjonizm powoduje niezadowolenie, wzrost napięć, 
bunty [4]. Występująca tendencja do zastąpienia realnych relacji komunikacją za 
pośrednictwem Internetu, pozwala na selekcję lub eliminowanie relacji. Ten rodzaj 
komunikacji uniemożliwia prawdziwie wspólne przeżywanie, wspólne doświadczenia. 
Narasta melancholia, niezadowolenie, ostatecznie izolacja [6]. Człowiek pozostaje 
sam, w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, coraz bardziej odtrącony 
przez ludzi, niezrozumiany. Powstają osiedla mieszkaniowe do dyspozycji niewielu, 
z zakazem dostępu innym, aby nie zakłócali sztucznego spokoju. Pięknie utrzymane 
zielone tereny w miastach dostępne są dla nielicznych, w strzeżonych osiedlach [6]. 
Tymczasem „postęp techniczny, rozwój ekonomiczny nie mają służyć wzrostowi 
niczym nieograniczonej konsumpcji powodującej dehumanizację, ale mają wspierać 
rozwój człowieka w poszanowaniu jego godności” [4]. Celem postępu i rozwoju 
powinna być nie tylko poprawa warunków bytowych, ale także zacieśnianie więzi 
międzyludzkich, budowanie solidarności, poczucia wspólnoty.

„Powody, dla których jakieś miejsce zostaje zanieczyszczone, wymagają analizy 
funkcjonowania społeczeństwa, jego gospodarki, jego zachowań, jego sposobu 
rozumienia rzeczywistości” [6]. Kryzys ekologiczny jest konsekwencją zarozumiałości 
człowieka, a jego brak szacunku dla środowiska naturalnego egoizmu i niedostrzegania 
innych jednostek. 

Należy poszukiwać rozwiązań uwzględniających „interakcje systemów przyrod-
niczych między sobą oraz z systemami społecznymi. Nie ma dwóch odrębnych 
kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys 
społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego 
podejścia, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się 
o naturę” [6].
4. Prawny obowiązek jednostki dbania o zdrowie i środowisko naturalne

Porządki prawne państw powszechnie uznają życie i zdrowie człowieka za wartość 
najwyższą. Polska Konstytucja [10] również gwarantuje prawną ochronę życia 
i zdrowia. Już w preambule podnosi się wagę przyrodzonej godności człowieka, 
a także dobra Rodziny Ludzkiej. Jest w niej także mowa o uniwersalnych wartościach, 
takich jak prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno, które pochodzą od Boga albo 
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mogą być wywodzone z innych źródeł. Autoteliczna godność i wartość każdej osoby 
rozwinięta została w art. 30 Konstytucji. Przepis ten nie tworzy pojęcia godności 
człowieka, lecz potwierdza uznanie jej przez porządek prawny [11], gdyż „ludzka 
godność jest wartością, którą cieszą się wszystkie istoty z tego względu, że należą do 
gatunku ludzkiego” [12]. Prawo do godności obejmuje zespół uprawnień związanych 
z zapewnieniem każdej osobie ludzkiej respektu i poszanowania, bez względu na 
kwalifikacje podmiotowe osoby, społeczną przydatność, zdolność intelektualną czy 
fizyczną [13]. 

Ochrona godności ludzkiej jest nierozerwalnie związana z ochroną jednej 
z najważniejszych wartości konstytucyjnych, jakim jest życie człowieka [14]. 
Ochronę prawną życia gwarantuje przepis art. 38 Konstytucji. Życie ludzkie stanowi 
wartość o randze najwyższej w naszej cywilizacji i kulturze prawnej. Wartość dobra 
prawnego, jakim jest życie ludzkie, nie podlega różnicowaniu. Prawna ochrona życia 
jest podstawowym prawem jednostki, warunkującym posiadanie i realizację wszelkich 
innych praw i wolności [15]. Ochrona życia ludzkiego nie może być rozumiana 
wyłącznie jako ochrona minimum funkcji biologicznych niezbędnych do egzystencji, 
ale jako gwarancje prawidłowego rozwoju a także uzyskania i zachowania normalnej 
kondycji psychofizycznej, co należy utożsamić z pojęciem zdrowia. Konstytucyjne 
gwarancje ochrony ludzkiego życia muszą więc w sposób konieczny obejmować także 
ochronę zdrowia [16].

Prawna ochrona zdrowia wynika z art. 68 Konstytucji, zapewniającego każdemu 
takie prawo. Niezależnie od sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Z artykułem 68 są nierozerwalnie związane 
regulacje zawarte w art. 30 i 38 Konstytucji. Ochrona zdrowia jest bowiem ściśle 
związana z ochroną życia, a prawo do życia z godnością człowieka. Prawo do ochrony 
zdrowia, to przede wszystkim prawo do zachowania życia i jego obrony, gdy jest 
zagrożone [17].

Przepis art. 68 Konstytucji podkreśla również wagę zwalczania chorób epide-
micznych, ale także skutków degradacji środowiska, która wpływa niekorzystnie 
na zdrowie obywateli. Ustrojodawca dostrzega również wagę i znaczenie kultury 
fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży i jej związek z zachowaniem dobrego 
zdrowia. 

Zasady zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych to tylko jeden 
z obowiązków władz publicznych, ukształtowanych przepisami rangi ustawowej. 
Zdecydowanie mniej liczne regulacje prawne obciążają zadaniami samych obywateli, 
a do właściwości organów administracji publicznej pozostawiają egzekwowanie tych 
obowiązków. 

Obowiązki prawne, służące zachowaniu zdrowia dotyczą między innymi kwestii 
sanitarnych. Kwestie związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych, wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi [18], to obowiązki poddania się szczepieniom ochronnym, badaniom, 
kwarantannie, izolacji. Ponadto właściciel, posiadacz lub zarządca nieruchomości 
jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami, 
zwalczania gryzoni, insektów, szkodników, usuwania padłych zwierząt. Przepisy 
regulują również obowiązek poddania się leczeniu, w tym hospitalizacji, w przypadku 
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niektórych chorób, przykładowo gruźlicy. Obowiązek leczenia, jak i poddania się 
badaniom, dotyczy również schorzeń psychicznych [19]. Jednostka może zostać 
również zobowiązana do leczenia uzależnienia alkoholowego lub uzależnienia od 
środków odurzających [20, 21].

W zakresie zwalczania i zapobiegania nałogom, przepisy ustanawiają także zakaz 
sprzedaży alkoholu [20] i wyrobów tytoniowych [22] osobom małoletnim. Ogranicze-
nie ilości miejsc sprzedaży alkoholu oraz zakaz palenia w miejscach publicznych ma 
na celu utrudnienie dostępu do używek. Powinno mieć to skutek zniechęcający do 
pozostania przy nałogu, ale podstawową rolę musi odegrać w tej kwestii jednostka. 

Przepisy określają również zasady zbiorowego żywienia, które mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, ale również właściwości odżywczych 
posiłków [23]. Bardziej restrykcyjne są przepisy określające ograniczenia sprzedaży 
produktów spożywczych uczniom w szkołach [24]. Określa się w nich ilość cukru, 
tłuszczu i soli w produktach przeznaczonych do sprzedaży uczniom. Jednak ponownie 
podkreślić należy, że to, czy uczeń faktycznie kupi jabłko w szkolnym sklepiku, czy też 
ulubione słodycze w sklepie naprzeciwko szkoły, będzie zależało od zasad wpojonych 
w domu albo wpływu rówieśników.

Brak typowych regulacji określających zasady żywienia, dbania o zdrowie. 
Wątpliwa byłaby również trafność ich wprowadzania, jeżeli nie sposób byłoby je 
egzekwować. Przyjmując założenie, że skuteczność przepisów zależy od skuteczności 
wykrywania przypadków ich nieprzestrzegania, a co za tym idzie karania, nie byłoby 
możliwe w tym zakresie nawet stwierdzenie ich naruszenia. 

Podstawową rolę mają w tej kwestii spełniać kampanie społeczne, programy 
zdrowotne, programy polityki zdrowotnej. Cele operacyjne Narodowego Programu 
Zdrowia [25] skupiają się na poprawie stanu zdrowia Polaków, w szczególności poprzez 
zwiększenie ich aktywności fizycznej, poprawę sposobu żywienia, ograniczanie 
spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych. Większość celów ma się ziścić poprzez 
upowszechnianie, zachęcanie, motywowanie. Informowanie i przekonywanie, 
a przynajmniej zwrócenie uwagi na problem to cele kampanii społecznych. Tego 
rodzaju działania możemy wspólnie określić jako promocję zdrowia, rozumianą jako 
krzewienie, popieranie zdrowia [26]. Są elementem edukacji kierowanej do całego 
społeczeństwa lub określonych grup społecznych, choć bez wątpienia zróżnicowana 
jest podatność na tego rodzaju przedsięwzięcia. Najbardziej sugestywna forma 
przekonywania w postaci przykładu zachorowania, nawet w najbliższym otoczeniu, 
a nawet własnej choroby, także nie trafia do wszystkich. 

Podkreślenia wymaga również problem braku jednoznacznych wskazówek co 
do sposobu postępowania. Jesteśmy nieustannie zasypywani wielością informacji, 
o tym, co jest zdrowe i dla nas najlepsze. O tym, jakie są recepty na długowieczność, 
jakie na zachowanie idealnego zdrowia i kondycji, jak chronić się przed chorobami. 
Wielość tych informacji i niejednokrotnie ich sprzeczność powoduje, że albo gubiąc 
się w chaosie informacyjnym rezygnujemy z jakichkolwiek działań, albo zmieniamy 
swoje zachowania wraz z pojawieniem się nowych informacji. Nowe doniesienia, 
a my wraz z nimi regularnie zmieniamy dietę, wprowadzamy nowe metody treningu, 
zażywamy nowe suplementy.
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Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i przyrody są niezwykle liczne. 
Konstytucja w art. 5 zawiera zobowiązanie do kierowania się zasadą zrównoważonego 
rozwoju podczas działań służących ochronie środowiska. Definicję tego pojęcia 
zawiera ustawa Prawo ochrony środowiska. Przepis art. 3 pkt 50 wskazuje, że jest to 
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W art. 74 
Konstytucji mowa jest o bezpieczeństwie ekologicznym, którego zapewnienie, wraz 
z ochroną środowiska, jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne 
powinny również wspierać obywateli w ich działaniach na rzecz ochrony i poprawy 
stanu środowiska. Konstytucja nakłada na samych obywateli obowiązek dbania 
o środowisko. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie (Art. 86). 

Bezpieczeństwo ekologiczne może być definiowane w dwóch aspektach. Z jednej 
strony uwzględnia się zachowanie jednostki wobec środowiska jako obowiązek 
regulowany prawem, skonkretyzowany poprzez system nakazów i zakazów. 
Z drugiej strony jest to zastosowanie przez władze publiczne instrumentów prawnych 
zapewniających podmiotowe prawo do środowiska oraz prawo do bezpiecznego życia 
w środowisku naturalnym [27].

Ustawa Prawo ochrony środowiska [28] określa, że należy zapobiegać 
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i jego zanieczyszczeniom, racjonalnie 
gospodarować jego zasobami. Podstawowa zasada ogólnej dbałości o dobra naturalne 
skonkretyzowana jest poprzez szereg zakazów i ograniczeń szczegółowych. Zawierają 
one zasady ilościowe i jakościowe korzystania z tych dóbr, poprzez normy określające 
ilość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wód, natężenia promieniowania, 
hałasu. Ograniczenia te ustanawiane są na mocy umów międzynarodowych i obciążają 
podmioty tych umów, a więc państwa. W przepisach krajowych obejmują głównie 
przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą wpływać negatywnie na środowisko 
i w tym zakresie mogą obciążać obywateli. 

Zadania jednostki w obszarze dbałości o dobra naturalne dotyczą między innymi 
obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości, obowiązku segregowania 
odpadów. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości 
w worki lub pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w zbiornik bezodpływowy, lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków, zbieranie w sposób selektywny odpadów 
powstałych na terenie nieruchomości [29].

Z przepisów ustawy o lasach [30] wynika szereg zakazów i ograniczeń w zakresie 
korzystania z lasów. W szczególności zabrania się w lasach zanieczyszczania gleby 
i wód, zaśmiecania, uszkadzania roślinności leśnej, płoszenia, chwytania, zabijania 
zwierząt, niszczenia gniazd, legowisk, nor, mrowisk. Zakazuje się również korzystania 
z otwartego ognia i rozniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

Ustawa o ochronie zwierząt [31] podkreśla, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 
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do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę. Zabrania się, poza nielicznymi wyjątkami, zabijania zwierząt 
i znęcania się nad nimi, organizowania walk z udziałem zwierząt. Utrzymujący 
zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed 
zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, 
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im 
opieki i właściwych warunków bytowania.

Ustawa o ochronie przyrody [32] skupia na na ochronie zwierząt, roślin, krajobrazu, 
zieleni w miastach, zadrzewień. Ustanawia szereg zakazów w parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody oraz innych formach ochrony przyrody. Należą do nich min.: 
zakaz niszczenia, uszkadzania, zanieczyszczania, dokonywania zmian obiektów 
przyrodniczych, składników przyrody, niszczenia lub umyślnego uszkadzania 
roślin oraz grzybów, zmiany stosunków wodnych, niszczenia gleby, palenia ognisk, 
wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami 
wyznaczonymi, prowadzenia działalności gospodarczej, zbioru dziko występujących 
roślin i grzybów, połowu ryb, ruchu pieszego, z wyjątkiem szlaków, ruchu pojazdów 
poza drogami publicznymi, biwakowania, zakłócania ciszy. Ustawa o ochronie 
przyrody ustanawia również ograniczenia w usuwaniu drzew i wysokość opłat za ich 
usunięcie. 

Korzystanie z wód, zgodnie z przepisami Prawa wodnego [33], nie może powodować 
pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Nakłada ograniczenia 
we wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi. Stanowi, że na obszarach ochronnych 
może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót, lub czynności, które mogą 
spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, obejmujących: wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi, rolnicze wykorzystanie ścieków; stosowanie nawozów 
oraz środków ochrony roślin, mycie pojazdów mechanicznych, urządzanie parkingów, 
obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
5. Odpowiedzialność jednostki za zdrowie w świetle paradygmatu 
judeochrześcijańskiego

Jak dalece sięgnęlibyśmy do sfer życia człowieka przepisami prawa, to i tak nie 
osiągnęlibyśmy sukcesu w kształtowaniu postaw ludzkich. To, jakie podejmujemy 
w życiu decyzje, w tym również w zakresie zdrowia, zależy od nas samych. Nasza 
postawa jest wynikiem wychowania, w tym również wychowania zdrowotnego oraz 
edukacji zdrowotnej i edukacji ekologicznej, która powinna odbywać się przez całe 
życie. Człowieka należy właściwie ukształtować, należy zaszczepić w nim szacunek 
do życia, własnego zdrowia oraz środowiska naturalnego, przy czym należy rozumieć 
je szeroko, jako obejmujące także inne jednostki ludzkie. Edukacja i wychowanie 
powinny uświadamiać wagę troski o świat. 

Wychowanie zdrowotne to świadome współtworzenie warunków sprzyjających 
zdrowiu oraz tworzenie kultury zdrowotnej, a więc kształtowanie pożądanych postaw 
i zachowań wpływających na zdrowie [26]. Uczestniczą w niej rodzina, szkoła, 
otoczenie, ale też sama jednostka, poprzez autoedukację. Dotyczy higieny osobistej 
i otoczenia, nawyków, nałogów, spędzania wolnego czasu, samooceny własnego 
zdrowia, korzystania z pomocy lekarskiej, przestrzegania zaleceń [26, 34]. Kultura 
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zdrowotna to pewien standard zdrowotny, typowy dla danej społeczności, reguluje 
wyobrażenia o zdrowiu o chorobie, sposób postrzegania, opisywania objawów 
chorobowych, postawy wobec choroby, styl życia [34]. Dzięki tym działaniom 
rodzą się zachowania zdrowotne. Są to zachowania, które wywołują pozytywne lub 
negatywne skutki zdrowotne u osób, które je realizują. Obejmują zarówno celowe 
działania, jak i przykładowo nawyki. Zachowania zdrowotne są kształtowane przez 
czynniki związane z życiem społecznym [34]. 

Świadomy i odpowiedzialny stosunek do własnego zdrowia i środowiska stanowi 
o dojrzałości człowieka. Człowiek musi rozumieć, że od jego własnych działań zależy 
najwięcej. Władze publiczne mogą zakazywać określonych zachowań, ale większość 
z nich, szczególnie tych w obszarze zdrowia, pozostaje w sferze zaleceń i wskazówek. 

Człowiek powinien również uznać, że jego stosunek do własnego zdrowia 
i środowiska podlega ocenie, kwalifikacji etycznej. Szacunek wobec życia i zdrowia 
jest konsekwencją uprzywilejowanej pozycji człowieka wśród innych stworzeń, 
bowiem został on stworzony na wzór i podobieństwo Boga. Podobnie jak życie jest 
darem od Boga [1], również środowisko przedstawia wartość samą w sobie jako 
dzieło boskie [8]. Niezależnie od akceptacji tego stanowiska, poszanowanie dla 
przyrody powinno wynikać z jej znaczenia dla ludzkiego istnienia, a troska o stan dóbr 
naturalnych z respektu dla drugiego człowieka, zarówno współcześnie żyjącego, jak 
i przyszłych pokoleń. Zło wyrządzone naturze jest złem wyrządzonym drugiej istocie 
ludzkiej, występkiem przeciwko zdrowiu i życiu [8].

Jednostka ludzka jest zobowiązana również przyjąć, że harmonia ze środowiskiem, 
które jest dobrem wspólnym wszystkich ludzi, jest gwarancją dalszego jej trwania, 
bowiem człowiek stanowi z przyrodą jedność. Nawet najbardziej zaawansowane 
technologie nie zastąpią człowiekowi wody i powietrza. Warunkiem jej trwania jest 
również czynienie starań o kondycję psychofizyczną, dzięki której jednostka może 
korzystać z dóbr tego świata oraz rozwijać się i doskonalić.
6. Podsumowanie

Człowiek jest centrum wszechświata. Antropocentryczny charakter mają bez 
wątpienia dwie wielkie religie, stojące u podstaw kultury europejskiej. Antropocentryzm 
współczesnych sięgnął jednak zbyt daleko. Nie może on bowiem przybierać formy 
egoizmu, w której jednostka stawia się ponad innymi jednostkami. Człowiek ma być 
czołowym elementem i głównym celem działań, ale człowiek żyje we wspólnocie, 
w społeczeństwie, w państwie, zbudowanym także z jednostek. Człowiek musi 
pamiętać również o tym, że jego życie jest tylko chwilą w dziejach ludzkich i po nim 
przyjdzie wiele kolejnych pokoleń. Dbając więc o swoje dobro i swój rozwój, powinien 
mieć na względzie również dobro innych, którzy mają takie same prawa. Zmieniając 
i kształtując według swoich potrzeb świat, musi troszczyć się o to, aby jego naturalne 
pożytki służyły przez następne dziesięciolecia lub nawet setki lat. 

Żaden system prawny nie kwestionuje wartości życia i zdrowia ludzkiego, 
zapewniając, poprzez szereg regulacji, warunki do ich trwania i rozwoju. Jednak 
również ani jeden z tych systemów nie zagwarantuje odpowiedzialnego podejścia 
jednostki do własnego zdrowia i zdrowia współobywateli.
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Zdrowie jako wartość – analiza prawna w świetle paradygmatu 
judeochrześcijańskiego
Streszczenie
Analizując przyczyn chorób cywilizacyjnych i społecznych nie sposób nie odnieść wrażenia, że 
ogromna ich część ma związek z działaniami lub zaniechaniami człowieka. Ich leczenie może przynieść 
dobroczynne skutki, jednakże należałoby skupić się na eliminowaniu nieprawidłowych nawyków 
ludzkich, które przyczyniają się do powstawania tych chorób. Mowa tu przede wszystkim o stylu życia 
i degradacji środowiska, do czego człowiek również walnie się przyczynia. Tradycja judeochrześcijańska 
ma charakter mocno personalistyczny i jest ukierunkowana na dobro, rozwój, doskonalenie i szeroko 
rozumiane szczęście człowieka. Ważne miejsce zajmuje w niej kategoria zdrowia, rozumianego często 
jako wyraz Bożego błogosławieństwa, jeden z wyznaczników pomyślności, będącego dla człowieka 
fundamentem do osobistego rozwoju i budowania szczęścia. Nakłada to na człowieka zobowiązanie do 
troszczenia się o zdrowie własne i innych ludzi. Troska o zdrowie zobowiązuje jednocześnie człowieka do 
troski o świat, gdyż stan środowiska naturalnego warunkuje zdrowie i pomyślność wszystkich ludzi. Na 
tradycji judeochrześcijańskiej oparte są również fundamenty prawne współczesnego świata, które życie 
i zdrowie człowieka, jego dobro i godność uznają za wartości najwyższe. Niniejsza publikacja ma na celu 
odpowiedź na pytanie, czy regulacje prawne zapewniają lub mogą zapewnić prawidłowe postępowanie 
człowieka, tak, aby dbał o zdrowie własne i przyszłych pokoleń. O ile bowiem w kwestii ochrony 
środowiska istnieje szereg regulacji prawnych, to kwestia zapewnienia zdrowia w ścisłym rozumieniu 
jest traktowana jedynie szczątkowo. Podstawową rolę w zadbaniu o własne samopoczucie, fizyczne 
i psychiczne, odgrywa natomiast jednostka, która jedynie postępując odpowiedzialnie zagwarantuje 
odpowiedni poziom swojego zdrowia. 
Słowa kluczowe: zdrowie, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo zdrowotne, tradycja 
judeochrześcijańska
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Health as a value – legal analysis in the light of the Judeo-Christian paradigm
Abstract 
When we analyze the causes of civilization and social diseases we may to get the impression that a large 
part of them is related to human actions or failures. The treatment of diseases can bring beneficial effects. 
However, we should focus on eliminating incorrect human habits that contribute to their occurrence. It 
means mainly about lifestyle and environmental degradation, to which man also contributes significantly. 
The Judeo-Christian tradition is strongly personalistic and is good, development, improvement and 
broadly-understood human happiness oriented. An important place in it is occupied by health, often 
understood as an expression of God’s blessing, one of the indicators of prosperity, which is the foundation 
for man’s personal development and building happiness. This obliges people to take care of their and 
other people’s health. Concern for health at the same time obliges human being to care for the world, 
because the state of the natural environment determines the health and well-being of all people. The 
legal foundations of the modern world are also based on the Judeo-Christian tradition. This foundations 
recognize the human life and health, human good and dignity, as the highest values. This publication aims 
to answer the question of whether legal regulations ensure or can ensure proper human behavior, so that 
it cares for its own health and future generations. While there are a number of legal regulations regarding 
environmental protection, the issue of ensuring health in the strict sense is treated only marginally. The 
basic role in ensuring well-being, physical and mental, is played by a human being, who only by acting 
responsibly guarantees an adequate level of his health. 
Keywords: health, ecological security, health security, Judeo-Christian tradition
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OSCE – korzyści i trudności w egzaminowaniu 
przyszłej kadry medycznej 

1. Wstęp
Obserwacja dynamicznych zdarzeń demograficznych m.in. starzenie się ludności, 

procesy wydatków publicznych oraz szeroki dostęp do najnowszych technologii w XXI 
wieku pozwala na przekształcenie się procedur wdrażanych w ochronie zdrowia. 
Złożoność i wieloaspektowość zgłaszanych potrzeb przez pacjenta ma wysoki wpływ 
na jego satysfakcję z opieki medycznej. Kadra medyczna stanowi najważniejszy 
fundament w kontekście zagwarantowania odpowiedniej opieki na wysokim poziomie. 
Niezbędne do pełnienia funkcji pracowniczych w placówkach ochrony zdrowia 
jest przede wszystkim posiadanie doświadczenia oraz odpowiednich umiejętności 
praktycznych i teoretycznych, w celu umożliwienia skutecznej i niezagrażającej 
życiu troski nad pacjentem. Zdobywanie kompetencji zawodowych przez studentów 
kierunków medycznych m.in. pielęgniarstwo i położnictwo rzutuje w dużej mierze na 
dalszą część przebiegania kariery [1].
2. Co to jest OSCE?

Zawody medyczne jako kierunki na uczelniach wyższych, a także profesje dzięki 
dynamicznemu rozwojowi technologii nieustannie ewoluują. Na rynku pojawiają 
się nowe i lepsze sprzęty, które służą niesieniu pomocy ludziom w potrzebie [2]. 
Aby uczniowie szkół wyższych mogli udoskonalać nabyte umiejętności, do procesu 
nauczania zaczęto powoli wprowadzać i stosować metody oceniające czynności 
praktyczne i komunikacyjne. Na przełomie wielu lat wyklarowała się specjalna forma 
zaliczeń zwana Obiektywnym Ustrukturyzowanym Egzaminem Klinicznym – OSCE 
(ang. objective structured clinical examination), która jest współczesną odmianą 
egzaminów najczęściej używanych w naukach medycznych [3]. Najlepiej oddającą 
zamysł tej metody jest definicja mówiąca o tym, że „uczniowie demonstrują swoje 
kompetencje w różnych symulowanych warunkach” [4]. Ideą egzaminu OSCE jest 
podejście do: 

• obiektywności, dlatego, że wszyscy zdający są oceniani przez egzaminatorów za 
pomocą check-list, 

• struktury, ponieważ ustalone zadania wykonywane są w odpowiedniej kolejności,
• kliniki, czyli symulowania zdarzeń mogących pojawić się w praktyce medycznej,
• egzaminu, gdyż zdający jest oceniany na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności 

w trakcie trwania studiów [5]. 
Metoda ta polega na obserwacji i ocenie umiejętności studentów przez 

egzaminujących wykładowców. Ucząc studentów na fantomach, trenażerach czy 
symulatorach należy pamiętać o aspektach, które będą odnosić się w sposób holistyczny 
do pacjenta [2]. Zwraca się uwagę przede wszystkim na zapewnienie dobrostanu, 
opiekę oraz wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych [6]. Przygotowanie 

1  lewandowska.a.m@wp.pl, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum.
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do egzaminu OSCE na trenażerach, fantomach, symulatorach, jak i sam egzamin ma 
na celu:

• dokonanie całościowej oceny i zdiagnozowanie przypadku;
• zminimalizowanie błędów medycznych wśród personelu;
• sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach symulowanych, dlatego, iż nie 

wszystkie zdobyte kwalifikacje można ocenić w formie testu; 
• weryfikowanie czy dany student zdobył wiedzę teoretyczną i potrafi ją zastosować 

w formie praktycznej;
• powtarzanie czynności kilkukrotnie bez ryzyka dla pacjenta;
• rozwijanie umiejętności werbalnych;
• zaprezentowanie skomplikowanych scenariuszy i zdarzeń o różnym stopniu 

trudności w miarę postępów studenta;
• edukowanie poprzez ćwiczenia i nabieranie doświadczenia w różnych sytuacjach; 
• uzyskanie informacji zwrotnej po przeprowadzeniu procedur [7];
• przedstawienie jak najbardziej realnych sytuacji z którymi może spotkać się 

absolwent [8].
Przygotowane stacje w specjalnie utworzonych do tego pomieszczeniach 

sprawdzają przede wszystkim poprawność wykonywania procedur, stawianie 
diagnoz czy kontakt z pacjentem [3]. W wykonywaniu zadań studenci poruszają się 
po obwodzie w określonej kolejności, tak aby nie przeszkadzać innym i nie robić 
dodatkowego chaosu [2]. Czas trwania jednego zadania oscyluje w granicach 5-15 
minut. Scenariusz może być dłuższy i zależeć przede wszystkim od zaawansowania 
wykonywanej procedury [9]. Każda przygotowana stacja na egzaminie OSCE wymaga 
od studenta pewnych predyspozycji i umiejętności odnalezienia się w symulowanej 
sytuacji a później przełożenia jej w zawodzie [2]. Każdy punkt, w którym zatrzymuje 
się zdający jest inny i sprawdza różne zdolności, m.in. pomiar ciśnienia, przekazanie 
pacjentowi informacji dot. stanu zdrowia, zakładanie sondy, cewnikowanie [10]. Przy 
organizacji egzaminu OSCE warto również wziąć pod uwagę ogólne ramy czasowe, 
ilość sal, ilość osób zdających w konkretnym terminie, przygotowanie pacjentów 
standaryzowanych oraz zmęczenie spowodowane przepracowaniem (w przypadku 
egzaminatorów, personelu technicznego, osób odgrywających pacjentów), jak 
i oczekiwaniem na swoją kolej (studenci) [11]. Jeżeli planuje się czasowo bardzo długi 
egzamin zaleca się zmiany pacjentów standaryzowanych i egzaminatorów. Ważne 
jest również podjęcie decyzji dotyczących zaplanowania punktów, przy których 
studenci mogą wykazać się umiejętnościami oraz dobrania odpowiednich scenariuszy 
klinicznych [8]. Weryfikowanie zdolności może odbywać się nawet na kilkunastu 
stacjach jednocześnie [2, 12, 13]. Na potrzeby OSCE tworzona jest check-lista, która 
zawiera punkty krytyczne. Dzięki temu każda procedura – w której uczestniczą osoby 
zdające – jest oceniana w sposób jednakowy przez egzaminatorów. Mają oni za 
zadanie przeanalizować szerokie spektrum umiejętności studenta w odniesieniu do 
różnorodnych scenariuszy i wystawić indywidualną ocenę każdemu zdającemu po 
prześledzeniu podjętych kroków ucznia na stacji [11]. Zaliczenia te również podlegają 
udokumentowaniu [8]. 

Pomimo dużej skuteczności tej metody do polepszenia efektów kształcenia samo 
przygotowanie egzaminu jest czasochłonne i wymaga pełnego zaangażowania od osób 
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przygotowujących aspekty techniczne oraz organizacyjne, a także zależy w dużym 
stopniu od zasobów sprzętowych [2, 8, 12-14]. OSCE przysparza studentom sytuacji 
stresogennych [8, 14]. Najczęściej zgłaszanymi problemami przez osoby zdające 
były m.in. wyznaczenie daty egzaminu, kolejność, w jakiej miałyby odbywać się 
zaliczenia oraz zrozumienie scenariusza i wyznaczonych celów [15]. Aby zmniejszyć 
ryzyko występowania stresu lub lęku wśród studentów, należy pracować z nimi 
w symulowanym środowisku ze względu na to, by na egzaminie uzyskiwali jak 
najlepsze wyniki [16].

Aby jak najlepiej odwzorować warunki w jakich student będzie w przyszłości 
pracować, przygotowuje się odpowiednio pomieszczenia wyposażone w należyty 
sprzęt, trenażery, fantomy, symulatory w zależności od zaplanowanego zadania [9]. 
Egzamin OSCE, ale również zajęcia symulacyjne wymagają odpowiednio wyszko-
lonych techników do obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania sterującego 
fantomami. Ich wsparcie obejmuje konserwację, ciągłą aktualizację programów 
i drobne naprawy. W razie problemów egzaminator lub wykładowca może zgłosić 
usterkę, która zostanie usunięta. Technicy także upewniają się czy sprzęt potrzebny do 
wykonania scenariusza jest dostępny na salach [8, 17]. Przede wszystkim ważne jest 
również to, by przygotować jednakowe warunki dla grupy osób zdających [18].

Również w tego typu egzaminach uczestniczą pacjenci standaryzowani, mający 
odgrywać symptomy choroby, w taki sposób, aby student potrafił zdiagnozować 
dolegliwości w czasie zbierania wywiadu [9]. Oprócz zbierania historii i wymiany 
informacji dodatkowo ocenia się przeprowadzenie badania fizykalnego oraz to, 
w jaki sposób przeprowadzona jest interakcja pomiędzy pacjentem a personelem 
medycznym. Dzięki temu zaliczenia metodą OSCE stają się wiarygodniejszejsze. 
W Stanach Zjednoczonych oszacowano, iż prawie 84% szkół medycznych korzysta 
z takiego rozwiązania [19]. 

Dodatkowo, nauka na fantomach i trenażerach angażuje studenta o wiele 
bardziej niż zajęcia prowadzone tylko w formie wykładu. Zajęcia symulacyjne na 
uczelniach wyższych zostały wdrożone z powodu zmniejszenia liczby godzin praktyk 
zawodowych. Uczniowie chwalą sobie tego typu ćwiczenia, ponieważ dzięki temu mogą 
wykonywać zadania w sposób bezpieczny i kontrolowany w specjalnych warunkach 
[20]. Nauczanie poprzez symulację w Polsce nadal jest czymś nowym i zaskakującym 
[18]. Ważne jest, aby w przekazywaniu wiedzy studentom odpowiednio wyważyć 
ćwiczenia praktyczne i umiejętności komunikacyjne oraz część teoretyczną zajęć [19].

W literaturze często wspomina się na temat piramidy Millera. Została ona 
przedstawiona w roku 1990 roku. Opisuje cztery poziomy nauczania studenta: wie (np. 
egzaminy ustne), wie jak (np. oszacowanie zdolności, aby zastosować je w konkretnej 
sytuacji), pokazuje jak (np. oszacowanie umiejętności, ale już w kontrolowanych 
warunkach), robi (np. wykonywanie czynności w środowisku pracy). Zdobywanie tych 
doświadczeń jest realizowane na I stopniu studiów licencjackich np. na kierunkach 
pielęgniarstwo i położnictwo w odpowiednio podzielonych segmentach w programie 
nauczania. Im większą wiedzę i umiejętności osiągnie student tym lepiej [2, 12, 13].
3. Historia OSCE

Początek tej formy egzaminu zadebiutował w jednej ze szkół medycznych 
w Wielkiej Brytanii już w roku 1975 dzięki Ronaldowi Hardenowi [4, 19]. Uczeni 
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są zdania, iż od ponad 4 dekad OSCE jest złotym standardem oceniania studentów 
[20]. Zamysł OSCE służył do oceny zdobytych kompetencji przez studentów w całym 
toku kształcenia i odbywał się na ostatnim roku medycyny [4,19]. Po dużym rozgłosie 
i pozytywnych ocenach wśród wybitnych uczonych w późnych latach XX wieku zyskał 
ogromną popularność również wśród autorytatywnych placówek w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Hiszpanii, Indonezji i Chinach. Dopiero w 2009 r. wdrożono 
egzaminy OSCE w Korei [21]. Niektóre kraje nakazywały obowiązek zdawania testów 
tylko metodą OSCE [3, 4, 13]. Po roku 1979 egzamin ten był włączany w zawody 
medyczne obejmujące radiologię, fizjoterapię, dietetykę, farmację, pielęgniarstwo 
(1984 r.) czy położnictwo, które zaczęły wykorzystywać tę technikę do sprawdzania 
umiejętności i zdobytej wiedzy w warunkach symulowanych. Również od 1997 roku 
stosowano OSCE w stomatologii [4, 13, 20]. Oprócz korzystania z tej metody w ramach 
kształcenia pielęgniarek i położnych, pielęgniarstwa pediatrycznego, wykorzystywano 
ją także w symulacjach dotyczących sfery zdrowia psychicznego [3].

Egzamin OSCE początkowo obejmował ocenianie badań, które dzieliły się na 
krótkie i długie przypadki kliniczne. Studenci dostawali materiał kliniczny z którym 
mieli się zapoznać, następnie po kilku minutach komisja odpytywała zdającego 
i oceniała jego wiedzę, umiejętność rozwiązywania stawianego problemu, głębszą 
analizę przypadku oraz znajomości analitycznych. Ta technika miała swoje wady, 
ponieważ nie posiadała ustrukturyzowanej check-listy, według której egzaminatorzy 
mogli sprawdzać kandydata. Wpływało to również na ocenę i jakość zdawanego 
egzaminu [22]. 

Edukacja do lat współczesnych ciągle ewoluowała. Zaczęły powstawać pierwsze 
symulatory z osprzętem [22]. Intensywny rozwój technologiczny wpłynął na kształ-
cenie przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych [4, 20]. Sprzęt komputerowy 
i fantomy stały się częścią XXI wieku. Trenażery i symulatory są wykorzystywane nie 
tylko do oceny studentów, ale także do szkoleń kadry medycznej, wojska czy policji 
[8, 11, 23].
4. Cel pracy

Celem pracy było porównanie doświadczeń związanych z egzaminem OSCE 
z punktu widzenia studenta i oceniającego.
5. Materiał i metodyka

Przegląd literatury z lat 2007-2020 pozwolił na pogłębienie tematu w zakresie 
Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego. Korzystano z baz takich 
jak PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer, Google Scholar. Wzięto pod 
uwagę korzyści i trudności w egzaminowaniu przyszłej kadry medycznej.
6. OSCE z perspektywy wykładowcy

Zgodnie ze standardami kształcenia sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności praktycznych, wymaga bezpośredniej obserwacji studenta 
demonstrującego umiejętność w czasie tradycyjnego egzaminu klinicznego lub 
egzaminu standaryzowanego (OSCE). Egzamin OSCE jest w szczególności wskazany 
jako forma sprawdzania całości umiejętności klinicznych nabytych w trakcie 
nauczania praktycznego na ostatnim roku studiów. Ustawodawca wskazuje wprost 
na konieczność stosowania metody symulacji w ocenie umiejętności kluczowych dla 



328

Agnieszka Kaleta, Angelika Lewandowska

zawodów medycznych takich jak lekarz czy pielęgniarka. Dla egzaminatora ważna 
jest korelacja między wynikiem egzaminu kończącego kształcenie, a poziomem 
umiejętności prezentowanym w późniejszym czasie przez absolwentów przy łóżku 
pacjenta [24].

Z perspektywy egzaminatorów egzamin OSCE ma swoje zalety i wady. 
Egzaminatorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego biorący udział w OSCE dla studentów 
kierunku lekarskiego wskazują na dobre strony tej metody sprawdzania umiejętności 
praktycznych:

• daje możliwość sprawdzenia umiejętności praktycznych w szerokim zakresie 
różnych specjalizacji medycznych; 

• w związku z faktem, że egzamin jest standaryzowany, ocena jest obiektywna, 
czyli sprawiedliwa; 

• ocena studenta dokonywana jest w takich samych warunkach dla wszystkich 
zdających.

Dostrzeżono też wady takiego sposobu egzaminowania:
• warunki sali egzaminacyjnej zawsze zawierają element sztuczności;
• trudniej obserwować spontaniczne reakcje studentów; 
• przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu wymaga dużego nakładu pracy 

i czasu oraz zaangażowania licznej grupy osób – egzaminatorów, pacjentów standa-
ryzowanych, techników. 

Elementem, który trudno zakwalifikować był wskazywany przez egzaminatorów, 
stres studentów, który z kolei mógł mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ 
na przebieg i wynik egzaminu [18].

Autorzy tego artykułu pokusili się również o analizę porównawczą egzaminu 
OSCE versus egzamin metodą tradycyjną. Wnioski z tejże analizy na korzyść OSCE 
to, że wszyscy studenci otrzymują takie same zadania do wykonania o takim samym 
stopniu trudności, na wykonanie zadań każdy student ma taki sam określony z góry 
limit czasu i ocena jest bardzo szczegółowa na podstawie dokładnych kryteriów, 
niwelująca praktycznie wszelki subiektywizm. Z kolei na niekorzyść przemawia długi 
czas przygotowania egzaminu obejmujący wybór zadań dla studentów, opracowanie 
scenariuszy do każdego zadania, opracowanie szczegółowych list kontrolnych 
do każdego zadania, szkolenie symulowanych pacjentów i obserwatorów oraz 
przygotowanie dokumentacji [18]. 

 Częściowo podobne opinie prezentują autorzy podręcznika symulacji medycznej 
mediq.edu.pl z 2018 r., którzy również podkreślają, że OSCE uważany jest za 
najwłaściwszy do sprawdzania kompetencji klinicznych. Powtarzalny i pozbawiony 
subiektywizmu ze względu na fakt, że jednego studenta ocenia wielu obserwatorów 
przy użyciu list kontrolnych. Mają możliwość sprawdzania wiedzy klinicznej, jednak 
bez dowolności w zadawaniu pytań. Zadawane mogą być tylko pytania, zawarte 
w przygotowanym przed egzaminem arkuszu egzaminacyjnym, pozwalające na 
standaryzację procesu oceny. W OSCE mogą uczestniczyć prawdziwi pacjenci, 
a egzamin może się odbywać np. w oddziale szpitalnym, co ma wymierny wpływ 
na jego autentyczność. Wskazywane przez autorów, posiadających doświadczenia 
egzaminacyjne, ograniczenia wiążą się z dużymi wymaganiami organizacyjnymi 
w zakresie planu, konspektu egzaminu, infrastruktury, udziału pacjentów symulo-
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wanych i liczby egzaminatorów [25]. 
Do podobnych wniosków doszli uczestnicy Międzynarodowej Konferencji 

Pielęgniarskiej „Application Situation and Countermeasure Study of Objective 
Structured Clinical Examination in Higher Nursing Education” w Chinach w 2019 
r., którzy podkreślają, że mimo iż organizacja OSCE wymaga dużego nakładu pracy, 
zasobów materialnych i finansowych to jest to najbardziej kompleksowe, obiektywne 
i skuteczne narzędzie oceny praktycznych umiejętności klinicznych studentów 
pielęgniarstwa, zarówno z perspektywy oceniających, jak i poddawanych ocenie [26]. 

Norwescy i fińscy przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej w 2019 r. 
opublikowali wyniki swoich badań nad postrzeganiem OSCE przez studentów 
i egzaminatorów. Ci ostatni doszli do ciekawych i bardzo wnikliwych wniosków np.:

• podczas egzaminu OSCE trudne w ocenie jest holistyczne podejście do 
pacjenta, praktycznie niemożliwe do uwzględnienia w liście kontrolnej. Podkreślono 
konieczność prowadzenia badań na tym, jak wdrożyć podejście zorientowane na osobę 
w check-listach;

• OSCE stosowany przeddyplomowo może być wykorzystywany nie tylko 
jako narzędzie oceniające, służące do identyfikacji i oceny różnych składników 
kompetencji klinicznych, ale również narzędzie edukacyjne, kształtujące składniki 
tychże kompetencji i postawy studentów;

• czynnikiem warunkującym przebieg egzaminu oraz jego wyniki w dużej mierze 
jest stres jaki przeżywają studenci. Może on być czynnikiem porównywalnym ze 
stresem, który występuje w realnych sytuacjach klinicznych, a przez to sprawiać, 
że sytuacja w sali egzaminacyjnej może być porównywalna z prawdziwą sytuacją 
kliniczną;

• stres przeżywany przez studentów związany z egzaminem OSCE ma negatywny 
wpływ na ich osiągnięcia. Trudno jest odróżnić czy słabe wyniki egzaminu wynikają 
z przeżywanego przez studentów stresu, czy z faktycznego niskiego poziomu 
kompetencji;

• istnieje ogromna zależność między szkoleniem, a egzaminem. Jakakolwiek 
rozbieżność między tymi składowymi doprowadzi do demotywacji obu stron i braku 
satysfakcjonujących wyników. Egzamin OSCE musi być dostosowany do kompetencji, 
jakie uczeń rozwija w trakcie edukacji w ściśle określonym wymiarze; 

• mimo wielu wyzwań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem OSCE 
uznano, że jest to odpowiednia metoda do oceny zaawansowanych kompetencji 
klinicznych [27].

Jednym z aspektów OSCE wpływającym na obiektywizm jest wykorzystanie list 
kontrolnych, będących narzędziem oceny podczas egzaminu. Zastosowanie check-list 
ułatwia obiektywną ocenę, nie stanowi trudności dla egzaminatorów, pomimo braku 
ich znajomości i/lub doświadczenia. Jest to niekwestionowaną zaletą OSCE [28].
7. OSCE z perspektywy studentów

OSCE przez studentów będących osobami egzaminowanymi i ocenianymi przy 
użyciu list kontrolnych jest postrzegane bardzo podobnie, co pokazują opublikowane 
badania. W University of the West Indies (Cave Hill) w czerwcu 2017 – przebadano 
22 egzaminatorów i 52 studentów ostatniego roku medycyny. Studenci przedstawili 
pozytywne opinie na temat atrybutów OSCE takich jak: uczciwość, administracja, 
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struktura, kolejność i zakres wiedzy i umiejętności klinicznych, jakość w tym: 
świadomość, instrukcje, zadania i sekwencja stacji, ważność i rzetelność, prawdziwa 
miara podstawowych umiejętności klinicznych, praktyczne i przydatne doświadczenia 
oraz organizacja czyli orientacja, harmonogram, ogłoszenia oraz jakość pomieszczeń 
egzaminacyjnych.

Studenci wyrazili swoje zadowolenie z organizacji i przebiegu OSCE oraz sposobu 
administrowania, natomiast ich wątpliwości dotyczyły stresu egzaminacyjnego 
potęgowanego przez formę, miejsce, przebieg procesu egzaminowania, a także stopień 
trudności samego egzaminu. Wskazywane przez większość studentów (63-91%) 
pozytywy to, że egzamin był uczciwy, obejmował wymaganą wiedzę i kompetencje, 
stacje były dobrze zorganizowane, sam proces zaś dobrze administrowany. Dobrze 
oceniono współpracę z egzaminatorami, pracownikami technicznymi i pacjentami, 
a także fakt, że istniały tzw. stacje odpoczynkowe. Na przeciwległej szali znalazły 
się stres i presja czasu, które przez 67-79% egzaminowanych określone zostały jako 
negatywy i czynniki utrudniające, 80% respondentów uznało ten stres za nie mniejszy 
niż przy innych formach egzaminowania. Połowa badanych była niezadowolona 
z przygotowania do OSCE w czasie procesu kształcenia i ćwiczenia procedur klinicz-
nych. Respondenci uważali, że przydzielony czas na wykonanie oczekiwanych zadań 
było niewystarczające i przez to procedura była stresująca, a nawet zastraszająca [29].

W 2019 r. opublikowano wyniki jakościowego badania opisowego z University 
of Medical Science w Iranie, podczas którego analizowano doświadczenia studentów 
położnictwa, którzy dobrowolnie poddali się egzaminowi OSCE przed rozpoczęciem 
stażu, w celu sprawdzenia swoich umiejętności. W ich opinii:

• dobre przygotowanie praktyczne i przećwiczenie egzaminowanych umiejętności 
znacząco zmniejsza stres podczas samego egzaminu, dodaje pewności siebie i ma 
wpływ na czas trwania zadania;

• preferowanymi osobami oceniającymi są osoby nieznane. Niechętnie studenci 
widzą jako egzaminatorów swoich dotychczasowych instruktorów, których obecność 
oceniają jako zwiększającą poziom stresu;

• niektórzy studenci oceniali czas oczekiwania na korytarzu jako doświadczenie 
dodatkowo stresujące, nie mające żadnego pozytywnego wpływu na wynik OSCE,

• nieodpowiednia ilość czasu, zwykle zbyt mało na wykonanie zadania;
• OSCE jest bardzo dobrym punktem odniesienia w samoocenie przygotowania do 

zawodu, pozwala poznać swoje słabe strony i jest motywacją do doskonalenia swoich 
umiejętności na szkoleniach klinicznych [30]. 

W norweskim badaniu wspomnianym w poprzedniej części studenci podkreślali 
wagę wcześniejszego przygotowania merytorycznego. Uważali, że przygotowanie 
w trakcie kształcenia klinicznego, było niewystarczające do zdobycia kompetencji, 
którymi można by było wykazać się podczas egzaminu OSCE. Jako przykład 
podawali sytuacje, w których posiadali znajomość jakiejś techniki, ale nie posiadali 
umiejętności jej wykonania. Podkreślali też rolę stresu, który powodował, że wielu 
z nich zapominało o podstawowych umiejętnościach zawodowych jak np. higieniczne 
mycie rąk. Podczas analizy wyników okazało się, że studenci, którzy wyglądali na 
najmniej zestresowanych zdobyli też najlepsze oceny z egzaminu OSCE. Studenci 
pozytywnie ocenili wykorzystanie w trakcie egzaminu symulowanych pacjentów, 
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choć dostrzegali nienaturalność sytuacji, ze względu na brak rzeczywistych objawów 
chorobowych. Niby był to prawdziwy człowiek, ale nie prawdziwy pacjent, co jednak 
miało efekt sztuczności. Za najtrudniejsze do zademonstrowania podczas OSCE 
studenci uznali umiejętność podejmowania decyzji [27]. 

Krakowscy studenci doceniają OSCE, jako egzamin, który sprawdza umiejętność 
organizowania pracy i radzenia sobie w nowych, do końca nieprzewidywalnych 
warunkach, a także daje zdającemu poczucie satysfakcji, że poradził sobie w rzeczy-
wistości [18].
8. Wnioski

Uogólniając tematykę z zakresu egzaminowania przyszłej kadry medycznej można 
wysnuć następujące wnioski:

1. Stres pojawiający się podczas egzaminu utrudnia studentom jego zaliczenie.
2. Organizacja egzaminu pod względem logistycznym i technicznym pozwala na 

likwidację barier i konfliktów mogących wystąpić w czasie jego trwania.
3. Zmiany w kształceniu za pomocą symulacji stawiają kadrę dydaktyczną przed 

nowymi wyzwaniami i udoskonalają proces nauczania w XXI wieku.
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OSCE – korzyści i trudności w egzaminowaniu przyszłej kadry medycznej
Streszczenie
Złożoność i wieloaspektowość zgłaszanych potrzeb przez pacjenta ma wysoki wpływ na jego satysfakcję 
z opieki medycznej. Kadra medyczna stanowi najważniejszy fundament w kontekście zagwarantowania 
odpowiedniej opieki na wysokim poziomie. Na rynku pojawiają się nowe i lepsze sprzęty, które służą 
niesieniu pomocy ludziom w potrzebie. Aby uczniowie szkół wyższych mogli udoskonalać nabyte 
umiejętności, do procesu nauczania zaczęto powoli wprowadzać i stosować metody oceniające czynności 
praktyczne i komunikacyjne. Na przełomie wielu lat wyklarowała się specjalna forma zaliczeń zwana 
Obiektywnym Ustrukturyzowanym Egzaminem Klinicznym – OSCE (ang. objective structured 
clinical examination), która jest współczesną odmianą egzaminów najczęściej używanych w naukach 
medycznych. Celem pracy było porównanie doświadczeń związanych z egzaminem OSCE z punktu 
widzenia studenta i oceniającego. Przegląd literatury z lat 2007-2020 pozwolił na pogłębienie tematu 
w zakresie Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego. Korzystano z baz takich jak 
PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer, Google Scholar. Wzięto pod uwagę korzyści i trudności 
w egzaminowaniu przyszłej kadry medycznej. Uogólniając tematykę z zakresu egzaminowania przyszłej 
kadry medycznej można wysnuć następujące wnioski: 1. Stres pojawiający się podczas egzaminu utrudnia 
studentom jego zaliczenie. 2. Organizacja egzaminu pod względem logistycznym i technicznym pozwala 
na likwidację barier i konfliktów mogących wystąpić w czasie jego trwania. 3. Zmiany w kształceniu 
za pomocą symulacji stawiają kadrę dydaktyczną przed nowymi wyzwaniami i udoskonalają proces 
nauczania w XXI wieku.
Słowa kluczowe: symulacja medyczna, OSCE, kadra medyczna

OSCE – benefits and difficulties in examination for future medical staff
Abstract
The complexity and multifaceted needs reported by patients has a high impact on satisfaction with medical 
care. Medical staff is the most important foundation in the context of guaranteeing high quality care. New 
and better equipment is appearing on the market that serves to help people in need. So that university 
students can improve their skills, methods assessing practical and communicative activities were slowly 
introduced and used in the teaching process. At the turn of many years, a special form of credit was 
created called the Objective Structured Clinical Examination (OSCE), which is a modern variation of 
the exams most often used in medical science. The aim of the study was to compare the experience 
related to the OSCE exam from the point of view of student and assessor. A review of the literature from 
2007–2020 allowed to deepen the topic in the scope of the Objective Structured Clinical Exam. Databases 
such as PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer and Google Scholar were used. The benefits 
and difficulties in examining future medical staff were taken into account. Generalizing the subject of 
examining future medical staff, the following conclusions can be drawn: 1. Stress occurring during the 
exam makes it difficult for students to pass it. 2. The organization of the exam in logistic and technical 
terms allows the liquidation of barriers and conflicts that may occur in the process of its duration. 3. 
Changes in education through simulation pose new challenges to the teaching staff and improve the 
teaching process in the 21st century.
Keywords: medical simulation, OSCE, medical staff
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