
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe na rzecz 

ochrony zdrowia człowieka 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe na rzecz 

ochrony zdrowia człowieka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Monika Olszówka 

Kamil Maciąg 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2015  



 

 

Recenzenci:  

dr n. med. Wiesław Fidecki 

dr Paweł Gajdanowicz 

dr n. med. Edyta Gałęziowska 

dr Marcin Grąz 

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka 

dr hab. Andrzej Kapusta 

dr Klaudia Konikowska 

prof. dr hab. Monika Kozłowska 

dr hab. n. med. Ewa Krzystanek 

dr n. med. Marta Łuczyk 

dr Magdalena Migocka 

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Niewiadomska 

prof. dr hab. Jolanta Rzymowska 

dr Aleksander Sokołowski 

dr Justyna Sulej 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 

Skład i łamanie: Ilona Żuchowska 

 

 

Projekt okładki: Agnieszka Ciurysek 

 

 

 

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

 

 

ISBN 978-83-65272-23-2 

 

 

Wydawca: 

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin 

www.fundacja-tygiel.pl 

  



 

Spis treści 

Véronique Petit, Angelika Dobrowolska, Konrad Rejdak 
Stwardnienie rozsiane – opis przypadku ............................................................... 7 

Véronique Petit, Angelika Dobrowolska, Konrad Rejdak 

Analiza kliniczna pięciu przypadków stwardnienia rozsianego ........................ 18 

Anna Paziewska 

Strategie radzenia sobie ze stresem  a zespół przewlekłego zmęczenia  

w stwardnieniu rozsianym ................................................................................... 30 

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Kamila Zabłocka, Ewelina Firlej,  

Małgorzata Dziedzic 

Anoreksja – jak wpływa na rodzinę? .................................................................. 38 

Łukasz B. Pilarz, Weronika Bulska 

Standardy postępowania z „osobami z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzającymi zagrożenie” w polskim prawie karnym ..................................... 51 

Véronique Petit, Konrad Rejdak 

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa ................................................................. 61 

Véronique Petit, Konrad Rejdak 

Zespół post-polio  oraz profilaktyka przeciwko polio ....................................... 70 

Rafał Weremko, Agata Wróbel, Michał Marciniec 

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów  – porównanie terapii 

standardowej  z inhibitorem kinaz Janusowych ................................................. 79 

Marcin Czop, Karolina Knap-Czop, Anna Wiśniewska, Joanna Przemyski, Rafał 

Żukowski, Mateusz Gwizdała, Krzysztof Paczwa, Natalia Trętowicz, Ruby Maini, 

Dariusz Jawniak, Maria Cioch, Janusz Kocki,  Anna Bogucka-Kocka 

Talidomid prowadzi do apoptozy komórek  ostrej białaczki szpikowej .......... 90 

Mateusz Niścior, Katarzyna Dudka, Marzena Baran, Ewelina Karpik 

Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej  – 

możliwości i nadzieje ......................................................................................... 101 

Anna Nadulska, Dominik Szwajgier, Grzegorz Opielak 

Otyłość a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych............................................ 115 



 

 

Paulina Duma, Elżbieta Głodek, Magdalena Marchel, Mariusz Rudy 

Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów 

pochodzących z rolnictwa ekologicznego i produkcji konwencjonalnej ....... 125 

Mariusz Rudy, Paulina Duma, Marian Gil 

Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych do oznaczania parametrów 

tekstury  wybranych przetworów mięsnych ..................................................... 134 

Justyna Płachetka, Aleksandra Nadgórska-Socha, Agnieszka Hutniczak, 

Stanisław Cabała 

Akumulacja Cd, Zn i Pb i ich wpływ na wybrane parametry fizjologiczne 

Helianthus annuus L. ......................................................................................... 145 

Marta Łuczyk, Anna Budzyńska, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk 

Ocena jakości życia oraz występowania  zaburzeń lękowych i depresyjnych 

wśród kobiet  z rakiem piersi ............................................................................. 160 

Indeks autorów ................................................................................................... 174 

 

  



 

7 

Véronique Petit
1
, Angelika Dobrowolska

2
, Konrad Rejdak

3 

Stwardnienie rozsiane – opis przypadku 

1. Wstęp 

Stwardnienie rozsiane (SM, multiple sclerosis) jest przewlekłą, 

postępującą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego 

o podłożu autoimmunologicznym. SM rozpoczyna się najczęściej u progu 

dojrzałości, w okresie najbardziej aktywnego życia zawodowego, 

rodzinnego i społecznego. U większości osób objawy pojawiają się nagle 

pod postacią rzutu. Choroba dotyczy ok. 2,5 miliona osób na całym świecie 

[1, 2, 3], z czego około 630 000 zachorowań odnotowano w Europie [4]. 

Choroba stanowi jedną z częstszych przyczyn niepełnosprawności młodych 

osób. Szacuje się, że w Polsce, na SM choruje ok. 40 000-60 000 osób. 

Rocznie stwierdza się około 2000 nowych zachorowań [5].  

W 1824 r. pojawił się pierwszy opis kliniczny SM dokonany przez 

Charlesa Prospeara Olliviera d' Angers. Pierwszy opis rozsianych zmian 

w ośrodkowym układzie nerwowym o charakterze blaszek – czyli plak 

(plaques), został wykonany przez Szkota Roberta Carswella, w 1838 r. 

W roku 1868 r., Jean-Martin Charcot, w Paryżu, zebrał doniesienia 

dotyczące SM. Dopiero w latach 50-tych, XX wieku, stwierdzono 

autoimmunologiczną naturę choroby. W latach 60-tych wprowadzono leki 

immunosupresyjne w terapii nowotworów. Leki te, ze względu na dużą 

ilość efektów ubocznych, były rzadko stosowane w leczeniu SM. Od 1979 r., 

w celu opóźnienia postępu choroby, stosowano leki immunomodulujące, 

takie jak np. przeciwciała monoklonalne. W latach 80-tych nastąpił rozwój 

stosowania rezonansu magnetycznego (MR), który pomaga w obrazowaniu 

choroby [6].  

Obraz kliniczny choroby nie jest jednorodny – występują zaburzenia 

zborności oraz niedowłady kończyn górnych i dolnych. Spotyka się 

również zaburzenia czucia, między innymi przeczulicę, niedoczulicę 

i parestezję. Objawy uszkodzenia ze strony nerwów czaszkowych, to 

np. zaburzenia widzenia, neuralgia trójdzielna, zaburzenia wegetatywne, 

                                                                 
1 vpetit@onet.pl, Katedra i Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 angeldob24@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3 konrad.rejdak@umlub.pl, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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jak też psychiczne – objawiające się zaburzeniami nastroju i zaburzeniami 

poznawczymi [7, 8]. Rozpoznanie SM ustala się na podstawie kryteriów 

klinicznych, zwykle w połączeniu z wynikiem MR. Występują rozsiane 

ogniska demielinizacyjne, które mogą przylegać do kory mózgowej oraz 

mogą być zlokalizowane okołokomorowo, podnamiotowo i w rdzeniu 

kręgowego. Ze względu na lokalizację uszkodzenia, choroba cechuje się 

wysokim zróżnicowaniem. Najnowzymi kryteriami diagnostycznymi SM 

są kryteria McDonalda, uaktualnione w 2010 roku [6, 9, 10]. Badania 

pomocnicze to badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, gdy stwierdza się 

podwyższoną ilość immunoglobulin G i obecność prążków oligoklo-

nalnych oraz badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) [6].  

Przyczyna choroby nie jest znana. Wiele danych przemawia za etiologią 

autoimmunologiczną z wtórną neurodegeneracją. Uważa się, że w pato-

genezie mają współudział czynniki egzogenne, środowiskowe oraz 

genetyczne [11]. Uważa się także, że jest to choroba głównie rasy białej, 

a współwystępowanie SM – to 25% u bliźniąt jednojajowych i 3-5% 

u dwujajowych. Wśród czynników środowiskowych wymienia się 

potencjalny wpływ infekcji wirusowych, jak również zróżnicowanie 

geograficzne i migracje [12].  

Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku SM oraz kwalifikacja 

pacjentki do leczenia immunosupresyjnego. Praca jest oparta na najnowszej 

literaturze naukowej traktującej o SM. 

2. Opis przypadku 

40-letnia pacjentka, z rozpoznanym w 2006 r. SM, została przyjęta do 

Kliniki Neurologii UM w Lublinie celem kwalifikacji do leczenia 

immunosupresyjnego Mitoxantronem (MTX).  

Już wcześniej, półtora miesiąca temu, pacjentka była hospitalizowana 

w Klinice. Ze względu na leukopenię w badaniu analitycznym krwi, 

odstąpiono wtedy od podania leku. Aktualnie pacjentka zgłasza nasilające 

się, od około 2 lat, trudności z chodzeniem, męczliwość, zaburzenia 

równowagi – z tego powodu, przy dłuższych dystansach, porusza się 

z pomocą wózka inwalidzkiego. Ponadto, pacjentka sygnalizuje drżenie 

kończyn górnych i głowy, drętwienia w zakresie lewych kończyn, czasami 

zaburzenia czucia, wrażenie ''biegających mrówek'' na kończynach, naglące 

nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, występowanie uczucia szumu 

w głowie oraz poczucie ogólnego osłabienia. Dodatkowo pacjentka zgłasza 

występujący czasami niepokój.  

W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono: oczopląs we 

wszystkich kierunkach, mowę spowolniałą, skandowaną, ataksję kończynowa, 

niedowład kończyn dolnych, wygórowane odruchy ścięgniste kończyn 
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górnych i dolnych, stopowstrząs po lewej stronie, obustronnie obecny 

objaw Babińskiego oraz objaw Chaddocka, brak odruchów brzusznych. 

Wynik Rozszerzonej Skali Stanu Niepełnosprawności (EDSS, Expanded 

Disability Status Scale) wynosi 6,5. Pacjentka porusza się za pomocą 

wózka inwalidzkiego lecz przy wsparciu lub pomocy drugiej osoby. 

W badaniu MR głowy z użyciem paramagnetyku, wykonanym w 2014 r., 

stwierdzono u pacjentki tkanki mózgowia z obecnością rozsianych ognisk 

demielinizacyjnych obecnych: podkorowo, w obrębie istoty białej około-

komorowo, w obrębie istoty białej przykomorowo, podnamiotowo: 

w moście, obustronnie w konarach środkowych móżdżku oraz w prawej 

półkuli móżdżku (Tabela). Po dożylnym podaniu paramagnetyku nie 

stwierdzono wzmocnienia sygnału w obrębie ognisk. Ciało modzelowate 

zniekształcone z obecnością ognisk demielinizacyjnych.  

Po wykluczeniu przeciwwskazań i uzyskaniu zgody od chorej, 

włączono kurację MTX. Zaplanowana została dawka życiowa w granicach 

150 mg. Pacjentka otrzymała 16 mg pierwszej dawki MTX. Nie 

zaobserwowano działań niepożądanych. Pacjentka została wypisana do 

domu w stanie ogólnym i neurologicznym podobnym jak przy przyjęciu, 

z ustąpieniem uczucia szumu. Pacjentka przyjmuje również Baklofen 

10 mg, Klonazepam 0,5 mg, kwas foliowy i witaminę B6 raz dziennie. 

Tabela. Wyniki badań rezonansu magnetycznego głowy pacjentki z użyciem paramagnetyku, 

wykonanym w 2014 r. (obrazy PD, T1 i T2 – zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej oraz 

poprzecznej, przed i po dożylnej iniekcji paramagnetyku) 

Lokalizacja ognisk 

demielinizacyjnych 
podkorowo 

w obrębie 

istoty białej 

– około-

komorowo 

w obrębie 

istoty białej 

– przy-

komorowo 

w prawej 

półkuli 

móżdżku 

Liczba ognisk 

demielinizacyjnych 
2 > 9 > 9 3 

Źródło: Opracowanie własne z Kliniki i z Katedry Neurologii  

3. Dyskusja 

Do najczęstszych objawów SM zalicza się obniżenie ostrości widzenia, 

oczopląs (u pacjentki: oczopląs we wszystkich kierunkach), podwójne 

widzenie, zaburzenia mowy, wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia 

równowagi i koordynacji. Pacjentka zgłasza męczliwość. 90 % pacjentów 

chorujących na SM zgłasza męczliwość [2, 6]. Mowa, przy SM, może być 

skandowana, spowolniała oraz bełkotliwa [6]. U badanej pacjentki 

stwierdzono mowę skandowaną i spowolniałą. Mogą również występować 

objawy z układu moczowo-płciowego. Istotny problem stanowią zaburzenia 

zwieraczy oraz dysfunkcje seksualne [3]. Pacjentka zgłasza naglące parcie 
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na mocz. U badanej pacjentki, występują również zaburzenia ruchowe takie 

jak m. in. niedowład kończyn dolnych, niezborność czterokończynowa. 

Mogą występować zaburzenia czuciowe i wegetatywne, jak uczucie 

drętwienia w zakresie lewych kończyn, wrażenie ''biegających mrówek'' na 

kończynach oraz drżenie głowy i kończyn górnych. U pacjentki występuje 

uczucie szumu w głowie. Mogą występować zaburzenia psychiczne jak 

m.in. obniżony nastrój, który jest zgłoszony przez pacjentkę. Częstym 

objawem w SM jest depresja [3].  

W SM istnieją różne postaci kliniczne: postać emitująco-rzutowa – czyli 

remitująca-nawracająca lub rzutowo-remisyjna (RR SM), rzutowo-

przewlekła – czyli postępująca-nawracająca lub rzutowo-progresyjna (PR 

SM), postać wtórnie przewlekła – czyli wtórnie postępująca (SP SM) 

i postać pierwotna przewlekła – czyli pierwotnie postępująca (PP SM) 

[3, 6, 13]. Najczęstsza postać (85%) to postać emitująco-rzutowa (RR SM) 

[3, 13]. Postać ta, charakteryzuje się występowaniem rzutów choroby 

na przemian z okresami bez pogorszenia stanu zdrowia. Rzut choroby 

polega na pojawieniu się nowych lub zaostrzeniu starych objawów 

neurologicznych (nawroty), które mogą pojawić się kilka razy do roku lub 

po kilku latach choroby [13]. Jednakże, średnia występowania rzutu wynosi 

jeden na dwa lata [3]. Rzut choroby tzw. pogorszenie objawów 

neurologicznych trwa minimalnie 24 godzin. Między rzutami, objawy 

cofają się albo pozostają te, które nie cofnęły się po rzucie. Okresy remisji 

to okresy całkowitego cofnięcia objawów. Pierwszym objawem choroby 

może być m.in. zapalenie nerwu wzrokowego lub drętwienie kończyn. 

Większość dostępnych terapii opóźniających postęp choroby skuteczna jest 

w największym stopniu w tej postaci [6]. Po 5-7 latach trwania SM, 

choroba może przyjąć formę SP SM [13]. Niektóre doniesienia wskazują, 

że u około 50% chorych z postacią RR SM w ciągu 10 lat dochodzi do 

przekształcenia tej postaci w postać SP SM [3]. 40% chorych na SM ma 

postać RR SM lub SP SM. Postać rzutowo-przewlekła (PR SM występuje 

na pograniczu RR SM i SP SM. Występują rzuty o małym nasileniu i stały 

postęp istniejących objawów [13]. Istnieje również postać wtórna 

przewlekła (SP SM). Od 2012 r., SM pacjentki ma postać wtórną 

przewlekłą (SP SM), która charakteryzuje się stałym postępem choroby bez 

rzutów. Zaburzenia koordynacji ruchowej w postaci ataksji móżdżkowej 

z drżeniem zamiarowym są nasilone u pacjentki. Postać pierwotnie 

postępująca (PP SM) jest podobna do SP SM tylko, że od początku 

choroby jest postępująca, nie ma fazy choroby z rzutami [13]. Po kilku 

latach trwania choroby, postać RR SM może przejść na PP SM. Występuje 

u około 15-20% przypadków, a szczególnie u osób, u których 

zdiagnozowano chorobę w okresie późniejszym, szczególnie po 50 r.ż. 
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[3, 13]. Rokowanie jest gorsze u pacjentów z postacią PP SM. Dominuje 

niedowład kończyn dolnych [13]. 

Przy ocenianiu stopnia rozwoju choroby używana jest rozszerzona skala 

stanu niepełnosprawności – EDSS, zwana również skalą Kurtzkiego [14]. 

Pierwszą skalę oceny niepełnosprawności opracował John F. Kurtzke 

w 1955 r. [6, 15, 16, 17]. Wyróżniała ona 10 stopni niewydolności, przy 

czym 0 oznaczało normę, pozycję od 1 do 9 różne stopnie nasilenia 

niewydolności a 10 – zgon, na podstawie ośmiu tzw. Systemów 

Funkcjonalnych (FS): piramidowy, móżdżkowy, pień mózgu, czucie, 

odbytnicza i pęcherz moczowy, wzrokowy, mózgowy i inne oceniane od 

6 do 8 punktów [15, 16, 17]. W 1983 r., ze względu na niewystarczającą 

precyzyjność tej skali, Kurtzke zmodyfikował ją i opublikował 

Rozszerzoną Skalę Stanu Niepełnosprawności – EDSS [14, 15, 17]. Zakres 

skali obejmuje 10 punktów opisujących sprawność pacjenta: od 0 – bez 

niesprawności, do 10 - zgon z powodu choroby oraz w zakresie każdej 

z 8 podskali funkcyjnych pacjent otrzymuje pewną wartość punktową 

w zależności od sprawności danej funkcji. Na podstawie uzyskanych 

wartości oblicza się końcowy wynik skali EDSS [17]. Aktualnie wynik 

skali EDSS u pacjentki wynosi 6,5. Odpowiednia zwykle punktacja FS jest 

kombinacją przynajmniej dwóch punktów FS o stopniu 3. Pacjentka 

potrzebuje stałego obustronnego wspomagania i porusza się przy 

pokonywaniu dłuższego dystansu – z pomocą wózka inwalidzkiego. Skala 

EDSS koncentruje się głównie na lokomocji i, w późniejszym okresie, była 

jeszcze zmodyfikowana celem oceniania dystansu chodu pacjenta [15]. 

Skala EDSS jest zaliczona do najczęściej stosowanych skal oceny 

niesprawności [17]. Do oceny czynności życia codziennego są również 

używane inne skale [15]. 

Badanie MR jest przydatnym badaniem diagnostycznym [18]. 

W klasycznym badaniu MR głowy zmiany demielinizacyjne uwidaczniają 

się jako ogniska o podwyższonej intensywności sygnału na obrazach T2-

zależnych, stwierdza się proces demielinizacyjny. Zmiany ogniskowe mogą 

być zlokalizowane w każdym obszarze mózgu: mogą przylegać do kory 

mózgowej oraz mogą być zlokalizowane okołokomorowo, podnamiotowo 

i w rdzeniu kręgowego. Zmiany ogniskowe są najczęściej zlokalizowane 

przykomorowo [18]. W badaniu MR głowy wykonanym u pacjentki 

z użyciem paramagnetyku, stwierdzono tkankę mózgowia z obecnością 

rozsianych ognisk demielinizacyjnych które są zlokalizowane podkorowo, 

okołokomorowo, przykomorowo oraz w prawej półkuli móżdżku. Obraz 

MR procesu demielinizacyjnego nie jest w fazie aktywnej, gdyż żadna 

zmiana nie wzmacnia się po podaniu paramagnetyku. 

Leczenie w SM jest często objawowe. Pacjentka przyjmuje Baklofen, 

Klonazepam, kwas foliowy i witaminę B6. W celu zmniejszenia napięcia 
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mięśniowego w SM często stosuje się Baklofen w stanach spastycznych. 

Klonazepam jest używany w chorobach przebiegające ze wzmożonym 

napięciem nerwowym. Stosuje się Klonazepam m.in. w przypadku 

bolesnych skurczów mięśni. Lek ten pomaga również w psychozach. Lek 

ten był przepisany u pacjentki, gdyż czasami pacjentka jest niespokojna. 

Kwas foliowy jest niezbędny w procesie mielinizacji włókien nerwowych 

oraz stosowany jest w profilaktyce leukopenii. Witamina B6 jest niezbędna 

do prawidłowej czynności układu nerwowego oraz wpływa także na układ 

krwiotwórczy. W niedoborze witaminy B6, występuje nadpobudliwość 

nerwowa, drętwienie rąk i stóp.  

Niezależnie od występowania rzutów czy postaci SM, w różnych 

okresach choroby mogą przeważać objawy, które utrudniają codzienne 

życie pacjentów. Leczenie objawowe ma na celu polepszenie jakości życia 

w tych okresach – obejmuje leczenie spastyczności, zaburzeń czynności 

zwieraczy, bólu, depresji i zmęczenia [19, 20].  

Zaburzenia czynności zwieraczy dotyczą aż 75-90% pacjentów z SM. 

W początkowej fazie zaburzeń czynności zwieraczy, stosuje się leki 

wspomagające lub hamujące pracę pęcherza, głównie leki cholinolityczne 

i cholinomimetyki. Przy długotrwałych problemach z wypróżnianiem 

konieczne może być założenie pacjentowi cewnika. U chorych nierzadko 

występują zaburzenia w oddawaniu stolca. Pomoc pacjentom opiera się na 

zaleceniu zastosowania odpowiedniej diety, przyjmowania właściwej ilości 

płynów oraz ćwiczeń fizycznych. Niekiedy zachodzi potrzeba przyjmowania 

leków wpływających na usprawnienie pracy jelit. Nerwobóle wynikają 

z bezpośredniego podrażnienia włókien nerwowych przez proces zapalny. 

Uskarża się na nie od 29 do aż 86% chorych. Stosuje się najczęściej 

Karbamazepinę.  

Depresja występuje u 25-60% chorych, przy czym u około 22% jest to 

depresja ciężka, której niejednokrotnie towarzyszą próby samobójcze, które 

są 7,5 razy częstsze niż w populacji ogólnej. Świadomość ograniczeń, 

narastające problemy w życiu rodzinnym i zawodowym wynikającymi 

z choroby niejednokrotnie przyczyniają się do stanów depresyjnych, mogą 

również wynikać z zastosowanego leczenia. Fluoksetyna, Sertralina, 

Tianeptyna oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne to jedne 

z najczęściej podawanych leków w chorobach depresyjnych. Równie 

ważna co pomoc farmakologiczna jest pomoc psychoterapeutyczna [19]. 

Zmęczenie jest przez wielu pacjentów odbierane jako najbardziej 

dokuczliwy objaw choroby. Zaburzenia snu spowodowane bolesnymi 

skurczami, czy nocnym oddawaniem moczu, mogą nasilać objawy 

zmęczenia. 75-90% chorych na SM uskarża się na uczucie męczliwości, złą 

tolerancję na wysiłek, zaburzenia snu, zmęczenie nerwowo-mięśniowe, 

osłabienie kondycji fizycznej. Zaleca się stosowanie fizykoterapii, 
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rehabilitacji ruchowej i psychologicznej a także modyfikację trybu życia. 

Stosuje się także leczenie farmakologiczne: Amantadyna, Modafinil 

i Metylofenidat [19, 20]. 

MTX jest lekiem przeciwnowotworowym. MTX ma również 

zastosowanie u chorych na SM, nie odpowiadając na leczenie lekami 

pierwszej linii, takimi jak Interferon i Octan glatirameru. Liczne 

doniesienia naukowe wskazują, że MTX w dużych stężeniach indukuje lizę 

komórek, a w stężeniach niższych prowadzi do programowanej śmierci 

komórek prezentujących antygen. Cytotoksyczne działania MTX na 

komórki układu odpornościowego, których aktywność związana jest 

m.in. z ich degeneracyjnym wpływem na osłonki mielinowe aksonów. Lek 

ten cechuje: duża kardiotoksyczność, zmniejszenie frakcji wyrzutowej 

lewej komory oraz zwiększenie ryzyka zastoinowej niewydolności serca. 

Obecnie poszukuje się nowych preparatów, które w swojej aktywności 

niwelowałyby ogólnotoksyczne działanie MTX, wynikające m.in. z gene-

rowania reaktywnych form tlenu powstających podczas metabolizmu leku. 

Badania realizowane w warunkach ex vivo wykazały, że MTX może 

działać w krótkich odcinkach czasowych jako środek immunosupresyjny 

przez zmniejszanie liczby leukocytów, jednocześnie hamując rozprzes-

trzenianie się w organizmie wszystkich typów komórek układu odporno-

ściowego [21]. MTX hamuję replikację DNA i syntezę RNA. Dodatkowo 

tzw. długotrwała terapia MTX przy jego stężeniu w surowicy mniejszym 

niż 20 ng/ml, może skutkować indukcją apoptozy komórek typu APC. 

MTX ma niebagatelny wpływ na aktywność cytokin w układzie 

immunologicznym. Badania prowadzone w warunkach ex vivo ujawniły, 

że u pacjentów po terapii MTX, na skutek spadku liczby monocytów 

i limfocytów T, obserwowano znaczne osłabienie aktywności cytokin: IL-10 

i IL-2R-H1 nawet po 6 miesiącach od zakończenia hospitalizacji i procesu 

leczenia [22]. Pierwsze badania dotyczące zastosowania MTX jako 

potencjalnego chemioterapeutyku w leczeniu SM przeprowadzono w latach 

80 XX wieku, na zwierzęcym modelu autoimmunologicznego zapalenia 

mózgu (EAE). W badaniach histopatologicznych, zaobserwowano, zależny 

od dawki hamujący wpływ MTX na demielinizację aksonów. 

W hamowaniu rozwoju EAE, MTX był 10-20 razy bardziej skuteczny niż 

Cyklofosfamid [23]. 

Stosowane leczenie istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Termin 

jakości życia jest zrozumiany jako ogólny stopień zadowolenia z życia 

i poczucia dobrostanu, dotyczy stanu fizycznego, umysłowego, 

emocjonalnego oraz społecznego funkcjonowania i ma charakter 

subiektywny [2, 24]. Zaburzenia funkcjonowania oraz pogorszenie jakości 

życia wynikają z narastającej niesprawności. SM prowadzi do niepełno-

sprawności. Pacjentka porusza się już w młodym wieku z pomocą wózka 
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inwalidzkiego. Choroba ta wpływa na różne sfery życiowe pacjentów. SM 

stanowi najczęstszą przyczynę absencji w pracy, wpływając niekorzystnie 

na życie zawodowe pacjentów [2]. Pacjentka musiała zrezygnować z pracy 

w 2014 r. 

4. Wnioski 

Istnieje różnorodność objawów w SM. Obserwacja długoterminowa jest 

zazwyczaj konieczna celem potwierdzenia choroby. Od 2012 r., SM 

badanej pacjentki ma postać wtórną przewlekłą (SP SM), która 

charakteryzuje się stałym postępem choroby bez rzutów. Zaburzenia 

koordynacji ruchowej w postaci ataksji móżdżkowej z drżeniem 

zamiarowym są u pacjentki nasilone.  

Etiologa SM nie jest w pełni poznana [6]. Choroba powoduje zmianę 

stylu życia całej rodziny i istotnie wpływa na codzienne życie. Osoba chora 

na SM boryka się nie tylko z objawami swojej choroby, lecz także ze 

społecznymi i emocjonalnymi jej skutkami.  

Kortykosteroidy, najczęściej Metyloprednizolon – są stosowane 

w rzutach choroby. Do leków immunomodulujących zaliczamy Interferon-

beta (IFN-ß) oraz Octan glatirameru (GA). Interferon-beta ma wpływ na 

uszczelnienie bariery krew-mózg [17]. Obecnie stosuje się preparaty 

zawierające interferon ß-1a oraz ß-1b. Efektami niepożądanymi tych leków 

są objawy grypopodobne. Lekami drugiego rzutu, czyli drugiej linii są 

m.in. MTX oraz Natalizumab [4]. Po wykluczeniu przeciwwskazań, 

włączono u badanej pacjentki kurację MTX. Obecnie poszukuje się 

nowych preparatów, które w swojej aktywności niwelowałyby 

ogólnotoksyczne działanie MTX, wynikające m.in. z generowania 

reaktywnych form tlenu, powstających podczas metabolizmu leku. 

Leczenie objawowe jest ważne w celu poprawienia stanu zdrowia chorego 

i zmniejszenia objawów i dyskomfortu psychicznego i fizycznego. Do 

niełatwych zadań należy farmakologiczne obniżenie napięcia mięśniowego. 

Nierzadko skutkuje to obniżeniem siły mięśniowej, co pogarsza sprawność 

ruchową. Najczęściej stosowanym lekiem jest Baklofen. Lek jest 

najbardziej skuteczny, kiedy cele to zmniejszenie automatyzmów 

zgięciowych i wyprostnych. Jako objawy uboczne stosowania wymienia się 

senność i zmęczenie. Istotne znaczenie odgrywa również rehabilitacja [25]. 

Intensywność rehabilitacji powinna się zmniejszać w okresie rzutu. 

W okresie przewlekłym najlepszym miejscem do leczenia usprawniającego 

jest dom chorego. Dobór technik oraz metod rehabilitacyjnych powinien 

być indywidualny, uwzględniać stan ogólny i neurologiczny pacjenta oraz 

jego możliwości współpracy. 
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Stwardnienie rozsiane – opis przypadku 

Streszczenie 

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą, demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu 

nerwowego. Należy do grupy schorzeń demielinizacyjnych. Przyczyna choroby nie jest znana, 

wiele danych przemawia za etiologią autoimmunologiczną z wtórną neurodegeneracją. 

Uważa się także, że w patogenezie mają współudział czynniki egzogenne, środowiskowe 

oraz genetyczne. SM rozpoczyna się zazwyczaj u progu dojrzałości. Rozpoznanie opiera się 

na tak zwanych kryteriach McDonalda, uaktualnionych w 2010r. Obserwacja długoterminowa 

jest zazwyczaj konieczna celem potwierdzenia choroby. Celem pracy jest przedstawienie 

opisu przypadku SM. Pacjentka 40-letnia została przyjęta do Kliniki Neurologii celem 

kwalifikacji do leczenia immunosupresyjnego. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu, 

stwierdzono oczopląs we wszystkich kierunkach, mowę skandowaną, niedowład kończyn 

dolnych, wygórowane odruchy ścięgniste kończyn górnych i dolnych, obustronny objaw 

Babińskiego. Zaburzenia koordynacji ruchowej w postaci ataksji móżdżkowej z drżeniem 

zamiarowym były nasilone. Pacjentka porusza się najczęściej z pomocą wózka inwa-

lidzkiego. Choroba jest jedną z częstszych przyczyn niepełnosprawności młodych osób. 

Szacuje się, że na SM choruje ok. 40 000 - 60 000 osób w Polsce. Rocznie stwierdza się 

około 2000 nowych zachorowań. Choroba powoduje zmianę stylu życia całej rodziny 

i istotnie wpływa na codzienne życie. Osoba chora na SM boryka się nie tylko z objawami 

swojej choroby, lecz także ze społecznymi i emocjonalnymi jej skutkami. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, ośrodkowy układ nerwowy, choroby demieli-

nizacyjne, myelina, Mitoxantrone 
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Multiple sclerosis – case report 

Abstract  

Multiple sclerosis (MS) is a chronic, demyelinating disease of the central nervous system. 

The cause is unknow but a lot of data suggests autoimmune etiology with secondary 

neurodegeneration. It is believed that in the pathogenesis the disease external, environmental 

and genetic factors can be included. MS begins at an advanced age. The diagnosis is based 

on Mc Donald‟s criteria, updated in 2010. However, the long-term observation is essential 

in order to confirm the diagnosis. The aim of our work is to describe the case of MS.  

A 40-year old female was admitted to the hospital so that she could be qualified for 

immunosuppressive treatment. Neurologic examination on admission revealed nystagmus 

in all directions, scanning speech, paraparesis, excessive tendon reflexes of upper and lower 

limbs and bilateral positive Babinski sign. Loss of coordination in the form of cerebellar 

ataxia with trepidation was severe. The patient moves with the aid of a wheelchair. MS is an 

important cause of neurological disability of people at young age. It is estimated that about 

40000-60 000 people in Poland are affected by multiple sclerosis. Annually there are about 

2000 new cases discovered. The disease causes lifestyle changes for the entire family and 

has a quite high influence on their everyday lifetheir everyday life. Patients affected by MS 

not only deal with the disease symptoms but also with social and emotional effects. 

Keywords: sclerosis multiplex, central nervous system, demyelinating disease, myelin, 

Mitoxantrone 
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Analiza kliniczna pięciu przypadków 

stwardnienia rozsianego 

1. Wstęp 

Stwardnienie rozsiane (SM, multiple sclerosis) jest najczęściej spotykaną 
chorobą ośrodkowego układu nerwowego wśród 20-40 latków [1]. Ocenia się, 
że w Polsce na SM choruje od 40 do 60 tysięcy osób, a rocznie odnotowuje się, 
około, 2000 nowych zachorowań [2]. Historia choroby (SM) znana jest od 
końca XIX wieku. Obecnie dysponuje się wieloma technikami diag-
nostycznymi, a wśród nich badaniem rezonansu magne-tycznego (MR), co 
daje możliwość wczesnej diagnozy tej choroby. W obszarze mózgu i rdzeniu 
kręgowym pojawia się uszkodzenie otoczki mielinowej aksonów, co pociąga 
za sobą występowanie stanu zapalnego, czyli tzw. plakę demielinizacyjną [3]. 
SM jest zaliczone do jednej z najczęściej diagnozowanych, neurologicznych 
jednostek chorobowych o trudnym rokowaniu. Częściej dotyka kobiet, jest 
charakterystyczne dla wielu chorób autoimmunizacyjnych [1]. Etiologia 
choroby nie jest znana, chociaż obecnie uważa się, że w patogenezie zmian 
bierze udział proces autoimmunologiczny. Od kilku lat obserwuje się wyraźny 
postęp w terapii SM dzięki znacznemu postępowi w rozumieniu zjawisk 
patofizjo-logicznych, zachodzących w SM [4]. Postęp choroby jest 
modyfikowany przez wiele czynników, między innymi poprzez leczenie 
immuno-modulujące. Wczesne wdrożenie skutecznego leczenia jest ważne, 
aby możliwie szybko zahamować neurodegeneracyjny proces chorobowy. 
Przebieg choroby jest różnoraki i nieprzewidywalny – od lekkiej postaci, do 
szybko postępującej, prowadzącej do ciężkiej niepełnosprawności. Celem 
naszej pracy jest przedstawienie pięciu przypadków SM, porównanie objawów 
choroby, diagnostyki, a także zastosowanych metod ich leczenia. Pacjentami 
były kobiety, w wieku od 23 do 63 r.ż., hospitalizowane w Klinice Neurologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w 2015 r. W toku niniejszej analizy 
chcieliśmy przedstawić różnorodne obrazy kliniczne oraz możliwości leczenia 
tej choroby. Praca została oparta na najnowszej literaturze, traktującej o SM. 
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2. Opis przypadków 

2.1. Pacjent 1 

Kobieta w wieku 63 lat, z rozpoznanym w 1984r. SM, w stadium 
rzutowo-remisyjnym (RR SM), została przyjęta do Kliniki Neurologii 
z powodu pogorszenia stanu zdrowia.  

Pacjentka zgłasza aktualnie trudności w poruszaniu się, wynikające 
z nasilenia niedowładu prawej kończyny dolnej oraz – chwilami, od kilku 
dni, drętwienia i zaburzenia czucia w jej zakresie. Pierwszym objawem 
choroby, w latach 80-tych była parestezja w obrębie kończyny dolnej prawej. 
Potem pojawiło się osłabienie prawej kończyny dolnej. Dwadzieścia lat 
później wystąpiły zaburzenia widzenia. W 2012r., w badaniu MR głowy 
opisano liczne, rozsiane zmiany ogniskowe o charakterze demielini-
zacyjnym – przykomorowo, okołokomorowo, podkorowo oraz w obu 
półkach móżdżku. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu w Klinice 
Neurologii, stwierdzono osłabienie ostrości wzroku lewego oka, niedowład 
spastyczny i parestezję prawej kończyny dolnej, chód z powłóczeniem 
prawej stopy. Wynik Rozszerzonej Skali Stanu Niepełnosprawności 
(EDSS, Expanded Disability Status Scale) wynosi 1,5. W trakcie hospi-
talizacji zastosowano terapię Metyloprednizolonem (1 g/doba) podawaną 
dożylnie we wlewie kroplowym przez 5 dni, uzyskując poprawę stanu 
neurologicznego pacjentki – zmniejszenie ostrości wzroku lewego oka oraz 
niedowład spastyczny prawej kończyny dolnej o mniejszym nasileniu niż 
w dniu przyjęcia. 

2.2. Pacjent 2 

24-letnia kobieta z rozpoznanym, w 2006 roku, SM w stadium rzutowo-
remisyjnym (RR SM) – została przyjęta do Kliniki Neurologii z powodu 
podania kolejnej dawki (IV) Natalizumabu. 

Pacjentka była leczona 9 lat temu, przez dwa lata, Interferonem beta-1a, 
następnie Interferonem beta-1b, jednak ze względu na brak skuteczności tych 
leków, została zakwalifikowana do leczenia Natalizumabem. W trakcie 
terapii Natalizumabem przez 4 lata nie występowały rzuty choroby. Terapia 
Natalizumabem dobiegła końca. W 2014r., wystąpiły dwa rzuty choroby. 

Pacjentka została zakwalifikowana do ponownego wdrożenia leczenia 
Natalizumabem, przyjmując ten lek co miesiąc, w Klinice Neurologii. 
U pacjentki występuje uciążliwe drżenie kończyn górnych i dolnych, 
wrażenie ''biegających mrówek'' na ciele, czasami zaburzenia czucia, 
zaburzenia równowagi i trudności z chodzeniem. W badaniu neurolo-
gicznym stwierdzono mowę spowolniałą, niewielki niedowład spastyczny 
kończyn górnych i dolnych, znacznie nasilone zaburzenia zborności 
kończyn górnych i dolnych, drżenie pozycyjne i zamiarowe, zaburzenia 
równowagi, chód na poszerzonej podstawie. Wynik EDSS wynosi 5,0. 
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2.3. Pacjent 3 

24-letnia kobieta, z rozpoznanym w 2009 r. SM, w stadium rzutowo-

remisyjnym (RR SM), została przyjęta do Kliniki Neurologii celem 

podania dziesiątej (X) dawki Natalizumabu. 

Pacjentka zgłasza utrzymywanie się drżenia prawej kończyny dolnej, 

czasami zaburzenia czucia oraz wrażenie ''biegających mrówek'' na ciele. 

Na dłuższych dystansach pacjentka porusza się z pomocą kuli łokciowej. 

Dodatkowo pacjentka zgłasza częsty obniżony nastrój. W badaniu 

neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono spowolniałą mowę, śladowe 

drżenie zamiarowe kończyn górnych, niewielki niedowład kończyn 

dolnych P>L, bez ewidentnej spastyczności oraz bez obustronnego objawu 

Babińskiego, umiarkowaną ataksję kończyn dolnych P>L, drżenie 

pozycyjne, zamiarowe i kinetyczne kończyn dolnych P>L, chód 

samodzielny z pociąganiem i drżeniem prawej kończyny dolnej, bez kuli 

łokciowej. Osiem miesięcy wcześniej, stwierdzono drżenie pozycyjne 

i zamiarowe kończyn górnych i zaburzenia zborności P>L, drżenie 

grubofaliste spoczynkowe, pozycyjne i zamiarowe prawej kończyny dolnej, 

ataksję kończyn dolnych P>L, niedowład kończyn dolnych z niewielką 

spastycznością po prawej stronie. Wynik EDSS wynosi 5,0. Przed 

leczeniem Natalizumabem, wystąpiło kilka nagłych pogorszeń stanu 

zdrowia pacjentki jak m. in. drżenia kończyn dolnych oraz trudności 

z chodzeniem, które wymagały leczenia Metylprednizolonem. W badaniu 

obrazowym głowy stwierdzono liczne zmiany w OUN z obecnością ognisk 

wzmacniających się po podaniu paramagnetyku. W badaniu MR głowy 

wykonanym w 2009 r., widoczne były mnogie zmiany o charakterze 

demielinizacyjnym w obrębie struktur podnamiotowych, w moście, 

konarach oraz półkulach móżdżku, a po dożylnym podaniu środka 

kontrastującego widoczne wzmocnienie zmian nadnamiotowo. Choroba 

jest aktywna. W badaniu MR głowy wykonanym w 2013r. stwierdzono 

zwiększenie liczby zmian demielinizacyjnych. Zaostrzeniu choroby 

towarzyszy pojawienie się nowych ognisk demielinizacji, które widoczne 

są w badaniu MR. 

2.4. Pacjent 4 

23-letnia kobieta, z rozpoznanym w 2013r. SM w stadium rzutowo-

progresyjnym (RP SM), została przyjęta do Kliniki Neurologii celem 

rozpoczęcia przyjmowania Fingolimodu. 

U pacjentki, pomimo leczenia Interferonem beta-1b – od października 

2013 r., w maju i październiku 2014 roku wystąpiły rzuty choroby, 

wymagające sterydoterapii. Stwierdzono u pacjentki anizokorię P>L, 

dysdiadochokinezę lewej kończyny górnej, niewielki niedowład i dysmetrię 
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lewej kończyny górnej, niedowład kończyn dolnych, głębszy po prawej 

stronie, z obustronnymi objawami Babińskiego i Chaddocka, żywsze 

odruchy kończyn dolnych. Pacjentka porusza się z pomocą wózka 

inwalidzkiego w obrębie dłuższego dystansu. Wynik EDSS wynosi 4,5. Po 

trzech miesiącach stosowania Fingolimodu, zaobserwowano poprawę stanu 

zdrowia pacjentki. 

2.5. Pacjent 5 

59-letnia kobieta z rozpoznanym 5 lat temu pierwotnie postępującym 

SM (PP SM), została przyjęta do Kliniki Neurologii celem podania drugiej 

(II) dawki Kladrybiny. 

Pacjentka zgłasza aktualnie zaburzenia widzenia: zamglone widzenie, 

zmniejszoną ostrość wzroku, uczucie sztywności kończyn, drętwienie 

i drżenie rąk i kończyn dolnych, osłabienie prawej kończyny górnej, 

utrzymujące się osłabienie kończyn dolnych, zaburzenia równowagi, 

zawroty głowy, nietrzymanie moczu, czasami zaparcia oraz bóle 

kręgosłupa i bioder. U pacjentki występują również zaburzenia depresyjne. 

Pacjentka zgłasza częste występowanie obniżonego nastroju. Pacjentka 

porusza się z pomocą drugiej osoby lub kuli łokciowej oraz z pomocą 

wózka inwalidzkiego na dłuższym dystansie. W badaniu neurologicznym 

przy przyjęciu stwierdzono mowę spowolniałą, niewielki niedowład prawej 

kończyny górnej, paraparezę spastyczną P>L, brak odruchów brzusznych 

oraz obustronnie obecny objaw Babińskiego i Chaddocka. Wynik EDSS 

wynosi 6,5. 

3. Dyskusja 

Obraz kliniczny SM nie jest jednorodny, występuje różnorodność 

objawów. Występują w SM zaburzenia ruchowe, czuciowe, ze strony 

nerwów czaszkowych, wegetatywne i psychiczne [5]. U ponad 50% 

chorych w ciągu wielu lat, zaobserwowano jedynie pojedyncze epizody 

choroby [6]. Częstym pierwszym objawem jest pozagałkowe zapalenie 

nerwu wzrokowego [6]. Najczęstsze, początkowe objawy to zamglone 

widzenie, podwójne widzenie oraz zaburzenia czucia w obrębie twarzy 

i kończyn. W SM, występują zaburzenia ruchowe jak m.in. niedowład 

kończyn górnych u pacjentów 2, 4, 5 niedowład kończyn dolnych jak 

u wszystkich badanych pacjentów, zaburzenia zborności kończyn górnych 

u pacjentów 2 i 3, dysmetrię u pacjentki 4 oraz niezborność kończyn 

dolnych u pacjentów 2 i 3. Mogą występować zaburzenia czuciowe jak 

u pacjentów 1, 2, 3 i 5. Zaburzenia czucia mogą przybierać formę 

uporczywej parestezji, niedoczulicy lub/i przeczulicy [5]. Ze strony 

nerwów czaszkowych występują takie objawy jak zaburzenia widzenia  
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– jak u pacjentów 1 i 5, u których występuje obniżona ostrość wzroku, 

zamglone widzenie jak u pacjentki 5, porażenie gałkoruchowe oraz 

neuralgia nerwu trójdzielnego. U pacjentki 4 stwierdzono anizokorię P>L. 

W SM mogą również występować zaburzenia wegetatywne, jak u pacjentów 

2, 3 i 5. Można zaobserwować drżenia, bóle – jak m.in. bóle brzucha, 

zawroty głowy oraz wrażenie ''biegających mrówek'', jak opisały pacjentki 

2 i 3. Obserwowano również zaburzenia psychiczne, m.in. zaburzenia 

poznawcze i spadek nastroju – jak u pacjentów 3 i 5. Cechą utrudniającą 

prowadzenie chorych ze SM jest mnogość objawów neurologicznych 

i trudny do przewidzenia przebieg choroby: od postaci lekkiej do szybko 

postępującej, prowadzącej do ciężkiej niepełnosprawności. Najważniejsze 

cechy choroby to: zmienne nasilenie objawów chorobowych, tak zwane 

rzuty i remisje; wieloogniskowe uszkodzenie układu nerwowego, rozsiane 

w przestrzeni; różnoczasowe pojawienie się zmian, rozsiane w czasie.  

Badanie MR jest badaniem z wyboru w diagnostyce i ocenie skuteczności 

terapii zastosowanej u pacjentów [7]. W klasycznym badaniu MR głowy 

zmiany demielinizacyjne uwidaczniają się jako ogniska, o podwyższonej 

intensywności sygnału na obrazach T2- i PD-zależnych. W SM, w obrazie 

MR głowy stwierdza się proces demielinizacyjny (Tabela). Zmiany 

ogniskowe mogą być zlokalizowane w każdym obszarze mózgu, naj-

częściej przykomorowo [7]. U badanych pacjentek, zmiany ogniskowe są 

zlokalizowane przykomorowo, w obrębie istocie białej okołokomorowo, 

podkomorowo i podnamiotowo, w moście, w obu półkulach i konarach 

móżdżku i rdzeniu przedłużonym. Po dożylnym podaniu paramagnetyku, 

stwierdzono intensywne wzmocnienie sygnału w obrębie opisywanych 

ognisk u pacjentek 2, 3 i 4. U pacjentki 2, aktualnie wzmacniają się dwie 

nowe plaki położone w konarach mózgu. Obraz MR procesu demielini-

zacyjnego jest w fazie aktywnej. 
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Tabela: wyniki badań rezonansu magnetycznego głowy z użyciem paramagnetyku badanych 

osób (przypadek 1, 2, 3 i 4). 

Pacjentka Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3 Pacjent 4 

Rok 

wykonania 

badania 

2014 2014 2013 2014 

Lokalizacja 

zmian 

ogniskowych 

o podwyż-

szonej 

intensyw-

ności sygnału 

podkorowo 

(ponad 9), 

w obrębie 

istoty białej 

około-

komorowo- 

(ponad 9), 

w obrębie 

istoty białej 

przyko-

morowo- 

(około 6), 

podna-

miotowo (3) 

podkorowo 

(ponad 20), 

w obrębie 

istoty białej 

około-

komorowo 

i podkorowo 

(bardzo 

liczne), 

zlewające się, 

podnamiotowo 

(liczne), 

w moście, 

w obu 

półkulach 

móżdżku, obu 

konarach 

mózgu 

i rdzeniu 

przedłużonym 

w istocie białej 

obu półkul 

mózgu, w ciele 

modzelowaty, 

w obszarze 

podna-

miotowym: 

w moście, 

lewym konarze 

środkowym 

móżdżku 

i w lewej 

półkuli 

móżdżku 

w istocie 

białej obu 

półkul mózgu, 

przykomorow

o (ponad 9), 

około-

komorowo 

(ponad 9), 

podkorowo 

(ponad 9), 

podna-

miotowo 

(ponad 9), 

w ciele 

modzelowate 

 Źródło: Opracowanie własne z Kliniki i z Katedry Neurologii 

Przy ocenianiu stopnia rozwoju choroby używana jest rozszerzona skala 

niepełnosprawności – EDSS, zwana również skalą Kurtzkiego [8]. 

W odniesieniu do przypadku 1, można stwierdzić, że choroba postępuje 

dosyć wolno. Wynik EDSS wynosi 1,5. Do poruszania się, pacjentka nie 

wymaga kuli łokciowej. Od chwili rozpoznania choroby, tj. od 30 lat, 

pacjentka nie zgłasza osłabienia lewej kończyny dolnej, ani kończyn 

górnych. Aktualnie, pacjentka zgłosiła się do Kliniki Neurologii z powodu 

pogorszenia stanu zdrowia, czyli rzutu choroby w postaci większego 

niedowładu prawej kończyny dolnej (trwa to od kilku dni). Rzut, czyli 

pojawienie się nowych lub nasilenie istniejących objawów neuro-

logicznych, które pogarszają stan chorego w oparciu o skalę EDSS o co 

najmniej 1 punkt, utrzymuje się przynajmniej od 24 godzin i nie jest 

związany z infekcją. Wykluczenie infekcji ma kluczowe znaczenie przed 

wdrożeniem terapii, gdyż może ona wpływać na stan neurologiczny 
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chorego imitując rzut, a zastosowanie glikokortykosteroidów w przypadku 

toczącej się infekcji stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 

pacjenta [9, 10].  

W latach 1959-1968 Henry Miller i jego współpracownicy z Newcastle 

opisali wpływ kortykosteroidów na przebieg choroby, a próby kliniczne 

z udziałem kortykosteroidów rozpoczęto w 1978r. [1]. Pierwszym lekiem 

wykorzystywanym w terapii SM były glikokortykosteroidy [1]. Celem 

poprawy stanu zdrowia pacjenta, kiedy występuje rzut choroby zalecona 

jest terapia dożylna kortykosteroidami. W przypadku pacjentki 1, właczono 

na okres 5 dni Metyloprednizolon. Dzięki lekowi, u 50-85% chorych 

z rzutem choroby uzyskuje się wyraźną poprawę stanu zdrowia [11]. 

W trakcie terapii należy monitorować stan chorego, gdyż leczenie gliko-

kortykosteroidami wiąże się z wieloma objawami niepożądanymi. 

Działania niepożądane wskutek stosowania kortykosteroidów to niedobór 

potasu, nadciśnienie, podrażnienie błoń śluzowych i krwawienia z żołądka, 

napady padaczkowe oraz pobudzenie i bezsenność [1, 11]. W przypadku 

znacznych objawów ubocznych lub ujawnienia się infekcji podczas terapii, 

powinno się zweryfikować obecne wskazania do terapii, w razie 

konieczności odstąpić od podawania leku. W leczeniu rzutu choroby 

stosuje się glikokortykosteroidy, jednak brak jednego powszechnie 

uznawanego schematu. Najczęściej dawkuje się Metylprednizolon: 0,5-1 g 

dożylnie, jeden raz dziennie, przez okres 5 dni. W przypadku 

łagodniejszych rzutów podaje się doustnie Prednizon 60 mg/d przez 10 dni, 

w dalszym ciągu stopniowo zmniejsza się dawkę o 10 mg, co 3-5 dni lub 

Metylprednizolon, w odpowiednio mniejszej dawce. Należy pamiętać, że 

5 mg Prednizonu odpowiada 4 mg Metylprednizolonu. 

Objawy uszkodzenia układu móżdżkowego w postaci mowy skandowanej, 

drżenia zamiarowego, dysmetrii, ataksji i zaburzeń równowagi mogą 

występować w SM. U pacjentek 2 i 3, dominują objawy uszkodzenia 

układu móżdżkowego. Obserwuje się występujące objawy niezborności, 

drżenia pozycyjne lub zamiarowe, utrudniona koordynacja ruchów oraz 

zaburzenia równowagi. U pacjentek 2 i 3 wynik EDSS wynosi 5,0. 

U pacjentki 2, pierwsze objawy choroby pojawiły się gdy była jeszcze 

nastolatką. Była ona leczona przez kilka lat lekami pierwszej linii: 

Interferonem beta-1a, a następnie Interferonem beta-1b. Szczegółowy 

mechanizm działania Interferonu beta nie jest jeszcze znany. Wiadomo 

jednak, iż lek ten ma redukować ogniska zapalne poprzez modulację układu 

immunologicznego. Interferon beta posiada właściwości immunomodulacyjne, 

antywirusowe a także antyproliferacyjne. Interferon beta ma zmniejszać 

częstość rzutów choroby i ograniczać występowanie ciężkich rzutów 

choroby oraz opóźniać postęp choroby [12].  
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Ze względu na brak skuteczności leków pierwszego rzutu, pacjentka 2 

została zakwalifikowana do leczenia Natalizumabem z dobrym efektem 

klinicznym. W trakcie terapii przez 4 lata u chorej nie występowały rzuty 

choroby, ale po zakończeniu terapii, wystąpiły dwa rzuty, w 2014 r. Ze 

względu na agresywną postać SM pacjentka została zakwalifikowana do 

ponownego wdrożenia leczenia preparatem Tysabri. U pacjentki 3 stwierdzono 

poprawę stanu zdrowia, mniejsze drżenie zamiarowe, pozycyjne kończyn, 

zmniejszenie spastyczności kończyn dolnych dzięki leczeniu Natalizu-

mabem. Pacjentka zgłasza poprawę chodu i mniejsze drżenie kończyn. 

Natalizumab jest przeciwciałem monoklonalnym integryny α4ß1, cząsteczki, 

która bierze udział w migracji leukocytów przez barierę krew-mózg. 

Wykazuje celowany mechanizm działania i pozytywny wpływ na wiele 

różnych klinicznych i radiologicznych (badanie MR) punktów końcowych 

w badaniach u chorych ze SM. [13]. W trzech dużych badaniach AFFIRM 

(Natalizumab Safety and Efficacy In Relapsing-Remitting MS), SENTINEL 

(Safety and Efficacy of Natalizumab in Combination with Avonex), 

GLANCE (Glatiramer Acetate and Natalizumab Combination Evaluation) 

Natalizumab w znacznym stopniu hamował rozwój procesu chorobowego 

w obrazach MR, w ciągu 2 lat zaobserwowano redukcję nowych ognisk 

o 92%, zmniejszenie o 68% średniej rocznej liczby rzutów oraz obniżenie 

ryzyka progresji choroby po 2 latach leczenia o 42% [14]. Efektem 

niepożądanym może być postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa [1]. 

Pacjentka 4 choruje na postać emitująco-rzutową. Ze względu na brak 

skuteczności leczenia Interferonem beta-1b, pacjentka ta została 

zakwalifikowana do leku drugiej linii w RR SM. Fingolimod jest lekiem 

stosowanym u pacjentów nieodpowiadających na leczenie Interferonem 

beta [15]. Pierwszym lekiem w postaci doustnej jest Fingolimod, 

zaprojektowany na bazie myriocyny pochodzącej z grzyba [1]. Najczęstsze 

działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to obniżenie 

częstości akcji serca na początku leczenia, zaburzenia rytmu serca, 

zakażenia grypowe, ból głowy oraz wystąpienie obrzęku plamki żółtej 

będący poważnym działaniem niepożądanym. Fingolimod redukuje 

zdolność komórek T do migrowania z węzłów chłonnych w kierunku 

mózgu i rdzenia kręgowego, dzięki czemu ogranicza uszkodzenia, które 

wywołują w SM. Wynika to z hamowania działania receptorów obecnych 

na komórkach T zwanych receptorami fosfatazy sfingozyny 1, które biorą 

udział w regulacji przemieszczania się tych komórek w organizmie [16]. 

Stan pacjentki 5 jest ciężki. Pacjentka choruje ma postać pierwotnie 

postępującą i porusza się z pomocą wózka inwalidzkiego. Wynik EDSS 

wynosi 6,5. U chorych w zaawansowanym wieku, stwierdza się często 

objawy uszkodzenia dróg piramidowych pod postacią niedowładów 

kończyn [6]. Późny wiek ujawnienia choroby, głównie w postaci 
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przewlekłej, postępującej świadczy o złym rokowaniu [6]. Kladrybina (2-CdA) 

jest lekiem przeciwnowotworowym. Substancją czynną jest kladrybina 

z grupy analogów puryn, związków biorących udział w syntezie kwasów 

nukleinowych. Niezależnie od niepewnych wyników leczenia 2-CdA, była 

i jest jeszcze stosowana przez szereg ośrodków w Polsce. Od początku lat 

90. przeprowadzono kilka badań klinicznych 2-CdA. Wstępne wyniki 

badań u chorych z postacią postępującą SM były zachęcające, ale 

późniejsze badania nie potwierdziły tych pierwszych obserwacji [17]. Lek 

jest dobrze tolerowany i daje mniej objawów niepożądanych niż inne leki 

stosowane w SM. 2-CdA wykazuje swoiste działanie limfocytotoksyczne 

za pośrednictwem aktywnej pochodnej, trifosforanu 2-chlorodezo-

ksyadenozyny, który zaburza metabolizm DNA i wywołuje apoptozę. 

Wykazano, że 2-CdA może być skuteczna i dobrze tolerowana w leczeniu 

chorób autoimmunologicznych, i niektórych nowotworów wywodzących 

się z układu limfocytarnego [18]. Możliwe działania niepożądane obejmują 

m.in. mielotoksyczność (najsilniej wyrażoną w pierwszym miesiącu leczenia): 

leukopenię, limfocytopenię, rzadziej neutropenię, małopłytkowość, 

niedokrwistość, a także zmniejszenie liczby limfocytów CD4 i CD8. 

Pacjentka 3 zgłasza częste obniżenie nastroju. U pacjentki 5 występują 

również zaburzenia depresyjne. Pacjentka zgłasza częste występowanie 

spadku nastroju oraz zaburzenia pamięci. W SM zmiany otępienne mogą 

być bardzo łagodne, ale mogą też prowadzić do głębokiej demencji [1]. 

W przebiegu SM mogą wystąpić różne zaburzenia nastroju i afektu, takie 

jak depresja, mania, dystymia, patologiczny śmiech i płacz, euforia. U 15-50% 

pacjentów występują zaburzenia poznawcze [1]. Coraz częściej spotyka się 

pacjentów z depresją, a ich odsetek może wynosić nawet 50%. Depresja 

przyczynia się do obniżenia jakości życia chorych, spowolnienia psycho-

ruchowego, zmęczenia czy zaburzeń snu. Często staje się czynnikiem 

ryzyka popełnienia samobójstwa, którego wskaźnik może być 7,5 razy 

wyższy niż w populacji generalnej [19]. 

4. Wniosek 

SM jest jedną z najczęściej spotykanych chorób ośrodkowego układu 

nerwowego wśród ludzi młodych i dorosłych [1]. Obraz kliniczny choroby 

nie jest jednorodny, występuje różnorodność jej objawów. Początkowe 

i najczęstsze objawy to zamglone widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia 

czucia w obrębie twarzy lub kończyn. Można również zaobserwować: 

postępujące osłabienie, zaburzenia równowagi i chodu oraz zaburzenia 

kontroli zwieraczy [20]. Kobiety chorują na SM do 2 razy częściej niż 

mężczyźni, co jest charakterystyczne dla wielu chorób autoimmuno-

logicznych [1].  
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Pierwszymi lekami wykorzystywanymi w terapii SM były gliko-
kortykosteroidy [1]. Celem poprawy stanu zdrowia pacjenta, kiedy 
występuje rzut choroby zalecana jest terapia kortykosteroidami. Klasyczne 
leki immunosupresyjne powodują poważne skutki uboczne, a wprowadzenie 
do terapii preparatów Interferonu beta i octanu glatirameru znacznie 
zmieniło rokowania dzięki ich skuteczności i bardzo dobrej tolerancji 
[4, 20]. Lekami pierwszej linii, czyli tzw. pierwszego rzutu są Interferon 
beta-1a, Interferon beta-1b oraz octan glatirameru, które są stosowane, dopóki 
pacjent dobrze reaguje na leczenie. W przypadku braku skuteczności leków 
tzw. pierwszego rzutu, pacjent może być zakwalifikowany do leczenia 
lekami drugiej linii, czyli tzw. drugiego rzutu jak m.in. Fingolimod lub 
Natalizumab [21].  

Leczenie objawowe, jakim jest leczenie spastyczności, występującej 
u pacjentów z SM, ma za zadanie usprawnić ruchowo pacjenta, zapobiec 
powikłaniom, zmniejszyć ból i ułatwić pielęgnację. Fizjoterapia i pielęgnacja 
są bardzo ważne w leczeniu spastyczności. Na zmniejszenie napięcia oraz 
zapobiegnięcie przykurczom mogą wpłynąć: prawidłowe ułożenie chorego, 
ortozy, okresowe opatrunki gipsowe, ćwiczenia, zminimalizowanie otarć, 
odleżyn i zapaleń pęcherza. U pacjentów z niesprawnością ruchową cenne 
jest wykonywanie ćwiczeń usprawniających i stosowanie różnych zabiegów 
fizykoterapeutycznych, które mają na celu zapobieganie przykurczom. 
Jednakże nazbyt intensywne ćwiczenia mogą doprowadzić do regresu stanu 
chorego. Różne formy zaopatrzenia ortopedycznego oraz urządzenia 
domowe przystosowane dla chorych znacznie polepszają standardy życia 
pacjenta. Niekiedy nieodzowne jest leczenie chirurgiczne, m.in. przykurczu 
w stawach skokowych [22]. 

W ciągu ostatnich lat, zanotowano duży rozwój w możliwościach 
terapeutycznych, zarejestrowano nowe leki, poprawiające rokowanie 
u wielu chorych ze SM oraz wpływające pozytywnie na jakość ich życia. 
Mimo postępu w leczeniu tej choroby, nie wykazano całkowicie 
skutecznego leczenia, przyczyny choroby nie są jeszcze dokładnie poznane. 
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Analiza kliniczna pięciu przypadków stwardnienia rozsianego 

Streszczenie  

Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą postępującą, wieloogniskową z bliznami 

glejowymi w istocie białej mózgu i rdzenia kręgowego. Zalicza się ją do jednych 

z najczęstszych neurologicznych jednostek chorobowych o trudnym rokowaniu, z reguły 

jest diagnozowana pomiędzy 20 a 40 r.ż. Częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Etiologia 

choroby nie jest znana, aczkolwiek obecnie uważa się, że w patogenezie zmian bierze udział 

proces autoimmunologiczny. Doprowadza on do uszkodzenia osłonki mielinowej wypustek 

neuronów, a w okresie późniejszym również do uszkodzenia aksonów. Celem nniniejszej pracy 

jest przedstawienie pięciu przypadków z objawami chorobowymi SM oraz porównanie różnych 

objawów choroby, diagnostyki i metod ich leczenia. Cechą utrudniającą prowadzenie 

chorych ze SM jest mnogość objawów neurologicznych i trudny do przewidzenia przebieg 

choroby: od postaci lekkiej do szybko postępującej, prowadzącej do ciężkiej niepełno-

sprawności. Najczęstsze, początkowe objawy to zamglone widzenie, podwójne widzenie 

oraz zaburzenia czucia w obrębie twarzy i kończyn. Można także zaobserwować 

postępujące osłabienie, zaburzenia równowagi i chodu. W ciągu ostatnich lat, zanotowano 

duży rozwój w możliwościach terapeutycznych, zarejestrowano nowe leki, poprawiające 

rokowania u wielu dotkniętych tą chorobą oraz jakość ich życia. Jednak, pomimo 

zauważalnego postępu w leczeniu tej choroby, nie dysponujemy jeszcze skutecznym 

sposobem leczenia, a przyczyny choroby nie są nadal dokładnie poznane. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, ośrodkowy układ nerwowy, choroby demielini-

zacyjne, Fingolimod, Natalizumab 

Multiple sclerosis – clinical analysis of five cases 

Abstract  

Multiple Sclerosis (MS) is a progressive, multifocal, in which glial scars in brain's white 

matter and spinal cord can be observed. MS is considered as one of the most frequent and 

difficult neurological diseases to treat. The majority of new cases are diagnosed on 20 to 40 

years old patients. Young people and the elderly are less affected. The etiology of the 

disease still remains unknown. However, it is considered that autoimmune factor can 

contribute to structural changes observed in multiple sclerosis patients. Such factors lead 

to damage of axon dendrites'myelin shield as well as to axon damage in further stages 

of multiple sclerosis. The aim of our work id to present five clinical cases of MS paying 

specific attention on symptoms, diagnosis and treatment. The multiplicity of neurological 

symptoms and difficulties in assessing the progress of multiple sclerosis deteriorate the 

process of treatment. MS can be present in a wide range of degrees starting from light and 

slow up to rapid progressive, leading to disability form. Symptoms that usually occur at the 

beginning of multiple sclerosis are: blurred vision and dysesthesia of face and limbs. We can 

be also observed progressive debilitation, gait and balance disturbances. For the last decade, 

there has been significant development in therapeutic possibilities. Indeed, new drugs were 

registered which correct prognosis and SM affected patient's quality life. Unfortunately, the 

resultful treatment as well as causes of the disease remain unfound. 

Keywords: sclerosis multiplex, central nervous system, demyelinating disease, Fingolimod, 

Natalizumab 
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Strategie radzenia sobie ze stresem  

a zespół przewlekłego zmęczenia  

w stwardnieniu rozsianym 

1. Wprowadzenie 

Człowiek, w swej naturze, pragnie być szczęśliwy, a przy tym cieszyć 

się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Wielokrotnie życzymy sobie 

nawzajem „zdrowia”, podkreślamy w rozmowach, że to ono jest jednym 

z najważniejszych zasobów. Brak zdrowia, a więc rozpoznanie choroby, 

staje się w toku ludzkiej egzystencji punktem krytycznym. Nierzadko 

z diagnozą współwystępują silne, negatywne emocje, następuje 

reorganizacja działań nie tylko samego pacjenta, ale i jego otoczenia – osób 

bliskich. Choroba, zwłaszcza przewlekła, ingeruje w wiele sfer życia, 

wystawiając człowieka i jego umiejętności radzenia sobie na próbę, co 

może mieć wpływ także na jego wewnętrzny dobrostan psychiczny. 

Stwardnienie rozsiane (SM – „sclerosis multiplex”) jest chorobą 

neurodegeneracyjną o nie do końca poznanej etiologii, charakteryzującą się 

obecnością rozsianych ognisk demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym 

(tzw. plak). Przebieg może mieć postać tzw. rzutów (zaostrzeń) lub stan 

chorego może pogarszać się powoli [11]. Formą, która dotyka największą 

liczbę chorych jest tzw. postać rzutowo-remisyjna (SM RR), charak-

teryzująca się występowaniem objawów przez pewien czas (np. dzień, 

tydzień, miesiąc), następnie stan neurologiczny chorego ulega częściowej 

lub całkowitej poprawie; okresy pomiędzy rzutami cechuje brak rozwoju 

choroby [5]. W klasyfikacji klinicznej wyróżnia się także postać wtórnie 

przewlekłą (SM SP) i pierwotnie przewlekłą (SM PP). Między rzutami 

objawy nie narastają lub cofają się. Zaostrzenia choroby występują ze 

zróżnicowaną częstotliwością u poszczególnych osób. Możliwe są 

wieloletnie okresy remisji, ale z drugiej strony nie można wykluczyć 

sytuacji, w których rzuty pojawiają się kilkakrotnie w ciągu roku. Co 

więcej, mimo zaniku występowania zaostrzeń, obserwuje się stały postęp 

niewydolności neurologicznej [11]. Najczęstsze dolegliwości, prowadzące 

często do upośledzenia funkcjonowania społecznego, skupiają się wokół 
                                                                 
1 apaziewska@gmail.com, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Stosowanych Nauk 
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ograniczonej samodzielności chorego (zwłaszcza fizycznej), pojawić mogą 

się także zaburzenia psychiczne. U chorych występują zaburzenia ruchowe 

(niedowłady kończyn), czuciowe (parestezje, niedoczulica, przeczulica), 

zaburzenia funkcji kontrolowanych przez nerwy czaszkowe (porażenia 

gałkoruchowe, zaburzenia widzenia, neuralgia trójdzielna), wegetatywne 

oraz psychiczne (zaburzenia poznawcze i nastroju) [8]. Wykazano, iż 

u osób z postępującymi zaburzeniami poznawczymi następuje szybsze 

pogorszenie się funkcji ruchowych w porównaniu z osobami, u których nie 

odnotowano nieprawidłowości w zakresie funkcji poznawczych [5]. 

Najbardziej narażone na zachorowanie na SM są osoby w wieku 20-40 lat, 

a więc będące w najbardziej aktywnym okresie życia, przy czym choroba ta 

dwukrotnie częściej diagnozowana jest u kobiet [11]. Do profesjonalistów 

zajmujących się wspieraniem osób chorych na SM zaliczyć można lekarzy, 

pielęgniarki, rehabilitantów, neuropsychologów, ale i terapeutów. Wsparcie 

społeczne może mieć różnoraki charakter: emocjonalny (troska, zaufanie, 

bliskość, wysłuchanie), informacyjny (dostarczenie informacji, treningi 

umiejętności), instrumentalny (zadbanie o zaplecze materialne) oraz 

wartościujący (akceptacja, zrozumienie, motywowanie). Ważnym celem 

leczenia SM jest zmniejszenie negatywnego wpływu choroby na funkcjo-

nowanie i jakość życia. 

2. Opis zagadnień 

Zespół przewlekłego zmęczenia jest jednym z częstszych objawów 

towarzyszących chorobie [2]. Dotyczy niemal wszystkich chorych, 

natomiast u ok. 50% jest dominującą dolegliwością [7]. Zmęczenie można 

zdefiniować jako subiektywnie odczuwany brak energii, uczucie wyczerpania, 

które może ulec nasileniu pod wpływem stresu, lęku, depresji, wzmożonej 

aktywności ruchowej, zaburzeń snu czy wysokiej temperatury 

(charakterystyczne dla chorych na SM) bądź niektórych leków [7]. Czynnik 

ten, często niedoceniany przez lekarzy, może w znacznej mierze 

przyczyniać się do stopnia realizacji codziennych zadań chorego, czy 

udziału w życiu społecznym (właściwość ta odróżnia zmęczenie 

u pacjentów od zmęczenia pojawiającego się u osób zdrowych). Sami 

chorzy na SM często zamiast używać ogólnego określenia „zmęczenie” 

przy opisie swojego stanu, skarżą się raczej na senność, trudności związane 

z koncentracją uwagi, osłabienie funkcji pamięciowych, zrezygnowanie, 

poczucie braku sensu i nadziei, brak sił. Zespół przewlekłego zmęczenia 

nierzadko współistnieje z depresją, która jest szeroko rozpowszechniona w 

chorobie SM [2]. Cennym dla planowania kierunków i strategii leczenia 

jest rozróżnienie pomiędzy zespołem przewlekłego zmęczenia a depresją 

(przy której niezbędne może okazać się wdrożenie leków przeciw-



 

 

Anna Paziewska 
 

32 

depresyjnych). Zmęczenie u chorych na SM dzieli się na pierwotne (ma 

ścisły związek z procesem demielinizacyjnym) oraz wtórne (wiążące się 

z przyjmowaniem leków, bólem, stresem itp.) [7]. Stosuje się także 

rozróżnienie na zmęczenie o charakterze uogólnionym (dotyczy całego 

organizmu) bądź lokalnym (np. ból, uczucie zmęczenia kończyn) [2]. Inny 

podział zakłada zmęczenie w postaci przewlekłej (możliwe postaci: astenii, 

patologicznej męczliwości oraz męczliwości jako następstwa innych 

objawów SM) bądź epizodycznej. Rozpoznanie zespołu zmęczenia opiera 

się na wywiadzie, badaniu przedmiotowym, badaniach laboratoryjnych 

oraz na wykluczeniu m.in. depresji. Farmakoterapia stosowana przy 

dolegliwościach przynosi poprawę, ale tylko w niewielkim stopniu. Próby 

z zastosowaniem leków przynoszą sprzeczne wyniki [2]. W procesie 

leczenia ważna i bardzo korzystna jest aktywność fizyczna (dostosowana 

do możliwości pacjenta), rehabilitacja, psychoterapia oraz unikanie 

czynników mogących nasilać zmęczenie [2]. 
Stres to reakcja organizmu (zwykle nadmiarowa) na obciążenie, 

zagrożenie, silny bodziec (wyzwalający reakcję), obejmująca zmiany 
neurohormonalne. Obciążenie organizmu, będące przyczyną stresu, 
określane jest mianem stresora. Do czynników stresogennych można zaliczyć 
zarówno: poczucie zagrożenia, strach, frustrację, złość, ale i pozytywne 
wydarzenia życiowe, jak np. ślub czy awans w pracy. W trakcie 
odpowiedzi organizmu na stresor istotną rolę odgrywa aktywacja układu 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego i układu adrenergicznego 
(układu współczulno-nadnerczowego) [13]. Sprawna reakcja na zagrożenie 
regulowana jest więc przez interakcję układu nerwowego, hormonalnego 
i immunologicznego. Silny stres, powodując obniżenie sprawności układu 
immunologicznego, ma niekorzystny wpływ na choroby neurodegene-
racyjne [13]. Doniesienia wskazują, iż stresujący tryb życia może wpływać 
m.in. na natężenie objawów SM [1]. Inne badanie wykazało jednak, że stres 
może mieć działanie zarówno pogarszające jak i łagodzące stan chorych na 
SM [3], co pokazuje, jak trudne do rozstrzygającej oceny są skutki stresu, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę złożoność funkcjonowania ludzkiego 
organizmu ze szczególnym uwzględnieniem regulacji hormonalnej. 
W analizach dotyczących relacji stresu i przebiegu SM ocenie poddaje się 
różne jego aspekty – częstotliwość, intensywność, przewlekłość i rodzaj 
[12]. „Radzenie sobie ze stresem” jest procesem, który zawiera w sobie 
działania i wysiłki (poznawcze i behawioralne), podejmowane w celu 
sprostania wymaganiom sytuacji, które jednostka ocenia jako trudne. 
Każdy człowiek posiada własny indywidualny sposób radzenia sobie, 
uwarunkowany wieloma czynnikami, między innymi genetycznymi, 
środowiskowymi, osobowościowymi, aktualną kondycją psychofizyczną, 
specyfiką sytuacji stresowej, posiadanymi zasobami i ograniczeniami [10]. 
Przyjmuje się, że radzenie sobie ze stresem w chorobie przewlekłej jest 
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procesem dynamicznym, rozwijającym się w czasie, celowym, którego 
efektem ma być przystosowanie do życia z chorobą. W chwili znalezienia 
się w sytuacji, która postrzegana jest przez organizm jako obciążająca 
emocjonalnie, człowiek przejawia skłonność do bezrefleksyjnego stosowania 
osobowościowych mechanizmów obronnych takich, jak na przykład 
zaprzeczanie, projekcja, wyparcie, czy racjonalizacja. Badania wskazują na 
różnice wstępujące w zakresie radzenia sobie ze stresem u osób chorych na 
SM (stosowanie strategii skoncentrowanych na emocjach) w porównaniu 
do osób zdrowych [6]. Pacjenci z rzutowo-remisyjną postacią choroby 
wydają się być bardziej skłonni do używania strategii unikowych, a więc 
mniej adaptacyjnych, co dodatkowo koreluje z wyższym poziomem 
depresji [10]. Stres może przyczynić się do zaostrzenia objawów 
i przebiegu choroby, a jednocześnie sama choroba może być źródłem stresu 
i prowadzić do niższej jakości życia [12]. Psychologia zajmuje się między 
innymi badaniem wpływu stresu (różnych stresorów) na funkcjonowanie 
człowieka. Psychologia kliniczna zaś skupia się na oddziaływaniu 
stresorów szczególnie obciążających zdolności i mechanizmy adaptacyjne, 
czyli na tych, które mogą w sposób wieloaspektowy i długotrwały 
oddziaływać na stan psychofizyczny. Do takich stresorów można zaliczyć 
stwardnienie rozsiane jako chorobę przewlekłą. 

Kwestia, w jakim stopniu stres psychologiczny przyczynia się do 
rozwoju i postępu choroby SM, jest nadal kontrowersyjna. Brakuje wszech-
stronnych analiz dotyczących zależności między takimi umiejętnościami, 
jak „radzenie sobie ze stresem”, a występowaniem objawów, jak te 
zaliczane do „zespołu przewlekłego zmęczenia” u osób chorych na SM 
oraz przebiegiem choroby. Relacja tych czynników wydaje się być jednak 
nie tylko ciekawą do przeanalizowania, ale przede wszystkim dającą 
możliwość realnego wsparcia pacjentów i przyczyniającą się do poprawy 
jakości ich życia. W toku badań, weryfikacji mogłyby być poddane 
przykładowe hipotezy: 1) Im mniej efektywny styl radzenia sobie ze 
stresem, tym wyższy poziom odczuwanego zmęczenia; 2) Wraz z nasileniem 
objawów choroby, wzrasta poziom odczuwanego zmęczenia; 3) Im mniej 
efektywny styl radzenia sobie ze stresem, tym większe nasilenie choroby. 
Dodatkowe etapy badań (np. weryfikacja całej historii życia nie tylko 
w kategoriach częstości występowania rzutów, czy okresu przez jaki 
objawy nasilają się, ale także przyjrzenie się poszczególnym typom 
dolegliwości z punktu widzenia psychologii) są potrzebne, aby zanalizować 
mechanizm zależności i zaistnienie możliwych czynników moderujących. 
Dobrym pomysłem wydaje się być współpraca z lekarzami i chorymi na 
SM przy konstruowaniu przez psychologów (bądź neuropsychologów) 
badań z zakresu omawianych zagadnień, a sytuacją optymalną – stworzenie 
zespołu badawczego, w którego skład wchodziliby specjaliści różnych 
dziedzin. 
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3. Wnioski 

Zależność między stresem a SM jest wielowymiarowa, pośredniczy 

w niej wiele różnych czynników biologicznych oraz psychologicznych, co 

jest skomplikowane nie tylko dla samych osób chorych i ich bliskich, także 

dla lekarzy i innych osób „wspierających”, ale stwarza także problemy 

metodologiczne dla badaczy. Brakuje bowiem wszechstronnych analiz. 

Zgromadzona wiedza powinna inspirować i motywować do dalszych 

dociekań badawczych, ale także wskazywać skuteczne kierunki terapii 

w SM. Warto przy projektowaniu badań naukowych brać pod uwagę nie 

tylko częstotliwość występowania rzutów choroby, ale także ogólny stan 

chorego, jak również sposoby jego funkcjonowania w okresie między 

zaostrzeniami. Istotne, z punktu widzenia psychologów, wydają się być 

takie zagadnienia jak: motywacja (między innymi to, czy mamy do 

czynienia z motywacją homeostatyczną, czy heterostatyczną) chorego, 

możliwości otrzymywania wsparcia (na przykład od bliskich) w sposób 

ciągły, tendencja jednostki do radzenia sobie w kryzysie i trudnych 

sytuacjach życiowych, skłonności do m.in. depresji, tzw. wytrzymałość 

(w niekorzystnych warunkach) i wiele innych związanych z kondycją 

pacjenta, jego osobowością i temperamentem. Osoby, którym stawiana jest 

diagnoza SM, najczęściej znajdują się w takim punkcie swojego życia, 

kiedy rozwijają swoją karierę naukową, zawodową, zakładają rodziny. 

Zrozumiałe, że pragną wówczas „korzystać z życia”, wydatkują wiele 

energii by podejmować nowe aktywności, zdobywać doświadczenia – uczyć 

się, pracować, odkrywać, poznawać, tworzyć relacje. Choroba sprawia, że 

konieczne jest przewartościowanie dotychczasowej egzystencji, odnalezienie 

sił do walki o siebie i swoje zdrowie oraz do rehabilitacji. Sprzyjającą 

radzeniu sobie na co dzień i poszukiwaniu wsparcia, a także rehabilitacji, 

wydaje się być akceptacja choroby i sytuacji z nią związanej, co jednak 

może sprawić dużą trudność, a dla niektórych być niemożliwe do realizacji. 

Mimo wprowadzania wciąż nowych leków i metod leczenia, dolegliwości 

nie zostały zniwelowane. Dodatkowo, wielu chorych nie stać na najnowo-

cześniejsze metody leczenia. Ważne, by chorzy otrzymywali szansę na 

poznanie strategii (między innymi z zakresu psychologii), które będą 

wspierać ich wysiłki, a nad którymi sami mogą mieć częściową, jeśli nie 

pełną, kontrolę. Coraz większa wiedza o ludzkim organizmie i sposobie 

jego funkcjonowania, zgromadzona dzięki licznym badaniom naukowym, 

a mająca szansę dotrzeć dzięki szybkiemu przepływowi informacji 

i dostępności do poszczególnych jednostek, w coraz większym zakresie 

wpływa na podejmowanie zachowań prozdrowotnych – sprzyja im. Sposób 

funkcjonowania, własne decyzje i zachowania wiążą się bezpośrednio 

i pośrednio ze stanem zdrowia, nasileniem ryzyka pojawienia się objawów 
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chorobowych, czy zachorowaniem. Warunkiem wdrożenia systemu 

radzenia sobie z chorobą, jest dostrzeżenie jej objawów, konfrontacja 

z nimi, a także własnymi przekonaniami, emocjami (zwłaszcza lękiem) 

i oczekiwaniami. Podkreśla się fakt, że w różnych sytuacjach, na różnych 

etapach choroby, pojawić się może potrzeba stosowania różnorodnych 

strategii radzenia sobie. Wykorzystywanie odmiennych strategii w porównaniu 

z osobami bez doświadczenia choroby SM, wiąże się ze zróżnicowanym 

obrazem klinicznym dolegliwości. Psycholodzy specjalizujący się 

w psychologii zdrowia, mogą promować zdrowy styl życia, edukować, 

wyjaśniać mechanizmy zachowań, które stwarzają zagrożenie zachorowania. 

Między środowiskiem a jednostką zachodzą procesy, następują reakcje oraz 

konkretne zachowania. Wiedza o różnorodnych i możliwych rozwiązaniach 

poszczególnych zadań w toku egzystencji jednostki, staje się narzędziem 

do podejmowania przynoszących sukcesy działań, a co za tym idzie sprzyja 

lepszemu zdrowiu i lepszemu samopoczuciu. Kompleksowa opieka nad 

pacjentem chorym na SM powinna uwzględnić między innymi rozpoznanie 

i leczenie zespołu zmęczenia oraz trening umiejętności radzenia sobie ze 

stresem, co może wpłynąć pozytywnie na poprawę jakości jego życia. 
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Strategie radzenia sobie ze stresem a zespół przewlekłego zmęczenia 

w stwardnieniu rozsianym 

Streszczenie 

Stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis multiplex) jest chorobą neurodegeneracyjną o nie do 

końca poznanej etiologii, charakteryzującą się obecnością rozsianych ognisk demielinizacji 

w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz wymieraniem motoneuronów. Bardzo ważnym celem 

leczenia SM jest zmniejszenie negatywnego wpływu choroby na funkcjonowanie i jakość 

życia. Zespół przewlekłego zmęczenia jest jednym z częstszych objawów towarzyszących 

chorobie. W procesie leczenia ważna jest aktywność fizyczna, rehabilitacja, psychoterapia 

oraz unikanie czynników mogących nasilać zmęczenie. Stres powoduje obniżenie 

sprawności układu immunologicznego i ma ogromny wpływ na choroby neuro-

degeneracyjne. Radzenie sobie ze stresem jako proces zawiera w sobie działania i wysiłki 

poznawcze oraz behawioralne, podejmowane w celu sprostania wymaganiom sytuacji, które 

jednostka ocenia jako trudne. Stres może przyczynić się do zaostrzenia choroby, 

a jednocześnie sama choroba może być źródłem stresu i prowadzić do niższej jakości życia. 

Celem pracy jest wskazanie na potrzebę badań strategii radzenia sobie ze stresem u chorych 

na SM i ich związku z poziomem zmęczenia przewlekłego. Występowanie zależności 

między stresem i zmęczeniem należy badać w kontekście nasilania się choroby. Poznanie 

zależności pomiędzy strategiami zaradczymi a poziomem zmęczenia może przyczynić się 

do rozwijania programów terapeutycznych lub treningów wspomagających chorych na SM 

w przystosowaniu się do życia z chorobą przewlekłą. 

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, strategie radzenia sobie, stres, zmęczenie 
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Strategies of coping with stress and chronic fatigue in multiple sclerosis 

Abstract 

Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system with unclear 

etiology, characterized by presence of disseminated demyelinisation in brain and spinal 

cord, and extinction of motor neurons. Very important goal of treatment MS is to reduce the 

negative impact of the disease on the functioning and quality of life. Chronic fatigue 

syndrome is one of the most common symptoms associated with the disease. Physical 

activity, rehabilitation, psychotherapy and avoidance of factors which may increase fatigue, 

are important in the process of treatment. Stress lowers the efficiency of the immune system 

and it has a major impact upon neurodegenerative diseases. Coping with stress as a process 

includes the actions and efforts cognitive and behavioral, taken in order to manage the 

situation that the man regards as a difficult. Stress may lead to exacerbation of the disease 

while the disease itself can be a source of stress and can lead to lower quality of life. The 

aim of proposed study is to point to the need for research the strategies of coping with stress 

in patients with MS and its relationship with the level of chronic fatigue. The occurrence 

of the relationship between stress and fatigue should be examined in the context of the 

exacerbating disease. Understanding the relationship of coping strategies correlation with 

the level of fatigue may contribute to the development of psychotherapeutic programs 

or training helping MS patients to adapt to live with chronic diseases.  

Keywords: multiple sclerosis, strategies of coping, stress, fatigue 
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Anoreksja – jak wpływa na rodzinę? 

1. Wprowadzenie 

Pojęcie anorexia powstało przez połączenia greckich słów: an (pozba-

wienie, brak) oraz orexis (apetyt) i jest ogólnym określeniem na brak 

łaknienia lub awersję do pokarmu [23]. Choroba ta ewoluowała i przybierała 

różne postacie w zależności od kontekstu epoki. W czasach antycznych 

początkowo Hipokrates a następnie Galen podejmowali próby zdefiniowania 

jadłowstrętu psychicznego, jako chorobliwe powstrzymywanie się od 

wszelkiego przyjmowania pokarmów posługując się terminami asitia lub 

inedia [28]. Freud natomiast uważał, że zaburzenia przyjmowania pokarmu 

stanowią problem pierwotnego popędu płciowego. 

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele artykułów, książek oraz 

publikacji naukowych dotyczących zaburzeń odżywiania. Wydaje się, że 

każdy posiada wiedzę na temat objawów, przebiegu czy nawet przyczyn 

choroby, gdyż budzą one ciekawość, niekiedy sensacje [11]. Większość 

uczonych uznaje jednoznacznie, że anoreksja jest bardzo poważną chorobą 

oraz ma bardzo złożoną patogenezę. Leczenie jej wymaga kompleksowej 

terapii w prowadzeniu, której jest zaangażowany wielodyscyplinarny 

zespół terapeutyczny tj. psychiatra, psychoterapeuta, lekarz internista, 

endokrynolog, dietetyk [17]. 

2. Cel pracy 

Głównym celem pracy jest przedstawienie zmian, jakie zachodzą 

w funkcjonowaniu rodziny po zdiagnozowaniu anoreksji jednego z jej 

członków. 
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3. Materiał i metody 

W pracy dokonano analizy dostępnej literatury dotyczącej zaburzeń 

odżywiania, wpływu anoreksji na środowisko domowe oraz konsekwencji, 

jakie za sobą niesie. 

4. Zaburzenia odżywiania 

Zaburzenia odżywiania według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 

zaliczane są do zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. Obejmują one takie zaburzenia jak: 

 jadłowstręt psychiczny ( anorexianervosa); 

 jadłowstręt psychiczny atypowy; 

 żarłoczność psychiczną; 

 żarłoczność psychiczną atypową; 

 przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi; 

 wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi; 

 psychogenną utratę łaknienia; 

 zaburzenia odżywiania nieokreślone [20]. 

Kowalczuk przyjmuje, że zaburzenia odżywania to nienaturalny 

stosunek do odżywiania się i zaspokajania potrzeby głodu obserwowany 

w postaci napadów niekontrolowanego objadania się lub rygorystycznego 

kontrolowania masy ciała za pomocą niewłaściwych, a wręcz pato-

logicznych sposobów [14]. 

4.1. Jadłowstręt psychiczny (anoreksja)  

W literaturze można znaleźć wiele definicji jadłowstrętu psychicznego. 

Jakubik definiuje anoreksje, jako celowe dążenie do utraty wagi ciała, 

wywołane i/lub podtrzymywane przez pacjenta, zazwyczaj wiąże się z lękiem 

przed utratą zgrabnej sylwetki, a dążenie do szczupłości przybiera często 

postać idei nadwartościowej [7]. Crisp uważa, że głównym problemem 

osoby cierpiącej na jadłowstręt psychiczny jest rozdarcie między 

pragnieniem jedzenia, a lękiem przed konsekwencjami jego spożycia [12]. 

Jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksja polega na tym, że osoba chora 

odczuwa silny lęk przed przytyciem i konsekwentnie zmierza do osiągnięcia 

jak najmniejszej masy ciała. Zazwyczaj stwierdza się niedożywienie 

różnego stopnia z wtórnymi zmianami hormonalnymi i metabolicznymi 

oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu [20]. 

Anoreksja uznawana jest za chorobę o podłożu psychicznym. Jej istotą 

jest świadome, rygorystyczne ograniczanie ilości przyjmowanych 

pokarmów, silne koncentrowanie się na wyglądzie i masie ciała. Czasem 

błędnie uważa się, że anoreksja powiązana jest z brakiem apetytu, prawdą 



 

 

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Kamila Zabłocka, Ewelina Firlej, Małgorzata Dziedzic 
 

40 

jest jednak, że osoba chora odczuwa głód, ale odmawia jedzenia z obawy 

przed zwiększeniem wagi [6].Osoba chorująca na anoreksje ma zaburzone 

wyobrażenie własnego ciała. Ciągle żyje w przekonaniu, że ma nadwagę 

bądź jest otyła. Początek choroby jest przeważnie dyskretny. Początkowo 

chory stosuje dietę odchudzającą i ma wrażenie, że uzyskane efekty spadku 

masy ciała są wynikiem stosowanego sposobu odżywiania. W miarę utraty 

kilogramów chce w jak najszybszym czasie zmniejszyć swoją masę ciała. 

Systematycznie unika jedzenia, nie jada posiłków w towarzystwie. 

Wykonuje nadmierne ćwiczenia fizyczne i uczestniczy w wielu zajęciach 

sportowych. Z czasem osoby chore tracą siły, ale nie zaprzestają 

wykonywania ćwiczeń. Żyją w przeświadczeniu, iż mimo utraty wigoru są 

zdrowe.  

Wyróżnia się dwa główne typy anoreksji: 

 typ restrykcyjny – dominuje głodzenie się [17]. Nie występują tutaj 

stany objadania się, nadużywania środków przeczyszczających, 

odwadniających, nie dochodzi do wymiotowania; 

 typ żarłoczno-wydalający – dochodzi do niekontrolowanego objadania 

się, indukowania wymiotów, stosowania środków przeczysz-

czających [27]. 

5. Epidemiologia 

Z badań epidemiologicznych wynika, że rocznie na anoreksję zapada 

17-20 osób na 100 tysięcy wśród których dominują dziewczęta i kobiety 

(90-95%). Co dziesiątą osobą dotkniętą anoreksją jest chłopiec lub 

mężczyzna. Największą liczbę zachorowań stanowią osoby w przedziale 

wiekowym 13-25 lat. Specjaliści ostrzegają, że zaburzenia odżywiania 

zaczynają dotykać coraz młodszych grup populacji [4]. Najwięcej 

zachorowań występuje w Europie i Ameryce Północnej, gdzie wzrost 

zaburzeń odżywiania odnotowano w drugiej połowie XX wieku [24]. 

Ocenia się, że w Polsce dotyczy to od 0,8% do 1,8% populacji dziewcząt 

poniżej 18 r.ż. Częstość ta wzrasta do 3,7%, jeśli uwzględni się 

występowanie postaci choroby niespełniających wszystkich kryteriów 

diagnostycznych. Choroba ta występuje najczęściej u osób w wieku 13-14 lat 

(początek okresu dojrzewania) oraz 17-18 lat (dążenie do idealnej sylwetki, 

wpływ mass mediów). Częstość występowania anoreksji zmniejsza się po 

25 roku życia [1]. 

6. Czynniki predysponujące do wystąpienia anoreksji 

Etiologia choroby nie jest dostatecznie poznana, jednak wiele źródeł 

podaje, że na rozwój anoreksji wpływa wiele czynników, takich jak: 

czynniki osobowościowe (indywidualne), kulturowe, społeczne i rodzinne.  
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Czynniki osobowościowe (indywidualne) 

Osoby popadające w anoreksje obrazują na perfekcjonizmie w różnych 

dziedzinach swojego życia, a co za tym idzie, na nadmiernej koncentracji 

nad własnym ciałem. Przyszli anorektycy charakteryzują się wysoką 

inteligencją, w szkole są to zazwyczaj prymusi. Wielu działaniom, jakie 

podejmują towarzyszy lęk przed niepowodzeniem i niepewność sukcesu. 

Kolejną charakterystyczną cechą jest zaniżona samoocena. Osoby o niskiej 

autokrytyce w literaturze przedmiotu opisywane są, jako nadwrażliwe, 

lękliwe, napięte emocjonalnie, podejrzliwe i nieufające innym. Cechuje je 

negatywna postawa wobec samych siebie, nadwrażliwość na krytykę, 

poczucie beznadziejności [9]. Nie akceptują swojego wyglądu, są negatywnie 

nastawione do „własnego ja”. Również osobowość schizoidalna lub 

schizotypowa może obejmować zachowania związane z jedzeniem [13]. 

Czynniki kulturowe i społeczne  

W dzisiejszych czasach za jedną z głównych przyczyn anoreksji uważa 

się powszechny kult piękna i szczupłej sylwetki. Promowanie w środkach 

masowego przekazu chudych modelek, nadmiernej aktywności fizycznej 

i stereotypu, że osoby tylko o najmniejszym rozmiarze ubrań mogą mieć 

powodzenie w życiu, ogromnie wpływa na świadomość dziewcząt 

w okresie adolescencji. W pogoni za aktualnymi trendami stosują diety 

odchudzające, uprawiają przesadną aktywność fizyczną a w najgorszym 

przypadku stosują leki przeczyszczające w celu osiągnięcia wymarzonej 

figury. Istnieje również przekonanie, że jeśli będą dbać o swoje ciało, to 

zapobiegną powstawaniu wielu chorób. Jest w tym oczywiście racja, ale 

przesadne pielęgnowanie ciała i zdrowia również działa w przeciwnym 

kierunku i może powodować określone schorzenia.  

Współczesne dzieci, czerpiące wzorce z mass mediów, oglądające 

reklamy telewizyjne, bombardowane są informacjami, że trzeba i wypada 

być szczupłym. Gdy przedszkolakom daje się do wyboru lalki o iden-

tycznych twarzach, włosach i ubraniach, ale różniące się tuszą, wszystkie 

wybierają lalkę szczupłą [9]. Już we wczesnym dzieciństwie dziewczynki 

dowiadują się, jaką powinny mieć figurę, a ich ukochana zabawka to lalka 

Barbie. Dając ją dziecku, na ogół nie zastanawia się, jaki zawiera przekaz 

lub jakie może modelować wyobrażenia dziecka o sobie. Kształty lalki nie 

mają nic wspólnego z proporcjami ciała nastolatki i co więcej w rzeczy-

wistości są mało realne do osiągnięcia. Wszechobecne reklamy z ową 

zabawką wpajają dzieciom, że to jest ideał piękna i kobiecości. 

Należy podkreślić, że kult szczupłości wyznacza standardy bardzo 

trudne do osiągnięcia dla wszystkich młodych dziewcząt i kobiet. Tworzy 

to rodzaj nacisku, presji w przeciwieństwie do poprzednich stuleci, kiedy to 

kobiety o krągłych kształtach były uznawane za kanon piękna. Natomiast 
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w ostatnich czterech dekadach szczupłość stała się wyznacznikiem 

kobiecości.  

Czynniki rodzinne  

Wielu badaczy uznaje, że środowisko rodzinne znacznie wpływa na 

rozwój zaburzeń odżywiania. Pierwszym z uczonych, który opisał 

zależności rodzinne wpływające na rozwój jadłowstrętu psychicznego był 

Salvator Minuchin. Wyróżnił on następujące cechy rodziny anorektycznej: 

 nadmierne uwikłanie (usidlenie); 

 nadopiekuńczość; 

 zła tolerancja konfliktów i nieadekwatne techniki ich rozwiązywania; 

 mały potencjał zmiany; 

 uwikłanie dziecka w konflikt rodzinny [15]. 

Nadmierne uwikłanie według Namysłowskiej oznacza, że w systemie 

rodzinnym została zachwiana równowaga pomiędzy byciem jego członkiem 

a indywidualną jednostką, inaczej mówiąc, równowaga pomiędzy ja 

rodzinnym a ja indywidualnym [21]. Dodaje ona również, że inną formą 

nadmiernego uwikłania jest małe zróżnicowanie podsystemów rodzinnych. 

Można tu zaliczyć między innymi: nieodpowiednie sprawowanie funkcji 

rodzicielskich oraz pełnienie opieki przez dzieci wobec swoich rodziców. 

O usidleniu mówi się również, kiedy każdy z rodziny żyje życiem każdego. 

Zjawisko to charakteryzuje się ogromną ekspresyjnością interakcji. Mimo 

tak silnego związania rodzinnego, każdy z jej członków czuje się samotny. 

Wszyscy mają poczucie, że muszą troszczyć się o innych, a w konse-

kwencji rezygnować z własnego życia prywatnego. Również typowe dla 

takiego środowiska rodzinnego jest to, że problem jednej osoby staje się 

problemem wszystkich. Każdy z rodziny chce pomóc, mimo, że nie zawsze 

ta pomoc jest potrzebna [21]. 

Nadopiekuńczość może przekraczać granice troski i opieki związanej 

z chorobą. Nadopiekuńczość przejawia się również w zbyt dużej 

koncentracji na dziecku, co charakteryzuje się nadmierną bliskością, 

tendencją do wyręczania go w czynnościach, które powinno realizować 

samodzielnie [29]. Dotyczy również stopnia, w jakim rodzina wykazuje 

wzajemne zainteresowanie samopoczuciem innych członków rodziny. Ta 

właściwość systemu rodzinnego hamuje uzyskiwanie autonomii i osobistej 

dyferencjacji przez członków rodziny. W tego typu rodzinie dziecko jest 

dość mocno izolowane od świata zewnętrznego. Skutkuje to w zabu-

rzeniach jego osobowości oraz samodzielności. Dziecko przez całe życie 

jest zależne od swoich rodziców, nic nie może zrobić samemu, jest wręcz 

za wszystko wyręczane. Nie może samodzielnie dorosnąć, odciąć się od 

rodziny, a anoreksja może dać mu poczucie kontroli nad swoim ciałem 

i życiem, odseparowania się od rodziców.  
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Zła tolerancja konfliktów i nieadekwatne techniki ich rozwiązywania 

mogą być przyczyną występowania jadłowstrętu psychicznego zwłaszcza w 

rodzinach w których rodzice nie potrafią ze sobą otwarcie rozmawiać, 

unikając konfliktów [30]. W niektórych rodzinach występuje wiele 

problemów, ale jeśli dochodzi do konfrontacji, członkowie rodziny 

natychmiast się z niej wycofują [21]. Nadrzędnym celem takiej rodziny 

staje się zachowanie harmonii i wszelkie próby rozwiązywania problemów 

uznawane są za zagrożenie spokoju rodziny [1]. W takim środowisku 

domowym nie rozmawia się o problemach. Wszyscy członkowie rodziny 

pozostają sami w radzeniu sobie z trudnościami. Uważa się, że jeśli 

problem nie zostanie nazwany – to nie istnieje. Wszystkie powstałe kłopoty 

zostają bagatelizowane. W sytuacji, kiedy występuje problem z odży-

wianiem, rodzina daje anorektyczce pozwolenie na to, że nie musi jeść, 

ponieważ to nie jest problem. 

Kolejną cechą rodziny anorektycznej jest mały potencjał zmian, który 

określa trudność zmieniania się w odpowiedzi na czynniki wewnątrz-

rodzinne, takie jak przejście do kolejnej fazy cyklu życia lub losowe, 

związane z różnymi stresami dotykającymi rodzinę [21]. Wewnątrz 

środowiska domowego są określone zasady, rytuały na przykład rodzinne 

celebrowanie posiłków. Próby podjęcia jakichkolwiek zmian wśród 

panujących reguł powodują reakcje stresowe z którymi rodzina nie potrafi 

sobie radzić. Anoreksja w takim przypadku jest sposobem radzenia sobie 

z ukrytymi emocjami. 

Uwikłanie dziecka w konflikt rodzinny występuje najczęściej 

w rodzinach, gdzie rodzice nie potrafią ze sobą rozmawiać, tłumią w sobie 

emocje [21]. Dzieci zostają wciągnięte w zaistniałe konflikty, a w konse-

kwencji jedno z nich staje się sprzymierzeńcem któregoś rodziców, stając 

przeciwko drugiemu. Bądź w odwrotnej sytuacji, dziecko w czasie 

panującej kłótni staje się mediatorem pomiędzy rodzicami [26]. Obie 

sytuacje stają się dla dzieci bardzo stresujące, a to może skutkować buntem 

przeciw rodzicom. Kiedy pojawia się problem anoreksji, zostaje on 

wysunięty na pierwszy plan. Powoduje, że konflikty małżeńskie są 

pozornie zażegnane, temat choroby staje się problemem zamiennym [15]. 

W literaturze wskazuje się również czynniki socjoekonomiczne, jako 

możliwe przyczyny anoreksji: dobry status ekonomiczny (częstsze 

występowanie anoreksji u dzieci z rodzin o średnim i wyższym statusie 

ekonomicznym), propagowanie przez media szczupłej sylwetki oraz 

poglądu, że bycie szczupłym zapewnia szczęście i sukces, wykonywanie 

niektórych profesji: modelka, aktorka, tancerka, gimnastyczka [1]. 
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Natomiast Maciorkowska uważa, że uchwytną w wywiadzie klinicznym 

przyczyną anoreksji może być: 

 krytyczna uwaga kogoś z otoczenia chorego dotycząca jego rzeczy-

wistej nadwagi; 

 identyfikacja ze słynną modelką czy aktorką stosującą dietę; 

 presja środowiska; 

 przekonanie o zbawiennym wpływie na zdrowie specjalnych elimi-

nacyjnych diet [19]. 

7. Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 przedstawia następujące 

kryteria diagnostyczne anoreksji: 

 utrata masy ciała, prowadząca do wagi ciała co najmniej 15 procent 

poniżej prawidłowej lub oczekiwanej dla danego wieku i wzrostu 

chorego; 

 stosunek masy ciała jest narzucony przez samego chorego poprzez 

unikanie tuczącego pożywienia, a ponadto przez prowokowanie 

wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, wyczerpujące 

ćwiczenia fizyczne, stosowanie leków tłumiących łaknienie lub 

środków moczopędnych; 

 postrzeganie siebie, jako osoby otyłej oraz strach przed przytyciem, 

co prowadzi do narzucania sobie niskiego progu masy; obawa przed 

otyłością występuje w formie natrętnej myśli nadwartościowej; 

 zaburzenia endokrynne, przejawiające się u kobiet, zanikiem 

miesiączkowania, a u mężczyzn utratą zainteresowań seksualnych 

i potencji. Stwierdza się również podniesienie poziomu hormonu 

wzrostu oraz zmiany metabolizmu hormonu tarczycy i zaburzenia 

wydzielania insuliny [11]. 

Wyróżnia się również kryteria anoreksji psychicznej według DSM-IV-TR:  

 odmowa utrzymywania masy ciała na poziomie minimalnej masy 

prawidłowej dla wieku i wzrostu; 

 nasilona obawa przed przyrostem masy ciała i przytyciem, nawet 

w przypadku niedostatecznej masy ciała; 

 wpływ nieprawidłowego postrzeganie własnej sylwetki na samo-

ocenę oraz aktualną masę ciała; 

 u kobiet po rozpoczęciu miesiączkowania, może wystąpić jej zanik, 

przez okres, co najmniej trzech kolejnych cyklów miesięcznych, 

(jeśli miesiączka występuje tylko w następstwie stosowania 

hormonów np. estrogenów, kobieta uważana jest za niemiesiącz-

kującą) [25]. 
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8. Obraz kliniczny anoreksji  

Jeszcze przed rozwinięciem się pełnoobjawowego jadłowstrętu chorzy 

nadmiernie koncentrują się na obrazie własnego ciała, jego wymiarach, 

niezadowoleniu z niektórych cech swojego wyglądu [5]. Wyniszczająca 

głodówka wywiera wielki wpływ na psychikę młodego człowieka. 

Niedożywienie powoduje zmiany w funkcjonowaniu mózgu, które 

oddziałują na myśli, uczucia i zachowania. Typowymi objawami są 

rozdrażnienie albo apatia. W związku z tym nastolatka staje się krnąbrna, 

nie przyznaje się do choroby i odmawia leczenia [16]. W początkowym 

okresie chora ukrywa ograniczanie jedzenia przed rodziną. W momencie, 

kiedy zauważa utratę masy ciała, następuje euforia, zadowolenie i coraz 

większa koncentracja na tym, aby zrzucić kolejne zbędne kilogramy. 

Dodatkowo pojawia się coraz większy lęk przed niekontrolowanym 

przytyciem. Z każdym dniem coraz bardziej się to pogłębia. Ze zwiększoną 

siłą osoba chora unika jedzenia, prowokuje wymioty bądź stosuje środki 

przeczyszczające. Stronienie od przyjmowania pokarmu staje się 

najważniejszą wyznawaną wartością. Z niechęcią uczestniczy w rodzinnym 

spożywaniu posiłków. Zamyka się na świat, unika jakichkolwiek 

kontaktów z grupą rówieśniczą, nie uczestniczy w życiu społecznym. 

Skupiona jest tylko na obrazie własnego ciała. Występuje również 

nieprawidłowe wyobrażenie wyglądu własnego ciała i zaburzona percepcja 

poznawcza interpretacji bodźców (dysmorfofobia) [8]. 

Choroba ta powoduje szereg objawów z zakresu funkcjonowania 

organizmu, są to między innymi: 

 utrata tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej, czego konsekwencją 

jest wychudzenie i wyniszczenie; 

 obniżenie temperatury podstawowej ciała poniżej 36 stopni 

Celsjusza z nietolerancją chłodu; 

 obniżenie ciśnienia krwi poniżej 120/70 mm Hg (pierwsze trzy ww. 

objawy są konsekwencją spowolnienia procesów metabolicznych); 

 zasinienie dystalnych części kończyn i obrzęki; 

 bradykardia, zaburzenia rytmu serca; 

 uczucie nadmiernej pełności w śródbrzuszu z wzdęciami i zaparciami; 

 zanik cyklu menstruacyjnego; 

 zmiana wielkości macicy i jajników; 

 pojawienie się charakterystycznego meszku na ciele – lanugo – z suchą, 

łuszczącą się skórą z tendencją do żółtego podbarwienia; 

 wypadanie włosów; 

 osteopenia z osteoporozą (głównie u chorych z wieloletnim wywiadem 

chorobowym); 
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 stany zapalne żołądka i jelit. U chorych z podtypem bulimicznym 

odnotowuje się owrzodzenia jamy ustnej i przełyku, obrzęki 

ślinianek, ubytki szkliwa i próchnicę zębów [8]. 

9. Wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny 

Podstawowe nawyki żywieniowe nabywa się w środowisku rodzinnym. 

Dziecko nabiera je poprzez powtarzanie określonych zachowań rodziców 

i praktykowanie wzorów oraz zwyczajów żywieniowych. Pozostawanie 

w grupie społecznej, jaką jest rodzina, wiąże się z utożsamianiem się z jej 

wartościami, a w sferze żywieniowej z podtrzymywaniem tradycji. 

Wspólne spożywanie posiłków w rodzinie, która ma własne cele życiowe, 

intymność i odrębność, pozwala na wypracowanie prawidłowych nawyków 

żywieniowych [19]. Jednakże wystąpienie jadłowstrętu psychicznego 

u członka rodziny nie pozwala kontynuować powyższych reguł. Osoba 

chora nie ma potrzeby spędzania wspólnego czasu z rodziną przy posiłku. 

Odizolowuje się od bliskich. Rodzice z czasem znajdują ukrywane 

w różnych zakamarkach jedzenie. 

Początkowo nikt z rodziny nie zdaje sobie sprawy, co dzieje się 

z dzieckiem. W pierwszej fazie choroby rodzice nie są w stanie dostrzec 

powstającego problemu. Dla dziewcząt w okresie dojrzewania kwestia 

własnego ciała staje się sprawą bardzo osobistą. Ostatnimi osobami, 

którym będzie się zwierzać na temat swojej figury są rodzice. Chorzy 

poprzez wiele wymyślonych sposobów próbują odwrócić uwagę swoich 

rodziców od nowego sposobu odżywiania się i utraty masy ciała. Nadal 

mogą mieć z nimi bliski kontakt, ale temat ich zmieniającego stosunku do 

jedzenia będzie przez nich pomijany [11]. 

Anorektyczki w celu uzyskania wymarzonej figury nie tylko unikają 

jedzenia, ale także wykonują nadmierną aktywność fizyczną, stosują środki 

przeczyszczające i prowokują wymioty. Rodzice na początku mogą nie 

zdawać sobie sprawy z pogłębiającego i poważnego problemu ich dziecka. 

W momencie, kiedy rodzina zaczyna podejrzewać, że dziecko może być 

poważnie chore, zaczyna się zastanawiać, co spowodowało, że córka 

podjęła się tak drastycznych sposobów, aby utracić masę ciała. Rodzice 

obwiniają się wzajemnie. Argumentują, że nie mieli wystarczająco dużo 

czasu dla swojego dziecka, że nie interesowali się jego życiem osobistym 

czy poprzez natłok zajęć nie zauważyli nic niekojącego. W chwili, kiedy 

diagnoza zostaje potwierdzona, pierwszą reakcją rodziców jest mechanizm 

obronny. W niektórych przypadkach rodzice zaprzeczają chorobie.  

W wielu rodzinach po zdiagnozowaniu choroby u dziecka pojawia się 

poczucie winy oraz obwinianie innych za pojawienie się anoreksji. Według 

Józefik rodzice początkowo nie rozumieją oraz nie potrafią wytłumaczyć 
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zachowania swojego dziecka, co może oznaczać tendencję do odcięcia od 

problemu, przekonując innych, że nie są odpowiedzialni za to, co się stało 

[11]. Rodzice początkowo obwiniają bezpośrednio dziecko. Sądzą, że robi 

to specjalnie w celu zwrócenia na siebie uwagi. Dodatkowo w wielu 

przypadkach obwiniają siebie wzajemnie za pojawienie się choroby. 

Zarzucają sobie ciągłą pogoń za pieniędzmi i małe zainteresowanie 

rodziną. W zaistniałej sytuacji mogą pojawić się liczne konflikty i awantury 

pomiędzy małżonkami. 

Kolejną reakcją rodziców na chorobę może być lęk, przerażenie 

i poczucie bezradności. Boją się tego, że dziecko doprowadzi się do skraj-

nego wyniszczenia, że choroba spowoduje wiele negatywnych Konsek-

wencji w organizmie, a nawet śmierć. Naturalną reakcją rodziców jest 

obawa i intensywne poszukiwanie jak najszybszych rozwiązań choroby. 

Wszystkim wyżej wymienionym cechom towarzyszy złość rodziców. 

Może pojawić się niekontrolowane wyrażanie złości poprzez agresję. 

Zachowania takie to między innymi zmuszanie na siłę dziecka do jedzenia 

i towarzyszące temu ciągłe krzyki, groźby czy szantaż. Rodzina, która 

wcześniej była ogniskiem pełnym miłości w konsekwencji może stać się 

rodziną, w której panować będzie złość i agresja. Bardzo trudną sytuacją 

dla bliskich jest obecność dziecka w szpitalu psychiatrycznym. 

W świadomości rodziców może pojawić się ogromny strach przed jego 

śmiercią oraz poczucie wstydu przed innymi. Dodatkowo osoba chora 

może się buntować przeciwko zaistniałej sytuacji, prosić najbliższych 

o zabranie do domu, a rodzice stają się wtedy bezradni i winni, że 

krzywdzą swoje dziecko. 

Anoreksja jest dla rodziny zagrożeniem. Wymaga zaangażowania 

wszystkich jej członków w leczenie oraz późniejszą rekonwalescencję. 

Należy pogodzić zaistniałą chorobę z codziennymi obowiązkami. Czas 

diagnozy to trudny okres przystosowania się do nowej sytuacji poprzez 

akceptację choroby i realizację nowej roli. To czas poszukiwania nowych 

sposobów radzenia sobie z rzeczywistością. Zazwyczaj jednak utrzymanie 

nienaruszonej więzi pomiędzy małżonkami jest zadaniem bardzo 

skomplikowanym, a stabilizacja nadchodzi dużo później. Najczęściej cała 

uwaga zostaje skierowana na opiekę nad chorym dzieckiem. Wówczas 

zazwyczaj cały ciężar opieki spoczywa na matce, rodzinie lub bliskich [2]. 

10. Podsumowanie 

Rodzina stając przed problemem anoreksji jest wystawiona na wiele 

prób. Musi tworzyć zespoloną całość, niosąc pomoc wszystkim jej 

członkom. Głównymi zadaniami stojącymi przed rodziną zmagających się 

z jadłowstrętem psychicznym ich dziecka należy przede wszystkim: redukcja 
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lęku i poczucia chaosu u dziecka i współmałżonków, reorganizacja życia 

domowego i umacnianie wzajemnych więzi. Szczególnie istotne jest 

przeciwdziałanie osamotnieniu, bezradności i bezsilności poprzez poszu-

kiwanie nowych wartości i zmianę planów życiowych z jednoczesnym 

umacnianiem poczucia wpływu na zdarzenia [3]. 
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Anoreksja – jak wpływa na rodzinę? 

Streszczenie 

W dobie XXI wieku narastającym problemem stają się zaburzenia odżywiania. Niosą one 

wiele konsekwencji zarówno wobec osoby chorującej jak i jej rodziny. Prawidłowe 

funkcjonowanie całej struktury rodzinnej zostaje zachwiane, a wszyscy jej członkowie 

zostają poddani ogromnej próbie. Głównym celem pracy jest przedstawienie zmian, jakie 

zachodzą w funkcjonowaniu środowiska rodzinnego po zdiagnozowaniu anoreksji jednego 

z jej członków. W pracy dokonano analizy dostępnej literatury dotyczącej zaburzeń 

odżywiania, wpływu anoreksji na środowisko domowe oraz konsekwencji, jakie za sobą 

niesie. Stwierdzono, iż jedną z ważniejszych przyczyn anoreksji może być najbliższe 

otoczenie osoby chorej. Jednak czynnik ten może wystąpić, ale nie musi. Aczkolwiek 

w odwrotnej sytuacji anoreksja zawsze determinuje funkcjonowanie wszystkich jej członków. 

Rodzice muszą zmagać się z powstałym lękiem, strachem, poczuciem bezradności czy 

poczuciem winy. Najważniejsze jednak jest to, aby to właśnie oni w odpowiednim stadium 

potrafili pomóc swojemu dziecku. 

Słowa kluczowe: anoreksja, jadłowstręt psychiczny, zaburzenia odżywiania 

Anorexiahow it affects thefamily? 

Summary 

In the age of twenty-first century are becoming a growing problem of eating disorders. They 

carry many consequences to both the mentally ill person and her family. The proper 

functioning of the family is shattered, and all family members are subjected to huge test. 

In this study, attempts were made to explain how the disease one of the members of the 

family affects its functioning. The main aim of this paper is to present the changes taking 

place in the functioning of the family after 

a diagnosis of anorexia one of its members. The paper presents an analysis of the available 

literature on eating disorders, anorexia impact on the home environment and the 

consequences it carries. It has been found that the cause anorexia can be family factors. 

However, they can occur, but not necessarily. However, in the reverse situation, anorexia 

always affects the functioning of family life. Parents must cope with the resulting anxiety, 

fear, feelings of helplessness and guilt. But the most important thing is to parents in the 

appropriate stage could help their child 

Keywords: anorexia, anorexia nervosa, eating disorders 
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Standardy postępowania z „osobami 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi 

zagrożenie” w polskim prawie karnym 

1. Wstęp 

W dniu 22 listopada 2013 r. polski ustawodawca wprowadził nowy 

instrument prawny jakim jest ustawa o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 24) zwana 

dalej ustawą. Ustawodawca świadomie i celowo wprowadza pojęcie „osoby 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzającej zagrożenie”, dlatego też autorzy 

taką właśnie terminologię przyjęli w niniejszej pracy (w kryminologii 

określani jako sprawcy niebezpieczni).  

Celem pracy jest analiza standardów postępowania z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 24) pod 

kątem wiążących się z nimi kontrowersji. Podstawowekontrowersje 

dotycząceustawy to przede wszystkim możliwość stosowania nadzoru 

prewencyjnego i izolacji w Krajowym Ośrodku ZapobieganiaZaburzeniom 

Dyssocjalnym w świetle podstawowej zasady prawa karnego ne bis in idem, 

orzekanie w tych sprawach w postępowaniu cywilnym, sposób oceny 

stopnia prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu przez sprawców. 

Poruszone zostały zagadnienia z płaszczyzny etycznej oraz konstytucyjnej. 

Zarazem należy podkreślić, że artykuł nie aspiruje do wyczerpującej 

analizy materiału legislacyjnego. Wątpliwości związane przede wszystkim 

z konstytucyjnością niektórych przepisów spotkały się z ożywioną dyskusją 

publiczną, a tym samym wymagają poruszenia od strony prawnej. Analizy 

dokonano poprzez pryzmat godności osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Na tle stosowania ustawy pojawia się również istotne pytanie o funkcje 

kary i cele prawa karnego. W kontekście niniejszego artykułu jest to 
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Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.wpia.us.edu.pl 
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fundamentalne pytanie, które już w XIX wieku zadawał sobie włoski 

badacz Cesare Lombroso. 

W pracy wykorzystano metodędogmatyczno-prawnąpolegającą przede 

wszystkim na analizie przepisów ustawy. Posiłkowo dla uzupełnienia 

wywodów stosowana jest metoda historyczno-prawna w związku z zasto-

sowaniem środków izolacyjno-leczniczych w prawie polskim. 

Artykuł zamykają wnioski, będące reasumpcją przeprowadzonej analizy. 

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności seksualnej innych osób(Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 24) dotyczy 

osób, które zgodnie z brzmieniem jej art. 3 zostały prawomocnie skazane 

za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na karę pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, w trakcie 

postępowania wykonawczego stwierdzono u nich zaburzenia psychiczne 

w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub 

zaburzenia preferencji seksualnych, stwierdzone u nich zaburzenia 

psychiczne mają taki charakter lub nasilenie, że zachodzi co najmniej 

wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem 

przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności 

seksualnej i obyczajności, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której 

górna granica wynosi co najmniej 10 lat [1]. 

Wydarzenia związane z wejściem w życie ustawy, które aprobowały 

znaczną część społeczeństwa w ubiegłym roku dotyczyły skazanych, 

których również media rożnie określały jako bestie, czy zwyrodnialcy. 

Chodziło wówczas i de facto nadal chodzi (mimo, że sprawa ucichła 

problem dalej trwa w czasie) o problem pewnej kategorii sprawców, którzy 

w kryminologii uważani są jako sprawcy niebezpieczni [2]. 

2. Godność osoby z zaburzeniami psychicznymi 

Jak słusznie zauważa I. Zgoliński cześć osoby należy rozważać na 

płaszczyźnie jednego z dóbr osobistych niewątpliwie zawierającego się 

w zbiorze desygnatów zawartych i wymienionych przykładowo przez 

ustawodawcę w art. 23 k.c. (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Należy cały czas mieć na uwadze, że 

nie należy utożsamiać i stawiać znaku równości pomiędzy pojęciami cześć, 

dobre imię i godność. W języku potocznym mogą one posiadać znaczenia 

tożsame bądź co najmniej bliskie sobie znaczeniowo, jednak ich pojmo-

wanie na płaszczyźnie zarówno języka prawniczego, jak również prawnego 

jest zgoła odmienne. Należy z całą stanowczością zaznaczyć w tym 

miejscu, że ich zakres hermeneutyczny jest zaznaczony w różnej wielkości 
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obszarach, co nie oznacza bynajmniej, że zbiory ich desygnatów nie 

krzyżują się [3].  

Godność rozumiana już w czasach rzymskich jako dignitas jest w tym 

przypadku pojęciem najszerszym ze wszystkich wymienionych powyżej. 

Należy przez to rozumieć, że zakres pojęciowy czci i dobrego imienia 

zawierają się praktycznie w całości w zbiorze desygnatów tworzących 

pojęcie godności. Godność jest czymś tak podstawowym w swoim 

istnieniu, że stanowi niejako fundament, na którym opierają się pozostałe 

pojęcia jak cześć, dobre imię, sława i uznanie danej jednostki. Godność 

zatem będzie stanowić o tym w ogóle czy ktoś zasługuje na sławę 

i uznanie. Niemożliwym jest bowiem, aby ktoś osiągnął należytą część 

i poszanowanie, jeśli od samego zalążka nie będzie posiadał godności. 

Hermeneutyka pierwotnego pochodzenia godności jako takie (per se) 

nabiera dużego znaczenia, gdyż to właśnie ona stanowi początek, od 

którego zaczyna się budować inne. Godność jest ostatecznie czymś, co jest 

tak pierwotne i nierozerwalne z egzystencją ludzką, że przypisuje się 

istnienie godności już z samego faktu bycia człowiekiem [4].Jak podaje 

I. Zgoliński za W. Fikentscerem godność w ujęciu per se znana była już od 

czasów starożytności. Podstawy jej istnienia stworzyła filozofia judaizmu 

i filozofia stoicka [3].  

Liczni autorzy wymieniają różnie szeroki katalog uprawnień jakie 

posiada człowiek w związku z nadaniem mu przymiotu godności. W imię 

posiadanej godności należy stwierdzić, że człowiek ma przyrodzone, to 

znaczy władne dla niego już od samego urodzenia prawo do postępowania 

według własnej woli [5].  

Godność człowieka jest określana jako element wsobny, immanentnie 

związany z ludzką istotą. Szeroko zaznaczane są w literaturze liczne 

korelacje pomiędzy istnieniem godności, a wolnością działania jednostki. 

Ponadto należy rozgraniczyć tutaj godność rozumianą sensu largo i sensu 

stricto. W tym pierwszym ujęciu należy rozumieć ogólne pojęcie godności 

człowieka jako istoty rozumnej, mogącej decydować o własnej osobie. 

Wg wielu religii człowiek jako jedna z najdoskonalszych istot żyjących na 

ziemi, stworzony przez samego boga, jest obdarzony godnością. W kolei 

godność w ujęciu sensu stricto należy rozumieć jako godność osobistą 

(dignitaspersonalis) [3]. 

Sama godność jest pojęciem zbiorczym wynikającym ze swej istoty 

z samego człowieczeństwa, jego znaczenia dla procesu istnienia człowieka. 

Ma ona charakter niezbywalny, przyrodzony, który przysługuje każdemu 

człowiekowi. Godność człowieka jest wartością niestopniowalną. Nie 

można zatem powiedzieć, że jeden człowiek ma mniejszą godność od 

drugiego, ze względu na jego cechy fizyczne, podmiotowe, czy psychiczne. 

Godność ludzka jest równa wobec każdego człowieka bez względu na jego 
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ułomności, poziom inteligencji, wykształcenie, status majątkowy, płeć, 

wyznawaną religię, fazy rozwoju [5]. 

W końcu należy zasygnalizować treść art. 30 Konstytucji RP (Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 

483), który stanowi, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 

stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona niena-

ruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

Do godności człowieka odwołuje się wiele konstytucji państw demokra-

tycznych. Konstytucja Ukrainy z 28.VI.1996 odwołuje się do kategorii 

godności człowieka oraz uznaje niezbywalność i nienaruszalność praw 

jednostki w państwie w art. 21. Z kolei ustawa zasadnicza Niemiec 

z 23.V.1949 r. odwołuje się również do kategorii godności człowieka jako 

wszelkiego źródła praw, wprowadzając zasadę jej poszanowania i ochrony 

w art. 1. Z kolei Konstytucja Słowacji z 1.IX.1992 stanowi w art. 12, że 

podstawowe prawa i wolności są nietykalne i niezbywalne. Wynika z tego 

zatem, że w większości współczesnych nam konstytucji daje się zauważyć 

swoisty prymat wartości naczelnych ukształtowanych na gruncie prawno-

naturalnym, ulegający częściowej pozytywizacji. Zasady poszanowania 

praw podstawowych o charakterze przyrodzonym nie mogą mieć swego 

źródła wyłącznie w suwerenie, tylko wychodząc od suwerena muszą 

posiadać swój pierwotny początek w prawie natury, w tym co ukształ-

towało człowieka od początku i zadecydowało o jego człowieczeństwie [6]. 

3. Cele prawa karnego 

Wydarzenia związane z wejściem w życie ustawy kładą nowe światło na 

znaczenie zasad prawa karnego. Chodzi o problem pewnej kategorii 

sprawców, którzy w kryminologii uważani są jako sprawcy niebezpieczni. 

Funkcje jakie prawo karne pełni to w większości zdaniem autorów trzy 

najczęściej wymieniane: sprawiedliwościowa, gwarancyjna i retrybutywna 

[5]. Sprawiedliwościowa ma na celu przede wszystkim dążenie do 

realizacji sprawiedliwości, przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw, 

z kolei gwarancyjna ma na celu organizację wykonania penalizacji 

w praktyce w ramach cywilizowanych standardów, muszą być bowiem 

przestrzegane pewne zasady wypływające z zasady państwa prawnego 

i podstawowych zasad prawa karnego. Wywodzą się one jeszcze 

z historycznych szkół prawa karnego, które wyodrębniły się w II poł. 

XVIII wieku. Jak podaje Raglewski pierwsza z nich, klasyczna opierała się 

na indeterminizmie sprawcy, teoria opiera się na głównym założeniu że, 

człowiek jest w jakimś sensie odpowiedzialny za swoje postępowanie, 

kieruje swoim postępowaniem wg własnej woli, co ostatecznie staje się 

podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności [7]. Kara ma ponadto 
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charakter retrybutywny, czyli jest wg przeważającej większości poglądów 

doktryny po prostu swoistą odpłatą wymierzoną za uczynione zło. Wymiar 

kary jest zwrócony w przeszłość, jest to zarazem retrospektywnie ujęcie 

kary.Inaczej podchodziła do tego szkoła pozytywna. Działanie człowieka 

jest zawsze zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi, zatem nie może 

opierać się na odpowiedzialności moralnej [8]. Kara w takim ujęciu ma 

celowy, prewencyjny charakter, ma realizować określone cele, zapobiegać 

powstaniu przestępstwa przez kolejnych sprawców (Wg Franza von Liszt  

– twórcy znanego trójpodziału celów, jakie kara powinna realizować). Kara 

w ujęciu pozytywnymma być dostosowana do warunków i właściwości 

osobistych. W rozwoju prawa karnego powyższa kwestia była różnorako 

ujmowana. Po pierwsze kara określona w dyspozycji normy sankcjonującej 

powinna odstraszać, skłaniać sprawcę do poprawy, celem nadrzędnym jest 

w tym miejscu resocjalizacja i wychowanie, po trzecie jest to szeroko rozumiane 

w doktrynie niemieckiej klasycznego prawa karnego unieszkodliwienie. 

Uniemożliwienie sprawcy wykonanie kolejnych przestępstw realizowane jest 

najczęściej poprzez odizolowanie sprawcy od społeczeństwa, skrajnym 

przypadkiem uniemożliwienia jest w pewnym sensie kara śmierci [9]. 

Izolacja dożywotnia jest w pewnym wymiarze ekwiwalentem kary 

śmierci. Innym przedstawicielem szkoły pozytywnej jest Enrico Ferri [6]. 

Wprowadził on zasady pozytywistyczne w sensie skrajnym, odwołując się 

przede wszystkim do stanu niebezpieczeństwa sprawcy. Podstawowe 

pytanie, jakie należy w tym wypadku nakierować na sprawce, to w jakim 

stopniu sprawca jest niebezpieczny, patrząc z perspektywy powtarzalności 

kolejnych czynów przestępczych. Sankcja karna, która w gruncie rzeczy 

jest czymś innym niż kara sensu stricto, jako kara zabezpieczająca go przed 

innymi ludźmi. Wprowadzenie sankcji karnych o nieoznaczonym 

charakterze, dla klasycznego prawa karnego sankcja musi być oznaczona, 

czyli ekwiwalent będący sprawiedliwą odpłatą [7]. 

4. Środki o charakterze leczniczo-terapeutycznym 

Środki mające charakter leczniczo-terapeutyczny stosujemy wtedy, gdy 

poddajemy terapii lub leczeniusprawce czynu ze względu na problem. 

Należy być świadomym faktu, że detencja to nie tylko izolacja, ale także 

leczenie.  

Środki o charakterze czysto izolacyjnym, pozbawione celu leczniczego, 

mają na celu tylko to, aby przetrzymać daną osobę w izolacji. Różne z tych 

środków w rożnym zakresie występują we współczesnych kodeksach 

karnych. Polski kodeks karny nie przewiduje środków czysto izolacyjnych. 

Dwutorowość w znaczeniu szerokim wiąże się ze środami izolacyjno-

eliminacyjnymi. Nie we wszystkich kodeksach karnych to występuje. 
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Klasyczny system prewencyjny jest reprezentowany przez niemiecki, 

austriacki, szwajcarski i włoski kodeks karny [7†9]. 

W Polsce kodeks karny z 1932 roku(Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny Dz.U. 1932 nr 60 poz. 

5710) był bardziej dwutorowy, przewidywał środki o charakterze izolacyjnym 

w art. 83 (zamknięcie w specjalnym zakładzie w związku ze wstrętem do 

pracy – jest to typowy wyraz wpływu pozytywizmu prawniczego). Kodeks 

z 1969 roku(ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny Dz.U. 1969 nr 13 

poz. 94), miał środki zabezpieczające o charakterze leczniczym, środków 

eliminacyjnych nie było, ale były przepisy opisujące quasi-środki 

zabezpieczające o recydywie wielokrotnej (obligatoryjność zwiększania 

wymiaru izolacji przez sędziego) [8, 9]. Formalnie kodeks karny z 1969 roku 

ze środków izolacyjnych zrezygnował, ale nie do końca (art. 64 nie 

przewidywał typowych środków zabezpieczających – tzw. ośrodek przysto-

sowania społecznego do lat 5 po odbyciu kary, jako typowy środek 

postpenalny
)
. Nastawiony się na resocjalizacje wielokrotnych recydywistów. 

Kodeks z 1997 roku (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, dalej jako k.k.)jest kodeksem dwutorowym 

w wąskim rozumieniu. Przewiduje tylko środki lecznicze, ale bez środków 

czysto izolacyjnych (w 2005 roku wprowadzona została zmiana art. 95a k.k. 

dotycząca sprawców dotkniętych zaburzeniami preferencji seksualnych). 

5. Kontrowersje związane z ustawą 

Na jej podstawie kilkoro osób w najbliższym czasie miałoby być 

bezterminowo izolowanych od społeczeństwa [10]. Ustawa odnosi się 

przede wszystkim do osób, które w czasach PRL popełniły morderstwa, 

a którym na mocy amnestii z 1989 roku zamieniono wykonanie kary 

śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie nadchodzi czas, gdy 

większość z nich zakończy odbywanie kary. Istnieją ciągłe wątpliwości, co 

do legalności tejże ustawy i jej zgodności z Konstytucją RP [11]. Jak 

podnosi wielu autorów, cały problem polega na tym, że Sejm uchwalając 

ustawę nie respektował podstawowej zasady w polskim systemie prawa 

karnego materialnego i procesowego, a mianowicie ne bis in idem, nie 

można dwa razy karać za to samo oraz zasady zakazu retroakcji. Ta 

ostatnia zasada nie funkcjonuje w pełni na gruncie polskiego kodeksu 

karnego, w związku z możliwością jaką daje art. 3 k.k., mianowicie 

złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wykonania w przypadku zmiany 

ustawy karnej już po prawomocnym osądzeniu (taki pogląd prezentuje 

m.in. Raglewski). Stosuje się bowiem ustawę nową, chyba że stara jest 

względniejsza dla sprawcy. W związku z obowiązywaniem zasady ne bis 

in idem, ustawa wprowadzają możliwość bezterminowej izolacji od 
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społeczeństwa osób już skazanych za czyn zabroniony pod groźbą kary, 

dodatkowo jest to izolacja przymusowa [10†13]. Mimo to ustawa 

wprowadza szereg przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby taka 

osoba mogła zostać skierowana do izolacji (art. 1 pkt 2 i 3). Podnoszonych 

jest wiele głosów budzących wątpliwości co do konstytucyjności ustawy. 

Wracając do samej materii ustawy, w sprawie orzekać będzie trzech 

sędziów zawodowych przed sądem okręgowym. Osoba, która ma zostać 

poddana izolacji będzie musiała być reprezentowana przez profesjonalnego 

pełnomocnika. Ustawa wprowadza obowiązek stworzenia opinii przez 

dwóch niezależnych biegłych psychiatrów (art. 11 pkt 1, art. 14). Dopiero 

po pozytywnym spełnieniu w/w przesłanek można orzec umieszczenie 

takiej osoby w ośrodku.Orzekanie w tych sprawach w postępowaniu 

cywilnym (art. 2 ust. 3), a także sposób oceny stopnia prawdopodobieństwa 

ponownego popełnienia czynu przez sprawców budzą kolejne wątpliwości 

(art. 14 ust.2).To pierwsze wynika zapewne z konsekwencji zastosowania 

podobnej instytucji na gruncie niemieckim, co związane jest ostatecznie 

z wyrokiem trybunału strasburskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 

M v. Niemcy (skarga nr 19359/04). Z kolei następna wątpliwość sprowadza 

się do sposobu określenia przez biegłych psychiatrów stopnia prawdo-

podobieństwa popełnienia kolejnego czynu zabronionego na podstawie 

wydanej i opinii. Obecny wachlarz narzędzi opiniodawczych dostępnych 

psychiatrom zdaniem autorów nie jest wystarczający, aby sprostać 

w sposób rzetelny i obiektywny temu zadaniu. Nie da się bowiem ustalić 

w którym miejscu istnieje granica pomiędzy wysokim a bardzo wysokim 

prawdopodobieństwem, o którym wspomina ustawa w art. 14 ust. 2. 

Zadawane są ponadto pytania o celowość wprowadzenia ustawy, która 

cechuje się skrajną niekonstytucyjnością. Ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego(ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535), która umożliwia przymusowe 

umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby, która w sposób bezpośredni 

zagraża zdrowiu lub życiu innych osób daje jedna z możliwości 

przewidzianych w polskim systemie. Inna możliwość to obserwacja takich 

osób. W przypadku podejrzenia graniczącego wręcz z pewnością 

ponownego popełnienia przestępstwa istnieje przecież możliwość ukarania 

takiej osoby. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu karnego przewiduje 

się taką samą karę za usiłowanie popełnienia czynu zabronionego jak za 

samo sprawstwo. W związku z tym już samo usiłowanie popełnienia 

przestępstwa może być ukarane tak jak jego popełnienie [6, 7, 9]. 

Sytuację prawną sprawców przestępstw dotkniętych zaburzeniami 

preferencji seksualnych w rozumieniu kodeksu karnego w kontekście 

zastosowania wobec nich środków izolacyjno-terapetycznych, należy 

rozważać z punktu widzenia lekarza psychiatry i konieczności przy-
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musowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Kodeks z 1997 roku jest 

kodeksem dwutorowym w wąskim rozumieniu, gdyż przewiduje tylko 

środki lecznicze, ale bez możliwości zastosowania środków czysto 

izolacyjnych. W 2005 roku nastąpiła zmiana art. 95a k.k., która dotyczy 

sprawców dotkniętych zaburzeniami preferencji seksualnych (głownie 

pedofilia) [8, 9, 13]. Przewiduje ona możliwość zastosowania wobec tych 

sprawców środka o charakterze postpenalnym, orzekanego jeszcze przed 

odbyciem kary. Nieoznaczony czasowo charakter wskazuje na dożywotnią 

możliwość izolacji z okresową kontrolą. Problem polega na tym, że 

psychiatrzy i psychologowie twierdzą, ze nie wiadomo z czego i jak ich 

leczyć, a metody psychoterapeutyczne wymagają dobrowolności [14].  

6. Podsumowanie i konkluzje 

Już sama nazwa potoczna nadana ustawie przez media publiczne, czyli 
„ustawa o bestiach” przeczy u samego zalążka idei godności człowieka. 
Godność bowiem, mając charakter przyrodzony jest właściwa każdemu 
człowiekowi bez względu na jego właściwości fizyczne, czy też 
psychiczne. Jednakowo w takim razie należy traktować w tym wypadku 
człowieka uczciwego, posiadającego szacunek w społeczeństwie, ale tak 
samo również najgorszego mordercę. 

Omawiana ustawa nadal będzie obiektem szerokich dyskusji, zwłaszcza 
na kanwie zbliżającego się wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do którego 
ustawa została zaskarżona o niezgodność jej przepisów z Konstytucja RP. 
Mimo wątpliwości co do zgodności ustawy z konstytucją, choć 
rozstrzygnięcie w tej materii należeć będzie do Trybunału Konstytu-
cyjnego, zdaniem autorów niniejszego artykułu ustawa nie spełnia 
wymogów zgodności z Konstytucją RP. Stosowanie ustawy zdaje się być 
problematyczne wkontekście realizacji celów prawa karnego, o ile bowiem 
spełniona jest funkcja sprawiedliwościowa, nie dotyczy to pozostałych 
dwóch funkcji. Przedstawione uwagi pozwalają zasygnalizować problem 
dość ważki, mianowicie, iż postanowienia ustawy często naruszają godność 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie w myśl ustawy. 
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Standardy postępowania z „osobami z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzającymi zagrożenie” w polskim prawie karnym 

Streszczenie  

Celem pracy jest analiza standardów postępowania z osobami z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzającymi zagrożenie w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. pod kątem 

wiążących się z nimi kontrowersji. Podstawową kontrowersją w stosowaniu ustawy jest 

możliwość stosowania nadzoru prewencyjnego i izolacji w Krajowym Ośrodku 

Zapobiegania Zaburzeniom Dyssocjalnym. Poruszone zostały zagadnienia z płaszczyzny 

etycznej oraz konstytucyjnej. Zarazem należy podkreślić, że artykuł nie aspiruje do 

wyczerpującej analizy materiału legislacyjnego. Wątpliwości związane przede wszystkim 

z konstytucyjnością niektórych przepisów spotkały się z ożywioną dyskusją publiczną, 
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a tym samym wymagają poruszenia od strony prawnej. Analizy dokonano poprzez pryzmat 

godności osoby z zaburzeniami psychicznymi. Na tle stosowania ustawy pojawia się 

również istotne pytanie o funkcje kary i cele prawa karnego. 

Ustawę poddano analizie i ocenie po roku obowiązywania w polskim porządku prawnym 

z punktu widzenia lekarza psychiatry, głównie jako biegłego. Omówiono polskie 

doświadczenia po roku obowiązywania ustawy i w przeddzień wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego w związku z wniesieniem skargi do Trybunału przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Praca poddaje ocenie dalszą przyszłość losów ustawy w kontekście 

zbliżającego się wyroku Trybunału. Przedstawiono ogólną charakterystykę ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. oraz jej do stosunek do innych aktów prawnych (ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego, Kodeks karny). Przedstawiono krótko istotę środków 

zabezpieczających o charakterze leczniczo-terapeutycznym i prewencyjno-izolacyjnym.. 

Porównano środki o charakterze leczniczo-terapeutycznym oraz środki o charakterze czysto 

izolacyjno-eliminacyjnym, możliwości poddania terapii lub leczeniu sprawcy czynu w obu 

przypadkach, a także środki stosowane wobec osób niepoczytalnych. 

Słowa kluczowe: ustawa o bestiach, środki izolacyjno-lecznicze, system prewencyjno-

izolacyjny  

Standards of conduct with "persons with mental disorders hazardous" 

in Polish penal law 

Abstract  

The aim of the study is to analyze standards of treatment of persons with mental disorders 

hazardous within the meaning of the Act of 22 November 2013. Angle associated with them 

controversy. The basic controversy in the application of the law is the possibility 

of preventive surveillance and isolation in the National Dyssociatic Disorders Center. They 

raised the issues with the plane of the ethical and constitutional. At the same time it should 

be emphasized that the article does not aspire to an exhaustive analysis of the legislative 

material. Doubts related primarily to the constitutionality of certain provisions were met 

with lively public discussion and thus require movement from the legal. The analysis was 

made through the prism of the dignity of people with mental disorders. From the application 

of the law also appears important question about the functions of the penalty and goals 

of criminal law. 

Law were analyzed and evaluated after the year of the Polish legal system from the point 

of view of a psychiatrist, mainly as an expert. Polish discusses the experience of the year 

of the Law and on the eve of the Constitutional Court's judgment in connection with 

bringing the case to the Court by the Ombudsman. Jobs evaluates further future fate of the 

bill in the context of the forthcoming judgment of the Court. The general characteristics 

of the Act of 22 November 2013., And her relationship to other acts (the Act on the 

Protection of Mental Health, Criminal Code). Presents briefly the substance of precautionary 

measures of a medical and therapeutic and preventive-insulating .. We compared measures 

of medical and therapeutic and means of purely insulating-qualifier, opportunities 

to undergo therapy or treatment of the perpetrator in both cases, as well as those applicable 

to persons of mental incapacity. 

Keywords: law of beasts, insulating and therapeutic measures, prevention and insulation 

system 
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Wieloogniskowa neuropatia ruchowa 

1. Wstęp 

Neuropatia obwodowa należy do najczęstszych chorób neurolo-

gicznych, a jej występowanie w populacji ogólnej ocenia się na około 

240/100 tys. [1]. Uszkodzenie może dotyczyć jednego nerwu (mono-

neuropatia), wielu nerwów (mononeuropatia wieloogniskowa, mono-

neuropatia mnoga), obejmować wszystkie nerwy w sposób symetryczny 

w postaci polineuropatii, a nawet obejmować korzenie nerwowe w postaci 

poliradikulopatii [1, 2]. 

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN, multifocal motor 

neuropathy) jest rzadką chorobą neurologiczną, wyodrębnioną spośród 

innych neuropatii w latach 80 XX wieku [3]. Nazwa choroby została 

wprowadzona przez Pestronk i wsp. w 1988r. [3, 4]. Zapadalność wynosi 

1-2 osoby na 100 000; częściej chorują mężczyźni niż kobiety [3, 5]. 

U 80% pacjentów pierwsze objawy powstają między 20 a 50 rokiem życia 

[3]. MMN, jest neuropatią mieszaną demielinizacyjno-aksonalną [3]. 

Choroba ta rozwija się powoli, praktycznie bez samoistnych remisji [5]. 

Cechuje się przewlekle postępującym, asymetrycznym niedowładem 

i zanikiem mięśni, zwłaszcza odsiebnych, przede wszystkim kończyn 

górnych [5, 6, 7]. W bardziej zaawansowanym stadium choroby, MMN 

dotyczy kończyn dolnych [3].  

W MMN występuje przetrwały, częściowy lub całkowity blok 

przewodzenia we włóknach ruchowych, a przewodzenie we włóknach 

czuciowych jest prawidłowe [5]. Wieloogniskowa neuropatia ruchowa 

z blokiem przewodzenia (MMN-CB, multifocal motor neuropathy with 

conduction block) uważana jest za chorobę, która klinicznie może 

naśladować chorobę neuronu ruchowego z cechami zajęcia wyłącznie 

dolnego motoneuronu [1]. W MMN-CB, mogą występować kurcze mięśni 

i fascykulacje [1].  

 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu klinicznego pacjentki 

z MMN-CB. Przedstawiona zostanie charakterystyka choroby obwodowego 

układu nerwowego, różnicowanie tej choroby oraz postępy w leczeniu.  
                                                                 
1 vpetit@onet.pl, Katedra i Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 konrad.rejdak@umlub.pl, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie, II Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 



 

 

Véronique Petit, Konrad Rejdak 
 

62 

2. Opis przypadku 

Pierwsze objawy pacjentki pojawiły się w 10-11 roku życia, jako osłabienie 

kończyn górnych. W 2011 r., 22-letnia pacjentka została hospitalizowana 

w Klinice Neurologii w Lublinie z powodu postępującego niedowładu 

kończyn. W wywiadzie, pacjentka zgłaszała również zwichnięcie prawego 

stawu skokowego, od dzieciństwa opadanie powieki lewego oka od urazu oraz 

obserwacje w kierunku cukrzycy posterydowej. Pomimo sterydoterapii 

pacjentka zgłaszała nasilenie niedowładu wiotkiego kończyn dolnych. 

Z powodu nieskuteczności sterydoterapii leczenie odstawiono.  

W 2012 r., pacjentka została ponownie hospitalizowana w Klinice 

Neurologii z tego samego powodu. W badaniu neurologicznym przy 

przyjęciu stwierdzono niedowład czterokończynowy – najbardziej nasilony 

w kończynach dolnych, zniesienie odruchów głębokich, chód brodzący 

i zaburzenie ruchów naprzemiennych kończyn górnych oraz chwiejną 

próbę Romberga. Podjęto obserwację pacjentki pod kątem MMN-CB. 

Podczas pobytu rozpoczęto podawanie wlewu immunoglobulin. Na podane 

po trzech dniach 72 g immunoglobulin wystąpiła zła tolerancja u pacjentki: 

pacjentka odczuwała narastanie objawów niepożądanych w postaci 

nudności, dreszczy i bólu głowy oraz zgłaszała złe samopoczucie. Po 

podaniu wlewów immunoglobulin leczenie odstawiono. W trakcie ciąży 

dwa lata temu, pacjentka zgłosiła poprawę stanu zdrowia. 

W 2015r., 26-letnia pacjentka została po raz kolejny przyjęta do Kliniki 

Neurologii z powodu nasilenia dotychczas występujących objawów. 

Aktualne badanie neurologiczne przy przyjęciu wykazało niedowład wiotki 

czterokończynowy, bardziej nasilony w kończynie górnej lewej oraz 

kończynie dolnej prawej, osłabione odruchy głębokie w kończynach 

górnych, brak odruchów głębokich w kończynach dolnych, zniesienie 

odruchów brzusznych skórnych oraz chód brodzący. Dodatkowo wystąpiły 

przykurcze w stawie łokciowym i przykurcze w stawach ręki, bardziej 

nasilone po lewej stronie. Zaobserwowano zanik mięśni prawej łydki 

i obrzęk lewego stawu skokowego. W trakcie hospitalizacji, zastosowano 

sterydy – wlewy z Metylprednizolonem (1 g) przez 6 dni i.v. Nie zaob-

serwowano znaczących objawów niepożądanych po sterydach. U pacjentki 

zastosowano również elektrostymulację mięśni oraz kinezyterapię. Po 

zastosowanym leczeniu stan neurologiczny pacjentki uległ widocznej 

poprawie, stwierdzono zmniejszenie niedowładu kończyn. W badaniu 

neurologicznym, przy wypisie, stwierdzono powrót odruchu skokowego po 

stronie lewej, brak odruchów kolanowych obustronnie oraz brak odruchu 

skokowego po stronie prawej. Badanie wykazało jednak zwiększenie siły 

mięśniowej w kończynach górnych i dolnych w porównaniu do badania 

w dniu przyjęcia. U badanej pacjentki stwierdzono MMN-CB. Podjęto 
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obserwację w kierunku niepokojących dolegliwości, które mogą świadczyć 

o zaostrzeniu choroby. Zgodnie z opinią rehabilitanta zalecano ortezę 

w stawie skokowym, umiarkowany wysiłek fizyczny oraz ćwiczenia 

zapobiegające przykurczom. 

3. Dyskusja 

Najczęstszymi przyczynami mnogich mononeuropatii są: MMN-CB, 

cukrzyca, borelioza, sarkoidoza, procesy rozrostowe układu krwio-

twórczego, choroby związane z immunologicznym zapaleniem naczyń oraz 

genetycznie uwarunkowana neuropatia z porażeniem nerwów pod 

wpływem ucisku [1].  

Pacjentka, została przyjęta do Kliniki Neurologii z powodu nasilenia 

objawów postępującego niedowładu wiotkiego czterokończynowego 

w przebiegu MMN-CB od 5 lat. Chorobę rozpoznano u pacjentki po 

zastosowaniu kryteriów diagnostycznych z 2006r., kiedy to, według 

Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS) określono 

kliniczne kryteria diagnostyczne MMN, jak m. in. kryteria konieczne 

i dodatkowe [3, 8].  

W zakresie kryteriów koniecznych znajduje się: powoli postępujące, 

asymetryczne osłabienie kończyn – zwykle trwające 6 miesięcy lub 

uszkodzenie ruchowe w obrębie dystrybucji, co najmniej 2 nerwów, 

trwające ponad miesiąc oraz brak zaburzeń czucia – z wyjątkiem niewielkich 

zaburzeń czucia wibracji w kończynach dolnych [3]. U pacjentki zaob-

serwowano postępujący niedowład kończyn, trwający od 5 lat. Pacjentka 

nie zgłaszała zaburzeń czucia. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono 

również zaburzeń czucia. Należy podkreślić, że niektóre publikacje 

naukowe wskazują, że po wielu latach trwania choroby mogą dołączyć się 

objawy zaburzenia czucia [5]. 

W zakresie kryteriów dodatkowych wyróżnia się: przewagę objawów 

uszkodzenia kończyny górnej (u 10% pacjentów), obniżenie lub zniesienie 

odruchów w zajętej kończynie, nieobecność uszkodzenia nerwów 

czaszkowych, kurcze i fascykulacje w zajętej kończynie [3]. Na początku 

choroby obserwuje się niedowład przede wszystkim kończyn górnych, 

a w bardziej zaawansowanym stadium choroby, niedowład kończyn 

dolnych [3, 5, 6, 9]. W omawianym przypadku, pierwsze objawy wystąpiły 

u pacjentki w postaci osłabienia kończyn górnych, a potem pojawił się 

niedowład kończyn dolnych. Niektóre prace naukowe podają, że nerwy 

czaszkowe mogą być zajęte [5]. U pacjentki nie zaobserwowano 

fascykulacji, ani przewagi objawów uszkodzenia kończyny górnej. 

Natomiast występują u niej przykurcze w stawie łokciowym i przykurcze 

w stawach ręki, bardziej nasilone po lewej stronie oraz zanik mięśni prawej 
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łydki. Zanik mięśni występuje po kilku latach trwania choroby u 5 % 

pacjentów [5]. W MMN występuje przewaga niedowładu nad zanikiem 

[1, 3]. Czasami chorzy skarżą się także na męczliwość.  

Typowymi objawami uszkodzenia włókien ruchowych są: niedowład 

lub porażenie mięśni, obniżenie napięcia mięśni oraz osłabienie lub 

zniesienie odruchów głębokich, a także zanik mięśni [1]. MMN-CB 

uważana jest za chorobę, która klinicznie może naśladować chorobę 

neuronu ruchowego z cechami zajęcia wyłącznie dolnego motoneuronu [1]. 

Trzeba pamiętać, że według Europejskiej Federacji Towarzystw Neuro-

logicznych (EFNS) obecność objawów uszkodzenia górnego neuronu 

ruchowego, obecność objawów opuszkowych, zaburzeń czuciowych oraz 

symetryczne objawy na początku choroby stanowią kryteria wyłączenia 

[3, 8]. Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym powyżej 1 g/l jest również 

kryterium wyłączenia. W MMN-CB, białko w płynie mózgowo-rdzeniowym 

jest prawidłowe, ale może również być nieznacznie podwyższone [5, 10]. 

Przeprowadzona diagnostyka pozwala na postawienie rozpoznania. 

Rozpoznanie MMN i różnicowanie objawów chorób układu nerwowego 

są trudne. W różnicowaniu MMN bierze się pod uwagę m. in. stwardnienie 

zanikowe boczne (SLA), zespół Guillaina-Barrégo oraz zapalne neuropatie 

demielinizacyjne. SLA jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną 

należącą do grupy chorób neuronu ruchowego [10]. W SLA, może 

występować niedowład, wzrost napięcia mięśniowego o typie spastyczności 

lub osłabienie mięśni, wzmożone lub zniesienie odruchów ścięgnistych, 

zanik mięśni, kurcze i fascykulacje [10]. Należy różnicować MMN 

z zespołem Guillaina-Barrégo oraz zespółem Millera-Fishera [11]. Zespół 

Guillaina-Barré należy do chorób o podłożu autoimmunologicznym, jest 

ostrym zapaleniem wielokorzeniowo-nerwowym o charakterze głównie 

demielinizacyjnym. Zespół Guillaina-Barrégo charakteryzuje się osła-

bieniem mięśni w proksymalnych częściach kończyn, zanikiem lub 

osłabieniem odruchów, które postępują w ciągu kilku dni do kilku tygodni 

[12]. Charakterystyczne dla zespołu Guillaina-Barrégo osłabienie siły 

mięśniowej znacznego stopnia może rozwinąć się również w zespole 

Millera-Fishera. W zespole Millera-Fishera występują zaburzenia czucia 

[13]. W neuropatiach czuciowych występują zaburzenia czucia. Podrażnienie 

włókien czuciowych może być powodem parestezji i samoistnego bólu [1]. 

W diagnostyce dodatkowej, pomocniczej, można różnicować MMN 

z innymi chorobami, na podstawie wyników badań molekularnych. 

W okresie ostatnich lat, jednym z największych osiągnięć w przełomie 

neurobiologii są wyniki badań molekularnych, szczególnie przydatne 

w zakresie poznania przyczyn wielu chorób nerwowo-mieśniowych [3]. 

Różnicowanie z innymi chorobami układu nerwowego może być oparte na 

występowaniu w surowicy autoprzeciwciał przeciwko gangliozydom 
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(Tabela), [11]. Gangliozydozy to grupa glikosfingolipidów zawierających, 

co najmniej jedną cząsteczkę kwasu sjalowego, będącego strukturalnym 

i funkcjonalnym komponentem warstwy błony komórkowej, zwłaszcza 

komórek nerwowych [14, 15, 16]. Zmiany profilu błonowego gangliozydów 

powodują zaburzenia funkcji komórek [16, 17, 18, 19]. Powstają liczne 

choroby neurodegeneracyjne, dla których diagnostyka jest oparta na 

podstawie analizy jakościowej i ilościowej składu gangliozydów [14]. 

Odpowiedź humoralna i komórkowa może być skierowana przeciwko 

aksonom nerwów obwodowych i mieliny [18]. GM3 jest prekursorem 

wszystkich gangliozydów serii a, b i c, wśród których gangliozydy GM1, 

GD1a, GD1b i GT1b stanowią 65-85% frakcji gangliozydów identyfik-

owanych w układzie nerwowym [14, 19]. Stwierdza się, we krwi występo-

wanie przeciwciał przeciwko gangliozydom GM1, GD1a, GD1b w zespole 

Guillaina-Barrégo (klasa IgA, IgG, IgM), a w zespole Millera-Fishera 

przeciwciała są skierowane przeciwko gangliozydowi GQ1b (klasa IgG) 

[11, 13]. Stwierdza się również, występowanie we krwi przeciwciał 

przeciwko gangliozydom GM1, GM 1b, GD1b (klasy IgG) najczęściej 

w neuropatiach czuciowych [11]. Podwyższony poziom przeciwciał 

przeciwko gangliozydom m. in. przeciwciał anty-GM1, zaobserwowano 

u osób chorujących na stwardnienie rozsianie, szczególnie w okresie rzutu 

[11, 19]. U 80 % pacjentów z MMN, występuje podwyższone stężenie 

przeciwciał przeciwgangliozydowych, czyli monoklonalne IgM o swoistości 

anty-GM1 w surowicy [5, 7]. Wymagane jest miano 1:6400 [5]. Mogą 

również występować przeciwciała IgM przeciw innym glikolipidom jak m. 

in. asialo-GM1, GD1, GM2, które nie występują w SLA [3]. Serologiczne 

markery są istotne do rozpoznania chorób, przydatne są również szczególnie, 

kiedy pojawiają się nowe ukierunkowane formy immunoterapii [18]. 

Tabela: Różnicowanie chorób układu neurologicznego w zależności od rodzaju autoprzeciwciał 

przeciwko gangliozydom 

Choroba  Rodzaj przeciwciał 

Wieloogniskowa motoneuropatia GM1 

Zespół Guillaina-Barrégo GM1, GD1a, GD1b, GT1b 

Zespół Millera-Fishera GQ1 

Neuropatia czuciowa GM1, GM1b, GD1b 

Źródło: Opracowanie własne, [11]  

W celu wykluczenia innych przyczyn niedowładu i zaniku mięśni 

należy wykonać immunofiksację surowicy i moczu w poszukiwaniu białka 

monoklonalnego, oznaczyć stężenie hormonów tarczycy oraz aktywność 
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kinazy kreatynowej [5]. Rozpoznanie choroby jest najczęściej oparte na 

badaniach laboratoryjnych i immunologicznych oraz elektrofizjologicznych. 

Badanie elektrofizjologiczne nerwów i mięśni może potwierdzić 

klinicznie polineuropatię [14]. Osiowym objawem elektrofizjologicznym 

choroby jest obecność bloku przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu 

obwodowego [3]. W badaniu elektroneurograficznym, blok przewodzenia 

jest ogniskowym zaburzeniem przewodzenia na odcinku nerwu o długości 

3-10 cm [5]. Blok przewodzenia we włóknach ruchowych, występujący 

w wielu odcinkach tego samego nerwu lub w kilku nerwach [5]. W celu 

rozpoznania choroby, konieczna jest obecność bloku przewodzenia 

w dwóch lub większej liczbie nerwów [3]. U badanej pacjentki stwierdzono 

obecność bloku przewodzenia w więcej niż dwóch nerwach. Blok 

przewodzenia we włóknach ruchowych jest przejawem demielinizacji 

z wtórnym zwyrodnieniem aksonalnym, prowadzącym do odnerwienia 

i zaniku mięśni [3, 5]. Przewodzenie we włóknach czuciowych nerwów jest 

całkowicie prawidłowe [3]. W elektromiografii można zaobserwować, 

w spoczynku, fascykulacje i potencjały odnerwienia [3]. Podczas słabego 

ruchu stwierdza się potencjały jednostki ruchowej o cechach reinerwacji, 

czyli z podwyższoną amplitudą i zwiększonym polem powierzchni oraz 

wydłużonym czasem trwania [3]. Badanie elektrofizjologiczne nerwów 

i mięśni potwierdziło chorobę u pacjentki. 

Rozpoznanie i różnicowanie MMN wymaga współdziałanie wielu 

dyscyplin. 

W leczeniu MMN, można stosować sterydy. Niektóre doniesienia 

naukowe sugerują, że kortykosteroidy i również plazmafereza powodują 

pogorszenie stanu zdrowia [3, 20]. W 2011r. obserwowano pacjentkę 

w kierunku MMN-CB. Pomimo sterydoterapii pacjentka zgłaszała nasilenie 

niedowładu wiotkiego kończyn dolnych. W ostatnich latach immuno-

globuliny są coraz częściej stosowane ze względu na lepsze rozpoznanie 

przeciwciał uczestniczących w niektórych chorobach [21]. Aktualnie 

stwierdza się, że skutecznym zabiegiem jest stosowanie immunoglobulin 

ludzkich (IVIg), które poprawiają stan kliniczny oraz zmniejszają blok 

przewodzenia w przypadku długotrwałego leczenia [3]. Immununo-

globuliny ludzkie podawane są dożylnie (2 g/kg/mc) w ciągu 2-5 dni 

a jeżeli są skuteczne, powtarzane są co 2-4 tygodnie (1g/kg mc.) [5, 8]. Rola 

immunoglobulin nie jest jeszcze jednak w pełni poznana [6]. U niektórych 

pacjentów, pomimo wielokrotnego stosowania tego leczenia, zanotowano 

objawy postępującego uszkodzenia aksonalnego [3]. Po podaniu 72 g 

immunoglobulin, pacjentka odczuwała narastanie objawów niepożądanych 

w postaci nudności, dreszczy i bólu głowy oraz zgłaszała złe samopoczucie 

i następnie lek odstawiono. W badaniu przeprowadzonym przez Hadden 

RD i wsp., u czterech pacjentów, którym podano zamiast dożylnej 
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immunoglobuliny (IVIG), podskórną immunoglobulinę (SCIG), stwierdzono 

zmniejszenie niepożądanych objawów: nudności i bóle głowy. Pacjenci 

byli ogólnie zadowoleni z leczenia immunoglobulin i preferowali SCIG. 

Skuteczność leku była podobna [21]. W przypadku nieskuteczności immu-

noglobulin, trzeba rozważyć inne leczenie immunosupresyjne, jak m.in. 

podanie Cycklosporyny, Azatiopryny i Interferonu beta-1. Można również 

stosować Cyklofosfamid i Rituximab [5]. Skuteczność stosowania Cyklo-

fosfamidu stwierdzono u 50-80% chorych [3]. Można zastosować również 

gangliozydy w leczeniu neuropatii [14]. Gangliozydy ułatwiają tworzenie 

połączeń synaptycznych, wspomagają regenerację uszkodzonych neuronów 

i redukują zmiany neurochemiczne zachodzące w mózgowiu po induko-

wanej hipoksji [14]. 

4. Wnioski 

MMN jest chorobą układu nerwowego trudną do diagnozowana i do 

leczenia, ze względu na różnorodność objawów klinicznych. Diagnostyka 

choroby jest oparta na wykluczeniu innych schorzeń o podobnych 

objawach. MMN różnicuje się ze stwardnieniem zanikowym bocznym, 

zespołem Guillaina-Barrégo, zespołem Millera-Fishera oraz zapalnymi 

neuropatiami demielinizacyjnymi. Prawidłowe rozpoznanie jest niezbędne 

do szybkiego wdrożenia prawidłowego leczenia, jednakże farmakoterapia 

powinna być dopasowywana indywidualnie do pacjenta z powodu różnych 

reakcji organizmu. Leczenie MMN nie jest jeszcze w pełni skuteczne. 

Leczenie immunosupresyjne ma pozytywny wpływ w leczeniu wielo-

ogniskowej neuropatii ruchowej, ale nie u wszystkich pacjentów. 

W ostatnich latach immunoglobuliny są coraz częściej stosowane ze 

względu na lepsze rozpoznanie przeciwciał uczestniczących w niektórych 

chorobach. Obecnie stwierdza się, że skutecznym lekiem jest stosowanie 

immunoglobulin ludzkich (IVIg). 

Zalecany jest również umiarkowany wysiłek fizyczny, ćwiczenia 

zapobiegające przykurczom zgodnie z zaleceniami rehabilitanta oraz 

obserwacje w kierunku niepokojących dolegliwości, które mogą świadczyć 

o zaostrzeniu choroby. Kluczem do sukcesu terapeutycznego jest 

wprowadzenie do leczenia elementów rehabilitacji oraz współpraca wielu 

dyscyplin medycznych. 
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Wieloogniskowa neuropatia ruchowa – opis przypadku 

Streszczenie  
Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN) jest przewlekłą chorobą obwodowego 
neuronu ruchowego układu nerwowego o etiologii immunologicznej. Choroba ta występuje 
z częstością ok. 2/100 000 przypadków. Pacjentka, lat 26, została przyjęta do Kliniki 
Neurologii z powodu postępującego od 2-3 lat niedowładu kończyn, najbardziej nasilonego 
w lewej kończynie górnej oraz prawej kończynie dolnej. W wywiadzie – pierwsze objawy 
wystąpiły w 10-11 roku życia. Badanie neurologiczne wykazało niedowład wiotki cztero-
kończynowy, zniesienie odruchów głębokich, chód brodzący, zaburzenie ruchów naprze-
miennych. Z powodu nieskuteczności sterydoterapii oraz narastania objawów nie-
pożądanych po podaniu wlewów immunoglobulin leczenie odstawiono. Po półtora roku 
pacjentka została ponownie przyjęta do Kliniki z powodu nasilenia dotychczas 
występujących objawów. Zastosowano wlewy z Metylprednizolonu oraz kinezyterapię. Po 
zastosowanym leczeniu stan neurologiczny pacjentki poprawił się, nie zaobserwowano 
znaczących objawów niepożądanych. Przebieg kliniczny choroby jest powolny i podstępny, 
co może prowadzić do licznych błędów diagnostycznych. Prawidłowe rozpoznanie jest 
niezbędne do szybkiego wdrożenia prawidłowego leczenia, jednakże farmakoterapia 
powinna być dopasowywana indywidualnie do pacjenta z powodu różnych reakcji 
organizmu. Kluczem do sukcesu terapeutycznego jest wprowadzenie do leczenia elementów 
rehabilitacji oraz współpraca wielu dyscyplin.  
Słowa kluczowe: wieloogniskowa neuropatia ruchowa, polineuropatia, blok przewodzenia, 
niedowład wiotki 

Multifocal motor neuropathy – a case report 

Abstract  

Multifocal motor neuropathy is a chronic disease of immune etiology affecting peripheral 

nervous system. The prevalence is 2/100000 cases. Patient, 26 years old, was admitted to the 

Clinic of Neurology due to progressive weakening of limbs, mainly upper left limb and 

lower right limb, affecting patient for almost 2 years. The woman claims that the first 

symptoms appeared at the age of 10-11. Neurological examination showed: flaccid 

quadriparesis, abolition of deep reflexes, steppage, disorder of altering movements. Due 

to the ineffectiveness of steridotherapy and increasing side effects after administration 

of immunoglobulin infusion, the treatment was discontinued. After 1,5 years the patient was 

once again admitted to the Clinic of Neurology due to the intensification of existing 

symptoms. The pulses of Methylprednisolone were administered and kinesiotherapy was 

applied. After the treatment the state of patient got better and most of the symptoms were 

alleviated, no side effects were observed. The clinical course of the disease is slow and 

tricky, which may cause numerous diagnostic mistakes. The correct diagnosis is crucial for 

quick introduction of proper treatment, however, the pharmacotherapy should be adjusted 

to patient individually due to the different response of human organism. The key to the 

therapeutic success is not only addition of rehabilitation but also multidisciplinary approach. 

Keywords: multifocal motor neuropathy, polyneuropathy, conduction block, flaccid paresis 
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Zespół post-polio  

oraz profilaktyka przeciwko polio 

1. Wstęp 

Wirus polio jest bardzo małym wirusem, który należy do rodzaju 

Enterovirus, rodzina Picornaviridae, a jego materiał genetyczny stanowi 

jednoniciowy RNA [1, 2]. Pierwotne zakażenie jest zwykle bezobjawowe 

a wirusy mogą pozostawać przez wiele lat w organizmie w stanie latencji 

[3]. Wirus ten może prowadzić do rozwoju wirusowego zapalenia rogów 

przednich rdzenia kręgowego zwanego jako polio i również jako choroba 

Heinego-Medina (poliomyelitis). W klasycznej postaci choroby polio 

zmiany występują zazwyczaj w rogach przednich rdzenia, szczególnie 

w odcinku szyjnym i lędźwiowym [2]. Zmiany mogą również dotyczyć 

rdzenia przedłużonego, mostu, tworu siatkowatego i móżdżku oraz zakrętu 

przedśrodkowego kory [2]. Przebieg choroby jest dwufazowy [2]. 

Początkowo pojawiają się typowe objawy choroby wirusowej takie jak: 

podwyższona temperatura ciała, bóle głowy, zapalenie gardła oraz złe 

samopoczucie [2]. Te objawy ustępują po kilku dniach [2]. Po 9-12 dniach 

następuje wzrost temperatury z objawami podrażnienia opon mózgowych, 

bólami głowy, sennością lub pobudzeniem, nudnością oraz wymiotami [2]. 

W ciągu kilku dni pojawia się niedowład wiotki, głównie mięśni kończyn 

dolnych [2], mogą nawet być zajęte mięśnie oddechowe [2]. U niektórych 

chorych po przebytym wirusowym zapaleniu rogów przednich rdzenia 

kręgowego, po wielu latach stabilizacji stanu neurologicznego, najczęściej 

po 30-40 latach od zachorowania, mogą pojawić się nowe objawy 

uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego [4, 5]. Na podstawie obrazu 

klinicznego u tych pacjentów stwierdzono zespół post-polio (PPS, post-

polio syndrome). W rozważaniach patogenetycznych brane są pod uwagę 

liczne czynniki, takie jak dysfunkcja jednostek ruchowych, starzenie oraz 

przetrwałe zakażenie wirusowe. Defekt transmisji nerwowo-mięśniowej 

oraz mechanizmy immunologiczne mogą również być brane pod uwagę 

[5]. Za możliwe przyczyny wystąpienia zespołu PPS przyjmuje się hipotezę 
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rozwijającego się z upływem czasu przeciążenia pojedynczych neuronów 

ruchowych, aż do ich całkowitego wyczerpania metabolicznego oraz 

przedwczesnego zużycia osłabionych motoneuronów. Celem pracy jest 

przedstawienie obrazu klinicznego pacjenta z zespołem PPS i omówienie 

postępów w profilaktyce zakażenia wirusem polio. Praca oparta jest na 

podstawie naukowej literatury m.in. z polskiej bibliografii lekarskiej (PBL) 

do roku 2015. 

2. Opis przypadku 

Pacjentka w wieku 41 lat została przyjęta do Kliniki Neurologii 

z powodu nasilania się od kilku lat, szczególnie od 2004 r. uczucia łatwego 

zmęczenia, bólów mięśni i stawów w kończynach dolnych oraz złego 

tolerowania zimna.  

W pierwszym roku życia pacjentka przebyła wirusowe zapalenie rogów 

przednich rdzenia kręgowego z niepełnym wyzdrowieniem. Początkowo, 

pojawiały się typowe objawy choroby wirusowej takie jak: podwyższona 

temperatura ciała, bóle głowy, zapalenie gardła oraz złe samopoczucie. Te 

objawy potem ustąpiły. Po 10 dniach nastąpił wzrost temperatury 

z objawami podrażnienia opon mózgowych, bólami głowy, sennością oraz 

nudnościami. W ciągu kilku dni pojawił się niedowład wiotki kończyn 

dolnych. Po 29 latach stabilizacji stanu zdrowia, wystąpiły nowe objawy 

kliniczne pod postacią męczliwości mięśni, duszności wysiłkowej, zaników 

mięśniowych w obrębie uda i podudzia lewego, towarzyszących bólów 

stawowych. Pacjentka zgłaszała trudności z chodzeniem oraz złą tolerancję 

zimna. 

W badaniu neurologicznym stwierdzono aktualnie niedowład wiotki 

lewej kończyny dolnej, 3/5 w skali Lovette‟a, z zanikami mięśniowymi 

w obrębie uda i podudzia lewego, skrócenie tej kończyny o 6 cm oraz 

zaburzenia chodu. Badania elektromiograficzne wykazały cechy rdzeniowego 

odnerwienia m. in. w mięśniach objętych niedowładem w okresie ostrym. 

Przeprowadzona diagnostyka pozwoliła na rozpoznanie zespołu PPS. 

Rozpoznanie zespołu PPS opiera się na typowym wywiadzie, badaniach 

elektromiograficznych oraz na różnicowaniu z innymi chorobami [6, 7]. 

Choroba ta jest trudna do diagnozowana i do leczenia ze względu na 

różnorodność objawów klinicznych oraz jest oparta na wykluczeniu innych 

schorzeń o podobnej symptomatologii [6, 8, 9, 10]. 

3. Dyskusja 

U niektórych osób, które przebyły chorobę poliomyelitis anterior acuta, 

mogą po wielu latach pojawić się nowe objawy uszkodzenia obwodowego 

neuronu ruchowego, szczególnie po 30-40 latach od zachorowania [2, 4, 5, 6]. 
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U tych pacjentów stwierdzono zespół PPS, który jest powoli postępującą 

chorobą nerwowo-mięśniową. Zespół PPS występuję u 20-30 % chorych 

po przebytym w dzieciństwie polio [8, 11]. Niektóre informacje z literatury 

fachowej, wskazują od 24% do 60% zachorowań [2]. Procent ten jest tym 

wyższy, im cięższa była postać pierwotnej infekcji [8, 11]. Zespół PPS 

występuje u 25-80% osób, które przebyły porażenną postać choroby polio 

oraz u około 40% osób, które przebyły nieporażenną postać choroby [5]. 

U badanej pacjentki po 29 latach stabilizacji stanu klinicznego stwierdzono 

nowe objawy takie jak m.in.: męczliwość mięśni, duszność wysiłkową, 

zaniki mięśniowe w obrębie uda i podudzia lewego oraz towarzyszące bóle 

stawowe. Pacjentka zgłaszała również zaburzenia chodu oraz złą tolerancję 

zimna. Najbardziej charakterystyczną cechą zespołu PPS jest pojawienie 

się ponownego osłabienia siły mięśni, po wielu latach ich stabilnego 

funkcjonowania i właśnie takie objawy zaobserwowano u opisywanej 

pacjentki.  

W badaniu przeprowadzonym przez G. Cywińską-Wasilewską w 1998 r., 

na podstawie 150 ankiet rozesłanych do pacjentów, którzy przebyli 

poliomyelitis przed 28-40 laty, analizowano objawy zespołu PPS. Naj-

częstszymi objawami zespołu PPS, zaobserwowanymi u 28% tych osób, 

były: bóle kończyn, osłabienie i obniżenie siły mięśniowej kończyn 

z niedowładami. Najczęściej pogorszenie niedowładów dotyczyło mięśni 

peroneus long, iliopsoas i gluteus max [12].  

Do najczęstszych objawów zespołu PPS należy triada: postępujące 

osłabienie mięśni, bóle mięśni i stawów oraz patologiczne zmęczenie czyli 

znużenie [5, 10]. Postępujące osłabienie mięśni może obejmować nie tylko 

mięśnie zajęte w trakcie zespołu PPS [13]. Upośledzenie funkcji 

ruchowych o typie narastającego niedowładu wiotkiego może dotyczyć 

zarówno mięśni zajętych wcześniej przez chorobę, jak i grup mięśni 

niezajętych uprzednio procesem chorobowym. Rzadziej pacjenci zgłaszają 

takie objawy jak m.in.: zaniki mięśni, obniżona tolerancja na ból i zimno, 

zaburzenia snu, zaburzenia mowy oraz zaburzenia oddychania i/lub 

połykania [5, 6, 13]. Zajęte mogą być mięśnie opuszkowe oraz oddechowe 

[6]. Czasami może nawet występować zwiększona wrażliwość na leki 

stosowane w czasie znieczulenia [13]. Przebieg choroby jest zwykle powoli 

postępujący. Jeżeli u niektórych chorych występuje powoli narastający 

niedowład wiotki z zanikiem mięśni i fascykulacjami mówi się o post-polio 

progressive muscular atrophy (PPMA) [2]. 

Zmęczenie to dominujące uczucie osłabienia, braku sił i energii lub 

całkowitego wyczerpania [14]. Na zmęczenie, bez współistniejącej depresji, 

często skarżą się pacjentci ze schorzeniami neurologicznymi [14, 15]. Jego 

występowanie potwierdza od 40% do ponad 90% chorych z zespołem PPS, 

ale również z chorobami neuronu ruchowego, stwardnieniem rozsianym, 
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chorobą Parkinsona, stwardnieniem zanikowym bocznym, neuroboreliozą 

i udarem mózgu [14, 15]. Ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna, 

rehabilitacja, psychoterapia oraz unikanie czynników mogących nasilać 

zmęczenie, takich jak gorączka, lęk, depresja, ból, zaburzenia snu, czy 

niektórych leków, np. opioidów i benzodiazepin [15]. Leczenie farma-

kologiczne tego rodzaju dolegliwości przynosi niewielką poprawę [15]. 

Współczesna rehabilitacja jest dziedziną, która rozwinęła się z powodu 

olbrzymiej populacji ofiar działań wojennych, inwalidów ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz wybuchu epidemii poliomyelitis [16]. 

Odnośnie zespołu PPS, rehabilitacja odgrywa również ważną rolę w celu 

zmniejszenia objawów [17]. Rehabilitacja jest procesem złożonym 

i wieloaspektowym, wymagającym współdziałania wielu specjalistów 

z zakresu medycyny, fizjoterapii, pedagogiki oraz protetyki i przyczynia się 

w znaczącym stopniu do poprawienia jakości życia chorych [16]. 
W XX wieku w Polsce dokonał się ogromny postęp w zwalczaniu 

chorób zakaźnych dzieci [18]. Spadek liczby zachorowań na niektóre 
choroby zakaźne w następnych latach uznano za efekt zastosowania 
wakcynacji [19, 20]. Korzystnie oceniono sytuację epidemiologiczną 
chorób objętych obowiązkowym szczepieniem, takich jak m.in.: błonica, 
tężec, polio, odra [21, 22, 23, 24]. Na świecie zanotowano również 
ogromny postęp w leczeniu chorób zakaźnych; szczególnie, zanotowano 
znaczne ograniczenie zachorowań na tężec noworodków, różyczkę 
wrodzoną oraz zaobserwowano postęp w eradykacji ospy prawdziwej 
i poliomyelitis na większości kontynentów [25]. Pierwszą szczepionką 
przeciwko polio była szczepionka Koprowskiego - podawana była ona 
doustnie i zawierała atenuowanego wirusa, który zostawał wyparty przez 
szczepionkę Sabina. Szczepionka Salka, która była podawana pozajelitowo, 
zawierała martwe wirusy. W 1988 r. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) wprowadziła program globalnego zwalczania dzikiego typu wirusa 
polio na świecie [1]. Dzięki intensywnej immunizacji za pomocą 
szczepionek (Sabina i Salka), eradykacja wirusa polio w krajach Europy 
Zachodniej dokonała się w 1991 r. [2]. Źródła wirusa polio znajdują się 
jednak nadal w Azji i Afryce, co jest przyczyną endemicznych zachorowań 
[1, 26]. W ostatnich latach, rutynowe szczepienia przeciwko poliomyelitis 
były jeszcze istotne dla podróżujących do Północnej Afryki i niektórych 
krajów Azji [27]. Aktualnie istnieją dwa rodzaje szczepionek przeciwko 
wirusowi polio. Pierwszy typ doustnej szczepionki przeciwko poliomyelitis 
(OPV) składa się z trzech serotypów atenuowanego wirusa [1]. Drugi typ 
szczepionek przeciwko wirusowi polio jest inaktywowaną szczepionką 
(IPV) zawierającą nieaktywne cząstki wirusowe [1]. Swoiste kontrowersje 
pojawiły się wokół przeprowadzanych w latach pięćdziesiątych XX wieku 
szczepień przeciw poliomyelitis - wstrzykiwana podskórnie szczepionka 
bywała źródłem zakażeń polio [19, 20]. Ze względu, że szczepionka była 
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przyczyną zachorowań na skojarzoną ze szczepieniem postać porażenną 
poliomyelitis (VAAP), obecnie nie stosuje się szczepionki doustnej 
w krajach, gdzie nie ma już "dzikiego" wirusa polio. W Polsce w latach 
1979-1998 zarejestrowano 36 przypadków porażennego poliomyelitis [26]. 
Dwa przypadki były wywołane przez wirus "dziki", a 34 przypadki były 
wywołane szczepionką OPV (VAPP) [26]. Za potencjalnie niebezpieczne 
uważa się jednak aktualnie szczepienie przeciwko polio [28]. Od 2000 r. 
wprowadza się w Polsce do kalendarza szczepień, szczepionkę IPV jako 
pierwszą dawkę oraz OPV w następnych dawkach, celem zmniejszenia 
liczby zachorowań na VAPP [26].  

Według Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015, dopuszczalne 
jest podanie domięśniowo lub podskórnie w 3-4 miesiącu życia pierwszej 
dawki szczepionki przeciw polio inaktywowanej IPV poliwalentnej (1, 2, 3 typ 
wirusa). Pierwsza dawka szczepionki inaktywowanej IPV jest podawana 
jednocześnie z drugą dawką szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, 
krztuścowi. Ponadto w 5-6 miesiącu życia dziecku podaje się domięśniowo 
lub podskórnie drugą dawkę szczepionki przeciwko polio i jest to 
szczepionka inaktywowana IPV poliwalentna (1, 2, 3 typ wirusa). Druga 
dawka szczepionki inaktywowanej IPV jest jednocześnie podawana 
z trzecią dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi. Między 
16-18 miesiąca życia, podaje się również trzecią dawkę domięśniowo lub 
podskórnie. Szczepionka inaktywowana IPV poliwalentna (1, 2, 3 typ 
wirusa) jest podawana jednocześnie z czwartą dawką szczepienia przeciw 
błonicy, tężcowi, krztuścowi. W 6 roku życia podawana jest pierwsza 
dawka przypominająca w formie szczepionki doustnej. Jest to szczepionka 
atenuowana OPV poliwalentna, zawierająca żywe atenuowane szczepy 
wirusa polio 1, 2, 3 typ wirusa. Do szczepień zalecanych, należy doustna 
OPV monowalentna lub poliwalentna, zawierająca 1 lub 2 lub 3 typy 
wirusa oraz inaktywowana IPV poliwalentna zawierająca 1, 2, 3 typ wirusa 
w zależności od sytuacji epidemiologicznej, zalecona u osób wyjeż-
dżających do rejonów endemicznych występowania zachorowania na ostre 
nagminne porażenie dziecięce, ale również osobom powyżej 19 r. ż. 
nieszczepionym wcześniej w ramach szczepień obowiązkowych. Liczba 
dawek i cykl szczepień zależy od producenta szczepionki [29]. 

Dzięki immunizacji czynnej można uzyskać odporność przeciwko 
następującym jednostkom chorobowym: żółta gorączka, dur brzuszny, 
wirusowe zapalenie wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa), wirusowe 
zapalenie wątroby typu B (żółtaczka wszczepienna), tężec, błonica, 
poliomyelitis itd., ale pomimo postępu cywilizacyjnego prowadzącego do 
poprawy warunków życia oraz postępu medycyny, choroby zakaźne nie 
przestały istnieć [21, 30]. Postępy w medycynie przyczyniają się w istotny 
sposób do aktualizowania programu szczepień ochronnych [31, 32]. 
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4. Wniosek 

Rozwój wakcynacji w XVIII-tym wieku spowodował postępy 

w leczeniu ospy, w XIX-tym wieku w zwalczeniu wścieklizny oraz w XX-

tym wieku w leczeniu polio [33]. Można stwierdzić, że z sukcesem 

zbliżamy się do eradykacji poliomyelitis na świecie [26, 33].  

U niektórych chorych po przebytym wirusowym zapaleniu rogów 

przednich rdzenia kręgowego, po wielu latach stabilizacji stanu neuro-

logicznego, mogą pojawić się nowe objawy uszkodzenia obwodowego 

neuronu ruchowego świadczące o zespole PPS [4]. Po wielu latach 

stabilizacji stanu klinicznego u badanej pacjentki po przebytym zespołu 

PPS, wystąpiły nowe objawy pod postacią męczliwości mięśni, duszności 

wysiłkowej, zaników mięśniowych w obrębie uda i podudzia lewego, 

towarzyszących bólów stawowych. Po przebytej chorobie poliomyelitis 

anterior acuta stwierdza się nowe objawy podmiotowe, spośród których 

najczęściej występuje patologiczna męczliwość oraz osłabienie i zanik 

mięśni. Istnieją kliniczne podstawy rozpoznania zespołu PPS. U wielu 

chorych nie stwierdza się istotnej progresji przez wiele lat od chwili 

rozpoznania choroby [6]. U części chorych dolegliwości w zespole PPS 

powodują pogorszenie funkcjonowania w życiu codziennym, jak również 

zawodowym [2]. Modyfikacje stylu życia, modyfikacje aktywności 

fizycznej oraz stosowanie okresów odpoczynku w trakcie dnia odgrywają 

kluczową rolę, aby poprawić stan zdrowia pacjentów z zespołem PPS [16]. 

Efekty uzyskuje się poprzez mobilizację i aktywizację pacjenta, zalecanie 

zmiany trybu życia oraz poprzez farmakoterapię, która okazuje się 

pomocna. W przypadku pacjentów z zespołem PPS podstawą prawidłowej 

opieki medycznej jest łagodzenie objawów, poprawa wydolności 

mięśniowej oraz poprawa komfortu życia. Rehabilitacja odgrywa również 

ważną rolę w celu zmniejszenia objawów choroby [17]. Zespół PPS 

wymaga wielodyscyplinarnego działania neurologa, rehabilitanta oraz 

psychologa [17, 34]. 
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Zespół post-polio oraz profilaktyka przeciwko polio 

Streszczenie  
Zespół post-polio (PPS) jest powoli postępującą chorobą nerwowo-mięśniową, rozwijającą 
się u około 15-80% pacjentów, którzy 30-40 lat wcześniej przebyli ostrą fazę choroby 
poliomyelitis anterior acuta. Najbardziej charakterystyczną cechą zespołu PPS jest 
pojawienie się ponownego osłabienia siły mięśni po wielu latach ich stabilnego 
funkcjonowania. Upośledzenie funkcji ruchowych o typie narastającego niedowładu 
wiotkiego może dotyczyć zarówno mięśni zajętych wcześniej przez chorobę jak i grup 
niezajętych uprzednio procesem chorobowym. Za możliwe przyczyny wystąpienia zespołu 
PPS przyjmuje się hipotezę rozwijającego się z upływem czasu przeciążenia pojedynczych 
neuronów ruchowych aż do ich całkowitego wyczerpania metabolicznego oraz 
przedwczesnego zużycia osłabionych motoneuronów. Do Kliniki Neurologii w Lublinie 
została przyjęta 41-letnia pacjentka, która w pierwszym roku życia przebyła chorobę 
Heinego-Medina. Po ostrej fazie choroby wystąpił u niej wiotki niedowład lewej kończyny 
dolnej. Od roku 2004 pacjentka zgłaszała łatwą męczliwość, bóle mięśni i stawów 
w kończynach dolnych oraz złą tolerancję zimna. W badaniu neurologicznym stwierdzono 
niedowład wiotki lewej kończyny dolnej. W przypadku pacjentów z zespołem PPS 
podstawą prawidłowej opieki medycznej jest załagodzenie objawów, poprawa wydolności 
mięśniowej oraz poprawa komfortu życia. Obecnie terapia oparta jest na niefarma-
kologicznym postępowaniu opartym na zmianie stylu życia, mobilizacji i aktywizacji 
pacjenta, zalecaniu odpoczynku w ciągu dnia oraz indywidualnie dobranym programie 
ćwiczeń. 
Słowa kluczowe: zespół post-polio, wirus polio, poliomyelitis anterior acuta, osłabienie 
mięśni, szczepienie 
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Post-polio syndrome and polio prevention 

Abstract  

Post-polio syndrome is a slow progressive neuromuscular disease, which affects 

approximately 15-80% of people who have previously survived an acute attack 

of poliomyelitis 30-40 years ago. The most significant symptom is muscle weakness after 

years of their normal condition, not only previously involved muscles are affected but also 

the other muscle groups. The most widely accepted theory, explaining probable cause 

of PPS, is „neural fatigue‟; motoneurons may not be able to maintain the metabolic demands 

for a long time, resulting in the slow deterioration of motor units. A 41-year-old patient was 

admitted to the Department of Neurology at the Medical University of Lublin due 

to exacerbation of such symptoms as: muscle and joints pain in lower extremities, cold 

intolerance, weakness. Those complaints occurred first time in 2004. The patient‟s medical 

data revealed previous acute attack of poliomyelitis in childhood. On admission, during 

neurological examination, patient presented flaccid paralysis of left lower limb. The care 

of patients with post-polio syndrome is based on the improvement of patient state. 

It is mostly a palliative treatment to make patients‟ life easier and strengthen their muscles. 

Nowadays, the management of post-polio syndrome is based on non-pharmacological 

intervention, including lifestyle modification, rest periods during the day and an individual 

training programme. 

Keywords: post-polio syndrome, poliovirus, poliomyelitis anterior acuta, muscle weakness, 

vaccine 
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Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów  

– porównanie terapii standardowej  

z inhibitorem kinaz Janusowych 

1. Wprowadzenie  

RZS jest przewlekłą, postępującą chorobą układowa tkanki łącznej 

o podłożu autoimmunologicznym, prowadzącą do niepełnosprawności, 

inwalidztwa i przedwczesnej śmierci. Charakteryzuje się symetrycznym 

zapaleniem stawów, degradacją chrząstki stawowej i nasad kości oraz 

występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, w tym 

zapalenia naczyń, amyloidozy reaktywnej i włóknienia płuc. Częstość 

występowania szacowana jest na 0,3%-1,5%. Kobiety chorują 3 razy 

częściej. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle w 4 i 5 dekadach życia [1, 2]. 

W Polsce na RZS choruje około 1% dorosłej populacji. Szacuje się, że co 

czwarty chory wymaga leczenia operacyjnego na skutek zniszczenia m.in. 

dużego stawu, np. kolanowego. Po pięciu latach choroby około 50% 

pacjentów traci zdolność do wykonywania pracy [3]. RZS jest chorobą, 

której rozpoznanie nie powinno lekarzowi sprawiać trudności. 

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie zmieniło sytuację w zakresie edukacji, 

zmniejszyła się liczba działań negatywnych i poprawiła racjonalność 

postępowania [4]. 

2. Reumatoidalne zapalenie stawów  

2.1. Patogeneza choroby 

Patogeneza RZS nie jest w pełni poznana. Przyjmuje się, że znaczącą 

rolę w zapoczątkowaniu procesu chorobowego odgrywają predyspozycje 

genetyczne, czynniki środowiskowe, zakażenia bakteryjne lub wirusowe, 

zaburzenia immunologiczne czy też nasilona produkcja reaktywnych form 

tlenu [2]. Immunologiczne tło choroby opiera się na limfocytach T CD45RO+, 

które uwalniają cytokiny prozapalne, głównie IL-2 i IFN-gamma. 
                                                                 
1 Studenckie Koło Naukowe Anatomii Klinicznej i Symulacji Medycznej, Katedra i Zakład 
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Aktywują one makrofagi i monocyty, przyczyniając się do uwalniania 

kolejnych cytokin prozapalnych, takich jak IL-1 czy TNF-alfa. 

Następstwem tych zjawisk jest pobudzenie fibroblastów i komórek 

śródbłonka a także tworzenie nowych naczyń krwionośnych i aktywacja 

osteoklastów. TNF-alfa i IL-1beta to główne cytokiny prozapalne – obecne 

są w zwiększonym stężeniu w płynie stawowym i tkankach [1, 2]. 

Istotną rolę w etiopatogenezie RZS przypisuje się czynnikom 

genetycznym, których udział w wystąpieniu tej choroby szacuje się na 

około 40-60%. Do chwili obecnej nie udało się wykryć jednego genu, który 

może być odpowiedzialny za zwiększone ryzyko zapadalności na to 

schorzenie [5]. Spośród potencjalnych czynników genetycznych związanych 

ze zwiększoną zachorowalnością na RZS wyróżnia się m.in. występowanie 

tzw. wspólnego epitopu w cząsteczkach HLA klasy II (nawet do 30% 

ryzyka genetycznego rozwoju RZS), polimorfizm genów metaloproteinaz 

macierzowych (MMPs), jak również polimorfizm genów cytokin 

prozapalnych [6]. 

Obok czynników genetycznych, szczególną rolę w etiopatogenezie RZS 

pełnią także czynniki środowiskowe, w tym: palenie tytoniu, długotrwały 

stres, niewłaściwa dieta oraz intensywny wysiłek fizyczny [5]. Palenie 

tytoniu jest obecnie najlepiej poznanym czynnikiem środowiskowym, który 

zwiększa nie tylko ryzyko rozwoju RZS, ale i ciężkość przebiegu choroby, 

m.in. koreluje z objawami pozastawowymi i słabszą odpowiedzią na 

farmakoterapię [1]. Przypuszcza się, że antygenami inicjującymi proces 

chorobowy w przebiegu RZS mogą być również czynniki zakaźne, jak 

np. retrowirusy czy herpeswirusy, które u osób z wrażliwym genotypem 

mogą doprowadzić do ujawnienia się tego schorzenia. Do drobnoustrojów, 

które uważa się za istotny czynnik mogący wywołać RZS, zalicza się 

wirusy, takie jak: HTLV-1 (Human T cell leukemia virus type 1), HHV-5 

(Human herpesvirus 6) oraz CMV (Citomegalovirus) czy EBV (Epsteina-

Barr virus) [2]. Proces zapalny w przebiegu RZS może zostać także 

wywołany przez bakterie z rodzaju Mycoplasma oraz, jak wskazują 

najnowsze badania, zakażenia jamy ustnej prowadzące do paradontozy 

powodowane przez Porphyromonas gingivalis [6].  

Liczne badania naukowe dotyczące stresu oksydacyjnego wykazały 

podwyższone stężenie markerów stresu oksydacyjnego u chorych na 

reumatoidalne zapalenie stawów. Nadmierny napływ granulocytów 

obojętnochłonnych i generowanie znacznych ilości wolnych rodników 

tlenowych zaburza równowagę procesów prooksydacyjnych 

i antyoksydacyjnych w komórkach, prowadząc do niekontrolowanej 

postępującej destrukcji elementów strukturalnych stawów. Stężenia wielu 

antyoksydantów chroniących przed szkodliwym działaniem reaktywnych 

form tlenu ulegają obniżeniu [2]. 
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Przeprowadzone dotychczas badania epidemiologiczne wskazują, że 

niedoborowi witaminy D towarzyszy wzrost częstości występowania 

schorzeń autoimmunologicznych, w tym również RZS. Wykazano 

odwrotnie proporcjonalną zależność między stężeniem witaminy D 

w surowicy krwi, a wczesnym początkiem i aktywnością choroby oraz 

stopniem niepełnosprawności związanego z RZS. 

Wzmożona aktywność osteoklastów prowadzi do upośledzenia odnowy 

kości. Destrukcja tkanki kostnej zachodzi dwiema drogami: od strony jamy 

szpikowej (osteoporoza okołostawowa i geody) oraz od strony jamy 

stawowej (nadżerki kostne). Główną przyczyną resorpcji kości jest nadmiar 

cytokin stymulujących osteoklastogenezę [5]. 

2.2. Objawy 

Objawy RZS można podzielić na następujące grupy [1]:  

 charakterystyczne – ból i obrzęk symetrycznych stawów rąk i stóp, 

sztywność poranna trwająca zwykle ponad 1 godzinę; 

 ogólnoustrojowe – stan podgorączkowy, ból mięśni, uczucie 

zmęczenia, brak łaknienia, niewielka utrata masy ciała; 

 zmiany w układzie ruchu – stan zapalny stawów, najczęściej 

symetryczne zapalenie stawów nadgarstkowych, palców, kolanowych 

i stóp – we wczesnej fazie, następnie zajmowane są duże stawy  

– barkowe, łokciowe i biodrowe. Typowo pierwsze zajęte są: stawy 

międzypaliczkowe bliższe, śródręczno-paliczkowe i śródstopno-

paliczkowe, ogólnie częściej stawy kończyny górnej niż dolnej; 

 zmiany pozastawowe: guzki reumatoidalne (głównie podskórne, 

niebolesne, na wyprostnej powierzchni przedramion i pośladkach, 

w mięśniu sercowym, płucach), zapalenie osierdzia, kardiomiopatia, 

nadciśnienie płucne, zapalenie opłucnej, zapalenie rogówki i spojówek, 

zapalenia nerek (śródmiąższowe, odmiedniczkowe), polineuropatie 

oraz powiększenie węzłów chłonnych i śledziony. 

Przebieg choroby u 70% chorych jest postępujący z zaostrzeniami 

i remisjami, ale charakteryzujący się stale postępująca destrukcja stawów. 

Znacznie rzadziej rozwija się postać łagodna RZS z długotrwałą remisją 

[1]. Niezwykle ważna jest obserwacja chorego z uwagi na indywidualną 

odpowiedź na leki (zwykle uwarunkowaną genetycznie). Mechanizmem 

działania większości terapii jest modyfikacja przepływu sygnałów 

międzykomórkowych, co przywraca w różnym stopniu zachwiany ład 

biologiczny [4].  
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2.3. Rozpoznanie 

Kryteria rozpoznania zostały opracowane na podstawie ostatnich 

rekomendacji Amerykańskiego Kolegium Reumatologicznego (ACR, 

American College of Rheumatology) i Europejskiej Ligi do Walki 

z Chorobami Reumatycznymi (EULAR, European League Against 

Rheumatism). Podkreślono w nich szczególne znaczenie wczesnej diagnozy 

oraz wczesnego rozpoczęcia leczenia [6]. Rozpoznanie określane jako 

pewne obejmuje wykazanie sumy punktów z poszczególnych kategorii 

większej od 6 w 10-stopniowej skali, w której oceniane są: ilość i rodzaj 

zajętych stawów, obecność czynnika reumatoidalnego (RF, Rheumatoid 

factor) i/lub przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu 

peptydowi (ACPA, Anti-citrullinated protein antibody), zwiększone 

stężenie biochemicznych wskaźników stanu zapalnego (OB, CRP) oraz 

czas trwania objawów (zwykle więcej niż 6 tygodni). 

3. Leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh) 

LMPCh to grupa leków o odmiennych mechanizmach działania 

pozwalająca na zapobieganie bądź opóźnianie występowania zmian 

destrukcyjnych w obrębie stawów. Wyróżnia się następujące rodzaje 

LMPCh [2]: 

 Syntetyczne; 

o konwencjonalne (metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid), 

o celowane (tofacytynib), 

 biologiczne; 

o oryginalne (np. infliksymab, adalimumab, etanercept, 

rytuksymab, tocilizumab, anakinra), 

o biopodobne (bp-infliksymab). 

Oprócz leków modyfikujących przebieg choroby w leczeniu RZS 

stosuje się także glikokortykosteroidy, które wykazują korzystny wpływ na 

objawy kliniczne, sprawność pacjenta i zmiany strukturalne w tkankach. 

Do doraźnego zniesienia dolegliwości wykorzystuje się niesterydowe leki 

przeciwzapalne, paracetamol i słabe opioidy. Niestety, NLPZ wywierają 

jedynie nieznaczny wpływ na sam przebieg choroby [7].  

Leczenie RZS należy wdrożyć jak najszybciej po jego rozpoznaniu. 

W pierwszej kolejności stosuje się konwencjonalne LMPCh, najczęściej 

(po wykluczeniu przeciwwskazań) metotreksat (MTX), który jest 

podstawowym lekiem o dużej, potwierdzonej skuteczności. Efekt działania 

MTX ujawnia się z kilkutygodniowym opóźnieniem, osiągając maksimum 

po upływie 4-6 miesięcy stosowania [1, 2]. Jest on antymetabolitem 

i analogiem kwasu foliowego. Blokuje poszczególne etapy procesu 

zapalno-immunologicznego. Wykazuje działanie immunosupresyjne, 
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immunomodulacyjne, cytostatyczne i przeciwzapalne. Podawany jest 

w dawce 10-15 mg raz w tygodniu (dawka maksymalna: 25-30mg). 

Najczęstsze działania niepożądane dotyczą układu pokarmowego 

(nudności, dyspepsja, utrata apetytu, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunki, 

wymioty), wątroby (wzrost aktywności enzymów wątrobowych 

w surowicy, włóknienie, rzadko marskość), skóry, szpiku kostnego 

(mielosupresja) oraz płuc (zmiany śródmiąższowe) [1, 6].  

W przypadku nietolerancji bądź przeciwwskazań do przyjmowania 

MTX, leczenie rozpoczynamy od leflunomidu lub sulfasalazyny. 

Skuteczność tych dwóch leków jest podobna do skuteczności metotreksatu. 

Leki z grupy konwencjonalnych syntetycznych LMPCh można stosować 

w monoterapii oraz łączyć je między sobą, przy czym skojarzona terapia 

powinna zawierać MTX.  

Jeśli w przeciągu 6 miesięcy nie udało się uzyskać remisji (lub małej 

aktywności choroby), nie doszło do poprawy stanu klinicznego pacjenta po 

3 miesiącach lub leczenie wiązało się ze zbyt dużą toksycznością, 

konieczna jest jego modyfikacja. Jeżeli u chorego występują czynniki złego 

rokowania, takie jak: bardzo duża aktywność choroby, obecność 

autoprzeciwciał (RF i/lub ACPA), wczesne uszkodzenie stawów, to do 

standardowej terapii dodaje się biologiczny LMPCh. Natomiast 

u pacjentów bez wyżej wymienionych czynników należy dokonać zmiany 

stosowanego konwencjonalnego syntetycznego LMPCh na inny lek (lub 

leki) z tej grupy. W przypadku nieskuteczności zmiany terapii, nietolerancji 

bądź toksyczności jednego biologicznego LMPCh, stosuje się inny lek z tej 

grupy. Istnieje także możliwość włączenia do terapii tofacytynibu. Należy 

przy tym podkreślić, że wszystkie decyzje terapeutyczne muszą być 

podejmowane w każdym przypadku indywidualnie [2].  

Leki biologiczne posiadają właściwości pozwalające na swoistą 

interferencję z mechanizmami immunologicznymi leżącymi u podstaw 

patologii RZS. Umożliwiają celowaną terapię, stosowaną wówczas, gdy 

plejotropowe działanie klasycznych LMPCh okaże się nieskuteczne. 

Ograniczona dostępność leków biologicznych wynika najczęściej z ich 

bardzo wysokiej ceny. Podczas terapii mogą wystąpić działania 

niepożądane, np.: miejscowe reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia, 

nudności, bóle głowy, ciężkie infekcje, powstawanie autoprzeciwciał . 

Nadzieją na szersze wykorzystanie terapii biologicznych oraz obniżenie ich 

kosztów są tzw. biosymilary, czyli nowe wersje leków o wykazanym 

znacznym podobieństwie do produktu oryginalnego (np. lek biopodobny do 

infliksimabu) [7]. 
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4. Tofacytynib 

Pomimo obecności wielu leków o zróżnicowanych mechanizmach 

działania, znaczna liczba pacjentów nie odpowiada w sposób zadowalający 

na podjętą terapię lub działania niepożądane leków uniemożliwiają ich 

dalsze stosowanie. Z tego powodu poszukiwane są nowe substancje 

owyższej skuteczności i lepszym profilu bezpieczeństwa. Nowym lekiem, 

który został niedawno dopuszczony do leczenia RZS, jest tofacytynib, 

zaliczany do grupy syntetycznych, celowanych leków modyfikujących 

przebieg RZS. 

4.1. Działanie leku – podstawowe informacje 

Cytokiny i czynniki wzrostu zaangażowane w etiopatogenezę RZS nie 

wpływają w bezpośredni sposób na aktywację, różnicowanie i apoptozę 

komórek, ze względu na brak właściwości enzymatycznych receptorów 

błonowych dla tych związków. Odbywa się to przez specjalne szlaki 

wewnątrzkomórkowe biorące udział w transdukcji sygnału. Przykładem 

takiego szlaku jest układ białek JAK/STAT [4]. Są one w ostatnich latach 

przedmiotem wielu badań, ponieważ aktywacja tego szlaku odbywa się 

przez cytokiny, które pełnią istotną rolę w zainicjowaniu procesu zapalnego 

z RZS m.in. interferony, IL-2, IL-6, IL-7, IL-12, IL-15 [7]. Do tej pory 

udowodniono zwiększoną ekspresję kinazy JAK-3 w komórkach błony 

maziowej stawów, fibroblastach, limfocytach CD45+, CD68+ u chorych na 

RZS w porównaniu do populacji zdrowej [4, 8]. 

Tofacytynib jest inhibitorem kinaz Janusowych (JAK, Janus kinases), 

w szczególności JAK-1 i JAK-3. Biorą one udział w opisanej powyżej 

wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału w szlaku JAK-STAT. Hamowanie 

kinaz JAK-1,3 blokuje szlaki sygnałowe dla interleukin (IL-2, 4, 7, 9, 15, 21), 

obniżając w ten sposób reakcję zapalną tkanki kostno-stawowej, czyli 

główną przyczynę RZS [9, 10]. 

4.1.1. Badania kliniczne 

W celu oceny skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania 

tofacytynibu w terapii RZS, porównano wyniki badań z 3 ostatnich lat 

posiadających randomizację. W tabeli 1. opisano najważniejsze wskaźniki 

wykorzystywane przy ocenie rezultatów badań. 
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Tabela 1. Podstawowe mierniki oceny skuteczności terapii 

Miernik Kryteria 

ACR 

20/50/70 

co najmniej 20/50/70% poprawa w zakresie: liczby bolesnych 

i obrzękniętych stawów oraz w 3 z 5 parametrów: ocena bólu 

przez pacjenta, ocena aktywności choroby przez lekarza, 

ocena aktywności choroby przez pacjenta, ocena wydolności 

funkcjonalnej pacjenta, wskaźnik ostrej fazy (CRP) 

HAQ-DI 

(0-3) 

deklarowana przez pacjenta zdolność do podejmowania 

czynności związanych z codzienną aktywnością w 8 

kategoriach: ubieranie się/szykowanie, wstawanie, jedzenie, 

chodzenie, docieranie, chwytanie, higiena, zwykłe 

aktywności w przeciągu ostatniego tygodnia. Każdy parametr 

może uzyskać wartości 0-3 pkt w 4-stopniowej skali.: 0=bez 

trudności; 1=niewielkie trudności; 2=duże trudności; 

3=niemożliwe do wykonania. Po opracowaniu rezultatów 

chory otrzymuje wynik w przedziale 0-3 (wyższe wartości 

wskazują na większe ograniczenie sprawności) 

DAS28-4 

[OB] 

(0-9,4) 

obliczany na podstawie: liczby obrzękniętych i bolesnych 

28 stawów, wskaźnika ostrej fazy (OB), oceny aktywności 

choroby przez pacjenta. Wyższe wartości oznaczają większą 

aktywność choroby. 

 

Do badań włączani byli pacjenci z aktywnym RZS, zdiagnozowanym na 

podstawie kryteriów ACR oraz uprzednią niewystarczającą odpowiedzią na 

leczenie LMPCh, bądź przerwaniem poprzedniej terapii z powodu nieto-

lerancji lub toksyczności leków. Wszystkie wyniki badań przedstawione 

w tabeli 2. pochodzą z III fazy badań klinicznych, obejmujących ocenę 

skuteczności terapii tofacytynibem po 12 tygodniach stosowania leku 

w podanych dawkach [11-13]. 

Całkowity czas trwania powyższych badań wynosił 24 do 48 tygodni. 

Natomiast głównej oceny skuteczności nowego leku dokonywano po 

12 tygodniach od rozpoczęcia jego przyjmowania. Chorzy otrzymywali 

tofacytynib w dawkach 10 lub 20 mg dziennie oraz placebo, w niektórych 

przypadkach postanowiono również kontynuować podstawowe leczenie 

metotreksatem Wszystkie badania wykazały większą poprawę ocenioną 

według kryteriów ACR20/50/70 w grupie otrzymującej tofacytynib 

w porównaniu z placebo. Redukcja HAQ-DI od wartości wyjściowych 

w grupach otrzymujących lek była również największa w porównaniu do 

placebo. Wszyscy pacjenci byli już wcześniej bezskutecznie leczeni MTX, 

a w badaniu Burmestera również inhibitorami TNF. Pacjenci przyjmujący 

od początku placebo, wobec spodziewanego braku istotnej poprawy 

klinicznej, zostali włączeni podczas badania do grup przyjmujących 

tofacytynib z dobrym końcowym rezultatem w postaci podobnego odsetka 
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pozytywnych odpowiedzi w stosunku do osób przyjmujących lek od 

początku trwania badania (wg kryteriów ACR i wskaźnika HAQ-DI). 

U pacjentów z pozytywną odpowiedzią na aktywną formę terapii korzystne 

efekty utrzymywały się do końca badania [11†13].  

Tabela 2. Randomizowane badania kliniczne III fazy z podwójnie ślepą próbą i kontrolą 

placebo oceniające skuteczność tofacytynibu po 12 tyg. przyjmowania. N – liczba pacjentów 

biorących udział w badaniu. ↓ HAQ-DI – redukcja (polepszenie) wskaźnika HAQ-DI 

w stosunku do wartości wyjściowej. DAS-28<2,6 – procent pacjentów opisanych wskaźnikiem 

DAS-28 poniżej 2,6 

Badanie N 
Nazwa 

i dawka leku 

Poprawa ACR [%] ↓ 

HAQ 

-DI 

DAS-

28 

< 2,6 
ACR 

20 

ACR 

50 

ACR 

70 

Fleisch-

mann 

2012 

[11] 

611 

tofacytynib  

10 mg/dzień 
59,8 31,1 15,4 -0,50 5,6 

tofacytynib  

20 mg/dzień 
65,7 36,8 20,3 -0,57 8,7 

placebo 26,7 12,5 5,8 -0,19 4,4 

Bur-

mester 

2013 

[12] 

399 

tofacytynib  

10 mg/dzień 
41,7 26,5 13,6 -0,43 6,7 

tofacytynib  

20 mg/dzień 
48,1 27,8 10,5 -0,46 8,8 

placebo 24,4 8,4 1,5 -0,18 1,7 

Vollen-

hoven 

2012 

[13] 

717 

tofacytynib  

10 mg/dzień 
60,7 34,2 12,2 -0,49 - 

tofacytynib  

20 mg/dzień 
58,7 27,6 14,8 -0,59 - 

adalimumab 

40 mg / 2 tyg. 
56,3 23,6 8,5 -0,45 - 

placebo 26,4 6,6 1,9 -0,17 - 

 

Najpowszechniejsze objawy niepożądane to m.in.: infekcje górnych 

dróg oddechowych, bóle głowy, biegunki oraz zakażenia dróg moczowych. 

W grupach placebo dominowały natomiast nudności. Do znacznie 

rzadszych objawów należą: wzrost stężenia LDL-C i aktywności 

aminotransferaz wątrobowych w surowicy krwi oraz spadek liczby 

neutrofilów. Tofacytynib został zaliczony przez badaczy do grupy leków 

dobrze tolerowanych przez organizm [4]. 

  



 

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów – porównanie terapii standardowej  

z inhibitorem kinaz Janusowych 
 

87 

5. Wnioski 

Przedstawione badania kliniczne wykazały, że tofacytynib jest 

skutecznym lekiem w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów u osób 

wcześniej leczonych bez powodzenia innymi LMPCh. Dowiedziono 

istotnej poprawy wg kryteriów ACR20/50/70 u chorych w porównaniu 

z placebo. Tofacytynib redukuje objawy kliniczne RZS oraz poprawia 

sprawność funkcjonalną. Jego stosowanie może przynieść korzyści 

zarówno pacjentom otrzymującym go w monoterapii, jak również 

w skojarzeniu z MTX. Lek ten jest pierwszym inhibitorem kinaz JAK 

zaaprobowanym przez Agencję Żywności i Leków (FDA, Food and Drug 

Administration) dla dorosłych pacjentów z ciężką lub umiarkowaną 

postacią RZS, nieodpowiadających na leczenie lub z nietolerancją na 

metotreksat. Skuteczność tofacytynibu wydaje się być podobna do 

skuteczności adalimumabu, stosowanego również w leczeniu RZS [13]. 

Dodatkowym atutem tej substancji w porównaniu z lekami biologicznymi 

jest jej doustna droga podawania. Wykazano zwiększoną ilość poważnych 

działań niepożądanych oraz ciężkich infekcji w grupie osób otrzymujących 

tofacytynib w porównaniu z placebo, jednak stosunek ryzyka do korzyści 

wynikających z jego przyjmowania jest zadowalający [11, 13]. Tofacytynib 

może stanowić alternatywną i skuteczną opcję terapeutyczną dla osób 

nieodpowiadających na tradycyjne formy leczenia RZS. Badana jest także 

jego skuteczność w innych chorobach, np.: łuszczycy, nieswoistych 

zapaleniach jelit czy w prewencji odrzucania przeszczepów po 

transplantacji [4]. 

Tofacytynib nie jest dostępny w Polsce do użytku komercyjnego. 

Odmowę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tofacytynibu wydała 

Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicines Agency) [14]. 

Stanowisko to zostało podparte argumentami odnoszącymi się do ogólnego 

profilu bezpieczeństwa, ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, 

niektórych nowotworów i infekcji. Zdaniem autorów, przeprowadzenie 

kolejnych badań nad bezpieczeństwem leku na większych grupach 

pacjentów w dłuższym przedziale czasowym może wpłynąć na zmianę tej 

decyzji. 
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Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów – porównanie terapii 

standardowej z inhibitorem kinaz Janusowych 

Streszczenie 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, postępującą chorobą z licznymi 
zaburzeniami immunologicznymi, o nieustalonej etiologii. Dotyczy około 1% światowej 
populacji i jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej. Punktem docelowym leczenia jest 
uzyskanie remisji lub istotne zmniejszenie aktywności choroby. W tym celu wykorzystuje się 
głównie tzw. leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh), do których zaliczamy: grupę 
syntetyczną (leki konwencjonalne i celowane) oraz grupę biologiczna (leki oryginalne 
i biosymilary). Lekami pierwszego wyboru są najczęściej leki konwencjonalne (głównie 
metotreksat), często w skojarzeniu z glikokortykosteroidami. Przy niepowodzeniu terapii wdraża 
się farmakoterapię biologiczną lekami takimi jak: adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, 
golimumab, infliksymab, abatacept, anakinra, tocilizumab, rytuksymab oraz leki bio-podobne. 
Pomimo zróżnicowanych mechanizmów działania leków, znacząca liczba pacjentów nie 
odpowiada w sposób zadowalający na podjętą terapię. W przypadku nieosiągnięcia remisji bądź 
małej aktywności choroby, w ciężkich lub umiarkowanych postaciach RZS można zastosować 
tofacytynib. Jest to nowy, celowany lek z grupy leków syntetycznych, będący inhibitorem kinaz 
Janusowych (JAK). Kinazy JAK biorą udział w wewnątrzkomórkowej transdukcji sygnału 
w szlaku JAK-STAT, który odpowiada za aktywację komórek układu odpornościowego oraz 
produkcję prozapalnych cytokin. Wyniki najnowszych badań wskazują na znaczną skuteczność 
tofacytynibu w leczeniu RZS w porównaniu z placebo w przypadku pacjentów nieodpowia-
dających na standardowe leczenie. Stosunek ryzyka stosowania tofacytynibu do korzyści 
wynikających z terapii jest satysfakcjonujący, dlatego rekomenduje się zaakceptowanie tego leku 
do użytku klinicznego również w Polsce.  
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, leki modyfikujące przebieg choroby, 
tofacitinib, kinazy Janusowe 

Treatment of rheumatoid arthritis – a comparison of standard therapy 

and Janus kinase inhibitor 

Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, progressive disease with several immune disorders and 
unknown etiology. RA affects about 1% of the world population and is the most common 
systemic connective tissue disease. The destination of the treatment is to achieve remission or 
significant reduction in disease activity. There are many disease-modifying antirheumatic drugs 
(DMARDs) used therapeutically, which include: a synthetic group (conventional and targeted 
drugs) and a biological group (original and biosymilary drugs). The drugs of the first choice are 
the most conventional drugs (mainly methotrexate), often in combination with corticosteroids. 
When standard therapy fails, biological drugs such as adalimumab, certolizumab pegol, 
etanercept, golimumab, infliximab, abatacept, anakinra, tocilizumab, rituximab and bio-similar 
drugs are recommended. Despite the different mechanisms of drug action, a significant number of 
patients does? not respond to treatment. In the absence of remission or low disease activity, in 
severe or moderate forms of RA tofacytynib can be used. It is a new, targeted drug from the group 
of synthetic drugs, the Janus kinase (JAK) inhibitor. JAK kinases are involved in intracellular 
signal transduction in the JAK-STAT pathway, which is responsible for activation of immune 
system cells and production of pro-inflammatory cytokines. Recent studies show a significant 
efficacy in the tofacytynib treatment of RA compared with groups of placebo in cases where 
patients do not respond to standard therapy. Tofacytynib‟s risk ratio compared to the benefits of 
the therapy is satisfactory, therefore it is recommended to accept this drug for clinical use in 
Poland. 

Keywords: rheumatoid arthritis, disease-modifying antirheumatic drugs, tofacitimib, Janus 

kinases 
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Talidomid prowadzi do apoptozy komórek  

ostrej białaczki szpikowej 

1. Wstęp 

Choroby rozrostowe układu hematopoetycznego stanowią duże wyzwanie 

dla nowoczesnego lecznictwa. Są to choroby heterogenne, zróżnicowane 

zarówno pod względem zmian cytogenetycznych, mutacji punktowych, 

a przede wszystkim odpowiedzi na stosowane leczenie. 

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 

Organization, WHO) choroby rozrostowe układu krwiotwórczego 

podzielono na nowotwory wywodzące się z komórek prekursorowych 

(blastów) bez cech dojrzewania lub z minimalnym różnicowaniem 

np. AML oraz na te, w których następuje dojrzewanie komórek (zespoły 

mieloproliferacyjne przy dojrzewaniu efektywnym oraz zespoły mielo-

dysplastyczne przy nieefektywnym dojrzewaniu). 

Ostra białaczka szpikowa (ostra białaczka mieloblastyczna, ostra 

białaczka nielimfoblastyczna, ang. acutemyeloid leukemia, AML) to grupa 

chorób, w których dochodzi do rozrostu w szpiku mieloidalnego układu 

krwiotwórczego. AML stanowi u dzieci mniej niż 10% ostrych białaczek, 

natomiast jest zdecydowanie najczęstszą ostrą białaczką u dorosłych [1]. 

Widoczny jest wzrost częstości przypadków AML u pacjentów w wieku 

między 40, a 85 lat z lekkim spadkiem częstości występowania po 85 roku 

życia [2].  
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W Stanach Zjednoczonych i w Europie, częstość AML utrzymuje się na 

stałym poziomie od 3 do 5 przypadków na 100 tysięcy ludzi. Stosunek 

liczby mężczyzn do kobiet cierpiących na AML wynosi 5:3 [3]. Liczne 

czynniki środowiskowe, genetyczne i hematologiczne są związane 

z etiopatogenezą ostrych białaczek szpikowych. Wśród czynników tych 

można wymienić: ekspozycję na promieniowanie jonizujące, palenie 

tytoniu, ekspozycję na środki alkilujące, zaburzenia genetyczne tj. trisomia 

21 pary chromosomów, mutacje w genieRUNX1.Dodatkowo czynnikami 

predysponującymi do ostrych białaczek szpikowych są zespoły 

mielodysplastyczne oraz mieloproliferacyjne. 

Ostra białaczka szpikowa jest chorobą, która zaczyna się od 

nowotworowej proliferacji mieloblastów w szpiku kostnym. Nowotworowe 

mieloblasty mają potencjał do przerzutów ze szpiku kostnego do innych 

tkanek. Obfitość niedojrzałych komórek szpiku kostnego również hamuje 

wzrost zdrowych erytrocytów, leukocytów i płytek krwi. Brak tych komórek 

może doprowadzić do zaburzeń immunologicznych i hematologicznych [4]. 

WHO wyróżnia kilka podtypów AML ze względu na różną etiologię. 

Klinicznie, AML jest klasyfikowany w odniesieniu do cech morfo-

logicznych, immunofenotypowych, nieprawidłowości molekularnych 

icytogenetycznych. Badania genetyczne są często używane z powodu ich 

dużej dokładności i dużych możliwości rokowania pacjenta. Badania te 

obejmują głównie analizy profili metylacji DNA i ekspresji genów [5]. 

Od 2008 roku WHO wyróżnia różne podtypy AML: ostre białaczki 

z powtarzalnymi zmianami cytogenetycznymi, związane ze zmianami 

mielodysplastycznymi (AML z dysplasją wieloliniową), nowotwory AML 

zależne od terapii (tzw. wtórne AML), AML bez klasyfikacji innej niż 

morfologiczna, mięsak mieloidalny, proliferacje mieloidalne związane 

z zespołem Downa[4]. Ostatecznie WHO wyróżnia podtyp ostrej białaczki 

szpikowej, który jest określany, jako ostre białaczki o niejednoznacznym 

pochodzeniu liniowym. Te białaczki szpikowe są bardziej dojrzałymi 

pochodnymi AML, gdzie rozprzestrzeniają się oddzielne linie blastów [4]. 

Aby zdiagnozować białaczkę analizy laboratoryjne powinny wykryć, co 

najmniej 20% blastów we krwi lub szpiku kostnym, ale zespoły 

mielodysplastyczne nie zawsze powodują takie zmiany. Dlatego te kryteria 

nie zawsze są obowiązkowe i objawy kliniczne powinny mieć 

pierwszeństwo przed wynikami laboratoryjnymi w diagnostyce AML [4].  

Talidomid pojawił się na rynku farmaceutycznym w 1956 pod nazwą 

handlową Grippex, jako lek na infekcje oddechowe. Następnie preparaty 

złożone zawierające talidomid były sprzedawane, jako preparaty Asmaval 

w leczeniu astmy, Tensival - nadciśnienia, Valgraine – migreny. Niemiecka 

firma farmaceutyczna, Chemie Grunenthal, wprowadziła talidomid, jako 

lek hamujący poranne mdłości. W 1957 roku firma rozpoczęła wpro-
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wadzanie na rynek talidomidu, jako leku przeciwwymiotnego dla kobiet 

w ciąży. Talidomid został jednym z najczęściej sprzedawanych leków na 

receptę w tym okresie. Talidomid był sprzedawany przez 14 firm 

farmaceutycznych w 46 krajach. Nigdy nie dopuszczono go do obrotu 

w Stanach Zjednoczonych ze względu na brak danych dotyczących 

bezpieczeństwa, informujących o przenikaniu leku przez łożysko i wpływie 

substancji na rozwijający się płód. [6, 7]. 

 

Wzór strukturalny talidomidu 

Już po kilku latach okazało się, że stosowanie talidomidu u kobiet 

w ciąży jest niebezpieczne dla rozwijającego się płodu. W 1960 roku 

opisano dwa przypadki deformacji noworodków, które zostały zapre-

zentowane podczas spotkania pediatrów w Kessel. Od tego momentu liczba 

odnotowywanych przypadków rosła dramatycznie. Początkowo nie wiązano 

tych malformacji ze stosowaniem talidomidu. W 1961 roku zasugerowano 

udział talidomidu w powstawaniu opisywanych deformacji. W 1961 r. 

australijski lekarz, William McBride opisał zauważony wzrost liczby 

zdeformowanych dzieci urodzonych w jego szpitalu przez matki, które 

zażywały talidomid. Był jednym z pierwszych, który odkrył, że stosowanie 

talidomidu może zakłócać prawidłowy rozwój płodów, powodując wystąpienie 

fokomelii tj. krótszych, nieobecnych lub całkowicie nierozwiniętych 

kończyn [8]. 



 

 

Talidomid prowadzi do apoptozy komórek ostrej białaczki szpikowej 
 

93 

 

 

Fokomelie u dzieci spowodowane stosowaniem talidomidu w ciąży 

Po kilku latach stosowania talidomidu w wielu krajach zanotowano 

około 10000 tysięcy urodzeń dzieci z fokomeliami. Stopień deformacji był 

zróżnicowany wśród pacjentów. Śmiertelność wśród noworodków, których 

matki stosowały talidomid w ciąży wynosiła 40% i była spowodowana 

poważnymi wadami rozwojowymi narządów wewnętrznych. Na skutek 

wszystkich doniesień usunięto talidomid z obrotu tak szybko, jak szybko 

był okrzyknięty cudownym lekiem [8]. 

Teratogenne działanie talidomidu związane jest z białkiem o nazwie 

cereblon. Talidomid posiada powinowactwo do cereblonu, łącząc się z nim 

blokuje prawidłowe funkcjonowanie tego białka, co prowadzi do rozwoju 

wad wrodzonych typu fokomelii [9]. 

Jedną ze strategii poszukiwania leków przeciwnowotworowych jest 

ponowne badanie aktywności związków chemicznych, które już wcześniej 

były stosowane w lecznictwie w innych jednostkach chorobowych. 
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W 1964 roku profesor Jakub Sheskin z Hadassah University Hospital 

zastosował talidomid u pacjenta chorego na rumień guzowaty, który 

następuje, jako powikłanie trądu. Leczenie dawało obiecujące wyniki 

badań klinicznych i doprowadziło do wprowadzenia talidomidu przez 

Agencję Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA)do 

obrotu w roku 1998. Udokumentowano również, obiecujące działanie 

talidomidu w leczeniu szpiczaka mnogiego. Obecnie talidomid i jego 

pochodne (lenalidomid, pomalidomid) są z powodzeniem stosowane 

w leczeniu szpiczaka mnogiego [7, 8, 10, 11, 12]. 

Ostatnie wyniki badań informują o możliwości potencjalnego zastosowania 

talidomidu w leczeniu chorób takich jak Zespół Nabytego Niedoboru 

Odporności (rzadziej upośledzenia) (ang. Acquired Immunodeficiency 

Syndrome, AIDS), jako lek przeciwwymiotny [13, 14, 15], mięsak Kaposiego 

[16], choroba Leśniowskiego-Crohna, reumatoidalne zapalenie stawów 

(RZS) [17, 18], zespół Behceta, niewydolność serca [19]. 

Doniesienia naukowe informują o wielu potencjalnych zastosowaniach 

talidomidu i jego pochodnych. Prowadzony jest szereg badań klinicznych, 

których pozytywne zakończenie wprowadzi talidomid do leczenia – raka 

piersi, raka jelita grubego, raka prostaty, zespołów mielodysplastycznych [20]. 

W literaturze pojawiło się wiele mechanizmów działania talidomidu. 

Dzięki płaskiej konstrukcji talidomid ma dostęp do bruzd DNA, jest to 

spowodowane układem trzech połączonych pierścieni, z których dwa są 

strukturalnie podobne do dwóch zasad azotowych – guaniny i adeniny [21].  

Kolejny mechanizm działania talidomidu już na poziomie mole-

kularnym tłumaczy jego aktywność hamowania angiogenezy tj. tworzenia 

nowych naczyń krwionośnych. Zahamowanie powstawania naczyń 

krwionośnych w rosnącej masie komórek nowotworowych pozbawia je 

kluczowych składników odżywczych, co prowadzi do zahamowania 

proliferacji. Angiogeneza jest zależna od obecności sparowanych 

cząsteczek adhezyjnych na powierzchni komórki zwanych integrynami. 

Występują one na powierzchni komórek w parach tzw. heterodimerach 

składających się z jednej podjednostki alfa i jednej podjednostki beta. 

Talidomid zmniejsza aktywność podjednostki beta [21].  

Talidomid hamuje ekspresję czynnika martwicy nowotworów α (ang. 

Tumor Necrosis Factor α, TNFα), zwiększa odporność komórkową 

stymulując limfocyty cytotoksyczne. Talidomid moduluje ilość wytwa-

rzanych cytokin – interleukiny 4, interleukiny 5, interleukiny 10 oraz 

interferonu γ. Talidomid działa przeciwzapalnie, immunomodulująco. 

Dodatkowo związek ten zwiększa pulę limfocytów wykazujących ekpsresję 

antygenów CD8 oraz CD4 [21, 22]. 

Częstym sposobem podnoszenia efektywności terapii przeciw-

nowotworowej jest leczenie skojarzone. Udowodniono, że jednoczesne 
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zastosowanie talidomidu z lekami tj. deksametazon, cyklofosfamid, 

statyny, kwas walproinowy oraz inhibitor p38 MAPK znacznie zwiększa 

możliwość osiągnięcia planowanych celów terapeutycznych [10]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie wpływu talidomidu na żywotność komórek 

ludzkiej ostrej białaczki szpikowej. 

3. Materiały i metody 

Roztwór talidomidu do badań przygotowano przez rozpuszczenie 

związku w DMSO. Stężenie wyjściowe roztworu do badań wynosiło 

39pM. Tak przygotowany roztwór był przechowywany w lodówce. Przed 

użyciem był ogrzewany w temperaturze pokojowej przez 2h. 

Materiał do badań stanowiły limfocyty izolowane z krwi obwodowej 

i szpiku pacjentów cierpiących na ostre białaczki szpikowe prowadzonych 

przez Katedrę i Klinikę Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Hodowle komórkowe w stężeniu 10
6
 komórek/mL prowadzone były 

w medium o składzie: 20% surowicy płodowej bydlęcej (FBS Gold, PAA), 

100 U/mL penicyliny, 100 µM/mL streptomycyny, 2.5 µg/m Lamfoterycyny 

B oraz RPMI 1640 z dodatkiem L-glutaminy i buforu HEPES (PAA).  

Komórki w stężeniu 10
6
 komórek/mL posiewano na płytki 12 dołkowe, 

po 24h eksponowano je na działanie talidomidu w dawce hamującej wzrost 

50% komórek (ang. 50% Inhibitory Concentration, IC50). Po kolejnych 

24 godzinach komórki odwirowywano przy prędkości 1000 obrotów/minutę 

przez 5 minut. Supernatant odrzucano, komórki zawieszano w 50 µL 

odczynnika PBS. Do zawiesiny komórek dodawano 50 µL buforu 

zawierającego 1 µL aneksyny V-FITC (AnnV) oraz 1 µL jodku propidyny 

(PI). Mieszaninę inkubowano przez 15 minut w temperaturze pokojowej 

w ciemności. 

W celu zbadania żywotności użyto cytometru przepływowego 

FlowSight z analizą obrazu w czasie rzeczywistym (Amnis, USA) oraz 

zestawu przeciwciał Annexin V-Fluos Staining Kit (Roche, Szwajcaria). 

Próbki badano przy użyciu lasera o długości fali 488 nm. 

4. Wyniki i wnioski 

Zastosowana metoda detekcji apoptozy wiąże się z molekularnymi 

zmianami, jakie zachodzą podczas tego procesu. Aneksyna V jest 

molekułą, która wiąże się z fosfatydyloseryną znajdującą się na 

zewnętrznej stronie błony komórkowej. W komórkach żywych 

fosfatydyloseryna znajduje się po wewnętrznej stronie błony komórkowej, 
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jej przemieszczenie do zewnętrznej warstwy fosfolipidowej jest oznaką 

rozpoczętego procesu apoptozy. Jodek propidyny ma silne powinowactwo 

do DNA. Komórka żywa posiada szczelną barierę w postaci błony 

komórkowej, uniemożliwia to wnikanie PI do wnętrza. Komórki, które 

znajdują się z późnym stadium apoptozy oraz te, które rozpoczęły proces 

nekrozy tracą integralność błony komórkowej. Umożliwia to wnikanie PI 

do wnętrza oraz znakowanie DNA. 

A 

 

B 

   

C 

   

Zdjęcia komórek wykonane podczas analizy cytometrycznej w aparacie FlowSight. 

Wyjaśnienia: wiersz A – komórki wczesno-apoptotyczne (AnnV+/PI-), wiersz B – komórki 

późno-apoptotyczne (AnnV+/PI+), wiersz C – komórki nekrotyczne (Ann-/PI+) 

Apoptoza jest pożądanym typem śmierci komórkowej podczas terapii 
nowotworowej. Nieprawidłowe mechanizmy jej regulacji są bardzo często 
związane z rozwojem komórek nowotworowych. Dodatkowo, apoptotyczna 
śmierć komórek nie prowadzi do reakcji zapalnych, co ma miejsce podczas 
śmierci nekrotycznej [23]. 

We wcześniejszych pracach zbadaliśmy wpływ talidomidu na ludzkie 
linie ostrych białaczek promielocytowych (HL60, HL60/MX1) oraz ostrej 
białaczki limfoblastycznej (CEM/C1) [24]. W badaniach tych określone 
zostały stężenia IC50, które zostały uśrednione w celu przeprowadzenia 
badania na komórkach AML. 
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 1 2 3 

A 

   

B 

   
Wykresy typu histogram i dotplot pochodzące z cytometrycznej analizy apoptozy w aparacie 

FlowSight. Kolumna 1 – histogram AnnV, kolumna 2 – histogram PI, kolumna 3 – dotplot 

AnnV/PI. Wiersz A – próbka kontrolna, pacjent 3, wiersz B – komórki AML eksponowane 

na działanie talidomidu, pacjent 3 

 

Analiza apoptozy ludzkich komórek ostrej białaczki szpikowej eksponowanych na działanie 

talidomidu. Dane przedstawione, jako średnia 3 prób z odchyleniem standardowym (przyjęto 

istotność statystyczną na poziomie p=0,05*, analiza wykonana za pomocą testu t-studenta) 

Materiał kliniczny jest źródłem komórek o zróżnicowanym fenotypie. 
Widoczna na wykresie (Rys. 5) zmienna odpowiedź komórek AML 
eksponowanych na talidomid potwierdza tą tezę. Cytotoksyczność zależna 
od talidomidu w komórkach pacjentów 1 i 5 jest znacząco niższa niż 
w komórkach innych pacjentów (Rys. 5). Znacząco większy odsetek 
komórek w tych próbkach znajduje się we wczesnym stadium apoptozy, co 
sugeruje wolniejszy jej przebieg w komórkach tych pacjentów. Wiąże się to 
z faktem dużej heterogenności białaczek określanych, jako AML. 
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W komórkach AML pochodzących od pacjentów 2-4 zauważalny jest 
znaczny odsetek komórek apoptotycznych. Dodatkowo mały procent 
komórek nekrotycznych we wszystkich badanych próbkach daje obiecujące 
rezultaty w związku z negatywnym wpływem tego procesu na organizm. 

Praca wykonana z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach 
Projektu: „Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących 
badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób 
cywilizacyjnych i nowotworowych” w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna 
Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji. 
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Talidomid prowadzi do apoptozy komórek ostrej białaczki szpikowej 

Streszczenie 

Ostra białaczka szpikowa (acutemyeloid leukemia – AML) występuje z szacunkową częstością 

3,8 na 100 000 osób na rok. Częściej dotyka mężczyzn niż kobiet. Częstość zachorowań wzrasta 

z wiekiem, szczególnie u pacjentów powyżej 65 roku życia. Wśród czynników etiologicznych 

AML wymienia się predyspozycje rodzinne, leki, promieniowanie jonizujące. 

Talidomid oraz jego pochodne są lekami stosowanymi w terapii szpiczaka mnogiego. 

Talidomid stymuluje proliferację limfocytów T, zwiększa syntezę interleukiny-2 oraz 

zmniejsza produkcję czynnika nekrozy nowotworów α (TNF-α). 

Celem pracy było zbadanie wpływu talidomidu na komórki ludzkiej ostrej białaczki 

szpikowej. Hodowle komórkowe prowadzone były w medium o składzie: 20% surowicy 

płodowej bydlęcej (FBS Gold, PAA), 100U/ml penicyliny, 100µM/ml streptomycyny, 

2.5µg/ml amfoterycyny B oraz RPMI 1640 (PAA). Komórki posiewano, po 24h ekspo-

nowano je na działanie talidomidu w dawce hamującej wzrost 50% komórek. W celu 

zbadania żywotności użyto cytometru przepływowego FlowSight (Amnis, USA). 

Wykazano indukcję apoptozy komórek ostrej białaczki szpikowej. Stosunkowo zbliżony 

odsetek komórek białaczkowych znajdował się we wczesnym jak i późnym stadium 

apoptozy. 

Praca wykonana z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Projektu: „Wyposażenie 

innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi 

w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, 

Działania I.3 Wspieranie Innowacji. 

Słowa kluczowe: talidomid, ostra białaczka szpikowa, apoptoza 

Thalidomide leads to apoptosis in acute leukemia cells. 

Abstract 

Acute myeloid leukemia (AML) occurs with an estimated incidence of 3.8 per 100 000 

persons per year. Affect men more often than women. The incidence increases with age, 

especially in patients over 65 years of age. Among the etiological factors of AML family 

predispositions, drugs, ionizing radiation are mentioned. 

Thalidomide is a drug used in the treatment of multiple myeloma. Thalidomide derivatives 

are known to be successfully used in the treatment of multiple myeloma also. Thalidomide 

stimulates T cell proliferation, increases the synthesis of interleukin-2 and reduces the 

production of tumor necrosis factor α (TNF-α). 

The aim of this work was to evaluate the effect of thalidomide on acute myeloid leukemia 

cells. Leukemic cells were isolated from patients with AML and cultured in RPMI 

1640 medium (PAA) supplemented with L-glutamine (2mM), HEPES, antibiotics (penicillin 

(100U/mL) streptomycin (100µM), amphotericin 2.5µg/mL(Sigma)) and 20% fetal bovine 

serum heat inactivated (Gibco). Cells were modulated with thalidomide (10µg/mL) at 50% 

inhibitory concentration. Cells were observed and analysed using flow cytometry.  

Talidomide has been shown to induce apoptosis of acute myeloid leukemia. Relatively 

similar cellpercentage both in early and late stages of apoptosis has been shown. 

The paper was developed using the equipment purchased within the Project “The equipment 

of innovative laboratories doing research on new medicines used in the therapy 

of civilization and neoplastic diseases” within the Operational Program Development of 

Eastern Poland 2007–2013, Priority Axis I Modern Economy, Operations I.3 Innovation 

Promotion. 

Key words: thalidomide, acute myeloid leukemia, apoptosis 
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Zastosowanie komórek macierzystych 

w medycynie regeneracyjnej  

– możliwości i nadzieje  

1. Wstęp  

„Komórki macierzyste” to hasło niezwykle popularne i chętnie 

używane, szczególnie w medycynie estetycznej i kosmetologii. Jednak 

pomimo licznych reklam produktów kosmetycznych, czy innych kampanii 

marketingowych zapewniających o cudownym działaniu komórek 

macierzystych, świadomość i rzeczywista wiedza na ich temat jest 

niewielka. W największym skrócie można powiedzieć, że ta „osobista 

armia niewielkich lekarzy” jest wyjątkowo skuteczna, utrzymując nasz 

organizm w sprawności fizycznej, regenerując wszelkie uszkodzenia 

i zapobiegając przedwczesnemu starzeniu. Mechanizmy ich działania, 

procesy zachodzące w tychże komórkach oraz wielorakie czynniki 

zewnętrzne wpływające na ten cykl odnowy biologicznej są tak złożone 

i skomplikowane, że w rzeczywistości niemożliwe jest z przyczyn czysto 

biologicznych i technicznych zastosowanie terapii komórkowej we 

wszystkich schorzeniach. Zdecydowałam się poświęcić niniejszą pracę 

komórkom macierzystym oraz nadziejom, jakie pokłada w nich 

współczesna medycyna. Jednakże, by poznać komórki i ich super 

możliwości, należało cofnąć się w czasie do początków medycyny 

regeneracyjnej, by mieć porównanie jak wyglądało to kiedyś, a jak wygląda 

dzisiaj. Dlatego, oprócz rysu historycznego i ewolucji medycyny 

w zakresie uzyskiwania komórek macierzystych, poruszyłam możliwości 

współczesnych terapii komórkowych oraz pionierskich zabiegów, które 

kilka dekad temu były uznawane za science-fiction. Ponadto, drugi rozdział 

przeznaczyłam na przedstawienie podziału komórek ze względu na 
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pochodzenie oraz zdolność do różnicowania się. W trzecim rozdziale 

wskazałam alternatywne źródła, z których możliwe jest uzyskiwanie 

komórek macierzystych, wykorzystywanych później w różnego rodzaju 

badaniach i terapiach. Finalną i jednocześnie najobszerniejszą część pracy 

zdecydowałam się przeznaczyć na przedstawienie możliwości 

zastosowania komórek macierzystych we współczesnej medycynie 

regeneracyjnej, ze wskazaniem na najistotniejsze i najczęściej występujące 

schorzenia cywilizacyjne. 

2. Charakterystyka komórek macierzystych 

2.1. Pojęcie komórki macierzystej – definicja 

Ciało każdego człowieka składa się z blisko tysiąca rodzajów komórek. 

Każdy typ ma ściśle powiązane ze sobą cechy i funkcje jakie pełni 

w organizmie. Jedne odpowiadają za poprawną pracę mózgu, inne za 

regenerację skóry, jeszcze inne oczyszczają krew. Dlatego wszystkie są tak 

samo istotne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Ale skąd się biorą 

i dlaczego ich na przykład nie brakuje? Na to pytanie nasuwa się jedna 

odpowiedź – komórki macierzyste. Jak każde inne komórki, posiadają one 

swoje autonomiczne właściwości i zadania do realizacji. Taką unikalną 

i jedyną w swoim rodzaju funkcją komórek macierzystych jest właśnie 

tworzenie różnych typów komórek, jak również „produkcja” nowych 

komórek w procesach regeneracyjnych (Ryc. 1). Komórki macierzyste 

często w literaturze nazywane są komórkami pnia (ang. stem cells). Geneza 

obecnego określenia tych komórek jest dość prosta: ponieważ mają 

zdolność prawie nieograniczonego dawania początku komórkom, z których 

mogą tworzyć się inne populacje komórek wysoce zróżnicowanych. 

Komórki macierzyste występujące w organizmach posiadają zdolność do 

samoodnawiania się, czyli proliferacji bez dyferencjacji. Oznacza to, że 

kolejne pokolenia posiadają dokładnie te same cechy co pierwowzór. 

Ponadto, w zależności od potrzeb, komórki pnia mogą różnicować się 

w inne wyspecjalizowane komórki, jak nerwowe, mięśniowe, kostne, czy 

krwinkowe. Proces ten przebiega już w momencie ich podziału, kiedy to 

część nowopowstałych komórek tworzy inne rodzaje komórek, a część jest 

powieleniem komórek w cyklu namnażania. 
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Ryc. 1. Różnicowanie się komórek macierzystych [1] 

Zwykle aktywacja komórek macierzystych następuje w momencie 

choroby lub doznanych urazów. Ich zadaniem jest wtedy naprawa lub 

odbudowa niepełnowartościowej tkanki lub zastąpienie obumarłych 

komórek. Te wszystkie cechy komórek macierzystych pozwalają zachować 

nam sprawność fizyczną, zdolności samoregeneracyjne (oczywiście 

w określonym stopniu) oraz cieszyć się zdrowiem przez długie lata życia. 

Jednak komórki macierzyste somatyczne to tylko jeden rodzaj spośród 

wielu innych wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej. Istnieją 

jeszcze komórki innego typu i pochodzenia, o których informacje zawarłam 

w następnych rozdziałach niniejszej pracy. 

2.2. Historia badań nad komórkami macierzystymi 

Badania nad pozyskiwaniem komórek macierzystych zaczęły się na 

początku XX wieku, choć sama medycyna regeneracyjna mająca na celu 

wykorzystanie tychże komórek do regeneracji i rekonstrukcji tkanek 

zaczęła się rozwijać prężnie stosunkowo niedawno. Nazwa „stem cells” 

pojawiła się już pod koniec XIX wieku, dlatego uznaje się, że historia 

badań nad komórkami liczy sobie ponad 100 lat. Theodor Boveri oraz 

Valentin Häcker – niemieccy biolodzy mianem „stem cells” określali 

komórki wytwarzające komórki płciowe. Natomiast Artur Pappenheim, 

niemiecki lekarz i hematolog uznawany za pioniera w dziedzinie badań nad 

komórkami macierzystymi, użył tego terminu do określenia komórki 
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mającej zdolność do różnicowania się w krwinki czerwone i krwinki białe. 

Podobnie, w 1908 roku uznano na Kongresie Towarzystwa 

Hematologicznego w Berlinie [2]. Od tego czasu wiele się zmieniło 

w rozumieniu nazwy „stem cells”, co w dokładnym tłumaczeniu na język 

polski oznacza „komórki pnia”. Właściwy rozwój badań nastąpił w wyniku 

połączenia idei komórek macierzystych z koncepcją medycyny rege-

neracyjnej. Przełomowym momentem był dokonany z sukcesem w 1968 roku 

przeszczep szpiku kostnego osobie chorej na białaczkę. Jednak przez blisko 

dwadzieścia lat nie zdawano sobie sprawy z rzeczywistej przyczyny 

powodzenia zabiegu i możliwości wykorzystania przeszczepów w leczeniu 

chorób uznawanych dotychczas za śmiertelne. Dopiero w 1988 roku 

środowisko medyczne zorientowało się, że faktyczna przyczyna sukcesu 

dokonanego przeszczepu leży w dojrzałych komórkach macierzystych 

znajdujących się w szpiku i uczestniczących w procesie odbudowy układu 

krwiotwórczego. Identyfikacji krwiotwórczych komórek macierzystych 

dokonał wówczas Irving Weissman. W tym samym roku, w paryskiej 

klinice Saint-Louis wykorzystano do transplantacji krew pępowinową. 

Dr Eliane Gluckman przeszczepiła chłopcu choremu na wrodzoną 

niedokrwistość, komórki macierzyste z krwi pępowinowej siostry. Zabieg 

również zakończył się powodzeniem. Dla porównania postępów między 

rozwiniętym gospodarczo i naukowo Zachodem, a rozwijającą się po 

okresie PRL-u III Rzeczypospolitą takiego przeszczepu, zakończonego 

pomyślnym wynikiem dokonano sześć lat później [3].  

Kalendarium przełomowych wydarzeń i momentów w dziedzinie rozwoju 

badań nad komórkami macierzystymi stale się rozrastało. W 1998 r. naukowcy 

w warunkach laboratoryjnych uzyskali z dojrzałych komórek macierzystych 

zarodkowe komórki macierzyste, co oznaczało, że pozyskiwać je można 

z dowolnego wiekowo organizmu, w tym również ze zwłok. Rok później 

udowodniono, że komórki macierzyste można przez dowolny okres 

utrzymywać w niezróżnicowanym stanie i jednocześnie hodować 

w laboratorium. Od mniej więcej tego roku, temat komórek macierzystych 

stał się numerem jeden w całym naukowym świecie. Na kolejne odkrycie 

nie trzeba było długo czekać. W 2002 roku na Uniwersytecie Stanu 

Minnesota, Catherine Verfaille - belgijska biolog molekularna, wraz ze 

współpracownikami wyodrębniła w trakcie badań nad szpikiem kostnym 

dojrzałe komórki macierzyste i udowodniła, że w warunkach in vitro 

można uzyskać ich nieograniczony podział. Po serii badań i doświadczeń, 

naukowcy z Advanced Cell Biotechnology w Worcester, Massachusetts 

opublikowali w 2002 roku pracę o otrzymaniu komórek macierzystych 

z zarodków pozyskanych w procesie partenogenezy, będącej odmianą 

rozmnażania bezpłciowego (tzw. dzieworództwo) [4]. Należy też wspomnieć 

o osiągnięciach polskich naukowców z Centrum Medycyny Doświadczalnej 



 

 

Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej – możliwości i nadzieje 
 

105 

i Klinicznej w Warszawie oraz Instytutu Onkologii, którzy to po raz pierwszy 

w historii uzyskali komórki mózgowe z komórek macierzystych, pobranych 

z ludzkiej krwi pępowinowej.  

Progres badań i odkryć w tej dziedzinie następował wyjątkowo szybko. 

Przykładem są badacze z izraelskiego Instytutu Nauki im. Weizmana pod 

kierunkiem naukowym prof. Reisnera, którzy z powodzeniem posłużyli się 

komórkami macierzystymi myszy w celu stworzenia zdrowej nerki. 

Eksperyment został powtórzony z podobnym rezultatem na komórkach 

macierzystych świni. W obu wymienionych przypadkach uzyskano ten sam 

wynik: zdrowe i funkcjonujące organy, które nie uległy odrzuceniu. 

Możliwość zróżnicowania fibroblastów w warunkach in vitro, udała się 

norweskim naukowcom na Uniwersytecie w Oslo [5]. Wraz z tym zakończył 

się trwający w Europie i USA spór o etykę i granice ingerowania w ludzkie 

embriony. Pojawiły się za to perspektywy rozwoju alternatywnych oraz 

tańszych metod leczenia i terapii, nie wzbudzających tyle kontrowersji 

politycznych i religijnych dzielących społeczeństwa. 

3. Medyczne zastosowania komórek macierzystych 

3.1. Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii chorób serca 

Badania wykazały, że na 106 kardiomiocytów, komórek budujących 

mięsień sercowy, przypada 14 komórek zdolnych do podziału, a liczba ta 

znacznie wzrasta u ludzi z chorobami kardiologicznymi [6]. Zaczęto 

prowadzić badania nad komórkami macierzystymi, które miały pomóc 

w regeneracji uszkodzonego serca. Postępem w medycynie regeneracyjnej 

jest odkrycie rezydentnych komórek macierzystych serca. Komórki te są 

niezróżnicowane i występują u dorosłych osobników. W sercu występują 

w obrębie koniuszka i przedsionków. Na 8000-20000 kardiomiocytów 

przypada jedna komórka macierzysta. Są niewielkich rozmiarów, a ich 

średnica wynosi 5 µm [6]. Komórki te możemy znaleźć w niszach 

zapewniających odpowiednie środowisko (Ryc. 2). „Nisze” to skupiska 

komórek macierzystych i zrębowych w sercu, w obrębie których ułatwione 

są wzajemne interakcje i oddziaływania ze składnikami macierzy 

zewnątrzkomórkowej [7]. Komórki macierzyste serca zdolne są do 

różnicowania się w różnego typu komórki: fibroblasty, mięśnie gładkie, 

endotelium i miokardium, które biorą udział w regeneracji mięśnia 

sercowego. Jednak największe możliwości w dziedzinie kardiologii znalazło 

zastosowanie komórek progenitorowych mięśni szkieletowych oraz komórek 

macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego. Terapia komórkami 

macierzystymi w kardiologii jest dziedziną młodą i do tej pory nie wybrano 

najlepszego rodzaju komórek macierzystych i sposobu ich podania. 
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Ryc. 2. Charakterystyka niszy komórek macierzystych serca oraz ich różnicowanie [6] 

3.2. Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii cukrzycy 

typu I 

Stwierdzono że na cukrzycę choruje 5-6 % populacji dorosłych w Polsce 

[8]. Wyróżniamy dwa rodzaje cukrzycy:  

Typu I zwana cukrzycą insulinozależną, należy do chorób z autoagresji, 

w której trzustka nie produkuje insuliny. Cukrzyca typu I nie należy do 

chorób dziedzicznych, jednakże chorzy na cukrzycę typu I posiadają 

predyspozycję genetyczną do chorób z autoagresji, którą można 

dziedziczyć. Choroba ta ujawnia się najczęściej u ludzi młodych i dzieci. 

Czynnikami powodującymi pojawienie się cukrzycy mogą być: częste 

infekcje w dzieciństwie, zła dieta, czynniki środowiskowe. 

Typu II zwana cukrzycą dorosłych, związana z nieprawidłowym stylem 

życia, np. mała aktywność fizyczna i niewłaściwy sposób odżywiania. 

Trzustka wytwarza bardzo mało insuliny lub organizm nie jest w stanie jej 

prawidłowo zużyć.  

W cukrzycy typu I system immunologiczny rozpoznaje własne komórki 

jako obce i niszczy je. Zostają uszkodzone komórki wysepkowe trzustki 

odpowiedzialne za produkcję insuliny, która bierze udział w regulacji 

poziomu glukozy we krwi. Cukrzyca typu I należy do chorób z autoagresji, 

więc jedną z obiecujących metod jej wyleczenia jest zniszczenie układu 
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odpornościowego i jego odtworzenie, co jest możliwe dzięki przeszcze-

pieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Jednak metoda ta może 

być przeprowadzona tylko u osób, u których niedawno wykryto cukrzycę, 

mających zdrowe nerki i wątrobę. Przeszczepienie komórek krwio-

twórczych jak na razie nie powoduje całkowitego wyleczenia choroby, ale 

pomaga w wyeliminowaniu przyjmowania insuliny lub pozwala na 

zmniejszenie jej dawki. Komórki macierzyste nie tylko mają zdolność do 

różnicowania się w komórki wysp trzustkowych odpowiedzialnych za 

produkcję insuliny, ale również odpowiedzialne są za ochronę 

nieuszkodzonych komórek β. Obecnie odkryto że tylko 1-3% tych komórek 

wykazuje odpowiednią wrażliwość na stężenie cukru we krwi [9].  

Komórki macierzyste znalazły również zastosowanie w regeneracji 

narządów uszkodzonych na skutek cukrzycy: 

 kardiomiopatia cukrzycowa – upośledzenie funkcji mięśnia 

sercowego; podanie dożylnie mezenchymalnych komórek 

macierzystych poprawiło działanie wyrzutowe lewej komory serca, 

zmniejszyło powstawanie tachykardii komorowych; 

 niedokrwienie kończyn dolnych; 

 nefropatia cukrzycowa – podanie komórek macierzystych 

spowodowało poprawę funkcjonowania nerek oraz przesączania 

kłębuszkowego [10]. Dotychczas opracowano dwie metody 

wykorzystywania komórek macierzystych w cukrzycy typu I; 

 przeszczepienie komórek macierzystych szpiku kostnego. 

Przeszczepienie własnych komórek macierzystych poprzedzone jest 

zastosowaniem megachemioterapii polegającej na podawaniu 

dożylnie bardzo silnych leków w celu zniszczenia układu 

odpornościowego. Prowadzi to do zlikwidowania autoimmuno-

logicznych komórek odpornościowych niszczących komórki beta 

trzustki. Komórki macierzyste przechowuje się w ciekłym azocie aż 

do momentu przeszczepienia (Ryc. 3); 

 pobudzenie komórek macierzystych w laboratorium do produ-

kowania komórek progenitorowych, które posiadają zdolność do 

różnicowania się w komórki trzustki odpowiedzialne za wydzielanie 

insuliny. Komórki te zostają pobudzone w hodowli in vitro do 

przekształcania się w komórki wysepkowe.  
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Ryc. 3. Komórki macierzyste w leczeniu cukrzycy typu I [11] 
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3.3. Wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu schorzeń 

narządów ruchu 

Komórki macierzyste znalazły zastosowanie w ortopedii i reumatologii. 
Wszczepia się je w uszkodzone miejsca w mięśniu lub stawie. Tkanka 
chrzęstna często ulega uszkodzeniu w czasie stanów zapalnych. Niestety 
nie posiada zdolności do regeneracji, co przyczynia się do powstawania 
wielu chorób. Niedawno odkryto, że mezenchymalne komórki macierzyste 
mogą być wykorzystywane w ortopedii. Komórki te zdolne są do 
różnicowania w chondrocyty, które wchodzą w skład tkanki chrzęstnej.  

Przełomem w medycynie regeneracyjnej stało się pozyskiwanie 
komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, dzięki czemu można leczyć 
wiele schorzeń, choroby zwyrodnieniowe stawów, urazy więzadeł 
i ścięgien [12]. Znalazły one zastosowanie także w chirurgii rekon-
strukcyjnej. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest coraz częstszą chorobą 
w dzisiejszych czasach. Jest postępującym procesem uszkodzenia chrząstki 
stawowej, co przyczynia się do problemów z chodzeniem, a także 
ograniczenia aktywności życia. Badania wykazały, że komórki pozys-
kiwane z tkanki tłuszczowej mogą różnicować się w chrząstki i kości. 
Zostają one pobrane z tkanki tłuszczowej, następnie wyizolowane i po 
aktywacji przy użyciu wysokopłytkowego osocza są podawane do 
uszkodzonego stawu (Ryc. 4). Komórki te umożliwiają regenerację 
i naprawę uszkodzonych tkanek i chrząstek stawowych. Stosowanie 
komórek macierzystych jest możliwe w przypadku niecałkowitego 
uszkodzenia stawu. Jeżeli jest całkowicie uszkodzony należy zastosować 
operację tradycyjną. Dzięki zastosowaniu komórek macierzystych możliwa 
jest poprawa ruchowa stawu i zmniejszenie bólu. W przypadku 
odbudowania ubytku chrząstki stawowej podaje się komórki macierzyste za 
pomocą igły bezpośrednio do stawu. Przy rekonstrukcji więzadeł lub 
ścięgien podaje się je w miejsce uszkodzenia [13]. 

 

Ryc. 4. Izolowanie i podawanie komórek macierzystych do uszkodzonego stawu [14] 
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3.4. Wykorzystanie komórek macierzystych w leczeniu chorób 

układu nerwowego 

Pluripotencjalne komórki macierzyste znalazły zastosowanie w medycynie 

regeneracyjnej układu nerwowego. Terapia z wykorzystaniem komórek 

macierzystych jest najbardziej zaawansowana w leczeniu uszkodzeń 

rdzenia kręgowego. Wykazano, że komórki neuroprogenitorowe pochodzące 

z pluripotencjalnych komórek wszczepione do rdzenia kręgowego 

różnicowały się do neuronów, astrocytów i oligodendrocytów. Uzyskane 

neurony poprawiły sprawność motoryczną w urazach rdzenia kręgowego. 

Po podaniu komórek macierzystych odnotowano ogromną poprawę 

czuciową i ruchową. Również zastosowanie oligodendrocytowych komórek 

progenitorowych znalazło zastosowanie w leczeniu uszkodzeń rdzenia 

kręgowego. Oligodendrocyty są komórkami występującymi w układzie 

nerwowym, produkują mielinę otaczającą akson, który bierze udział 

w przewodzeniu impulsów nerwowych. Po wstrzyknięciu oligodendro-

cytarnych komórek progenitorowych do rdzenia kręgowego dojrzewały one 

do dorosłych oligodendrocytów, co umożliwiło poprawę ruchową. 

W wyniku udaru mózgu dochodzi do zaburzeń krążenia mózgowego 

co przyczynia się do śmierci komórek mózgu i zaburzeń jego funkcji. 

Wprowadzenie neuroepitelialnych komórek uzyskanych z indukowanych 

pluripotencjalnych komórek macierzystych poprawiło ruchy motoryczne, 

niestety nie odbudowało zniszczonej tkanki. Jednak wprowadzone komórki 

macierzyste różnicowały się do funkcjonalnych neuronów [15]. 

Komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego znalazły 

zastosowanie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Stwardnienie rozsiane 

jest chorobą uszkadzającą centralny układ nerwowy – mózg i rdzeń 

kręgowy, należy do chorób z autoagresji, w której układ odpornościowy 

niszczy własne komórki. W przypadku tej choroby atakowana jest tkanka 

nerwowa – mielina, która otacza akson. Stwardnienie rozsiane powoduje 

drętwienie i zwiotczenie mięśni kończyn, utratę mowy i ślepotę. Przepro-

wadzono badania kliniczne z wykorzystaniem komórek macierzystych 

pochodzących ze szpiku kostnego. Pierwszym etapem było pobranie 

komórek macierzystych ze szpiku kostnego, następnie zostały zabite 

komórki immunologiczne odpowiedzialne za atakowanie układu 

nerwowego. Ostatnim etapem było wszczepienie komórek macierzystych 

pacjentom. Dzięki podaniu komórek macierzystych zmiany patologiczne 

w mózgu występowały rzadziej [16]. 

Embrionalne komórki macierzyste wykorzystuje się w leczeniu 

zwyrodnienia plamki żółtej, które jest najczęstszą przyczyną ślepoty. 

Wszczepienie komórek siatkówki, uzyskanych z komórek macierzystych 

zahamowało dalszą utratę wzroku.  
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3.5. Wykorzystanie komórek macierzystych w terapii chorób 

układu oddechowego 

Embrionalne i progenitorowe komórki macierzyste można przekształcać 

w komórki endodermy. Ostatnio udało się naukowcom przekształcić 

komórki endodermy w komórki nabłonka pęcherzyków płucnych. Komórki 

te wydzielają surfaktant, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjo-

nowania pęcherzyków płucnych, w których przebiega wymiana gazowa. 

Komórki macierzyste ulegają proliferacji i migracji do uszkodzonych 

tkanek i narządów, a następnie różnicują się w nabłonek, który odbudowuje 

uszkodzoną strukturę płuc [17]. 

Mezenchymalne komórki macierzyste zostały wyizolowane ze szpiku 

kostnego, krwi pępowinowej, płuc dorosłych i noworodków oraz z płynu 

po płukaniu drzewa oskrzelowego u osób z przeszczepionymi płucami. 

Mezenchymalne komórki macierzyste znalazły zastosowanie w leczeniu 

włóknienia płuc i stanów zapalnych. Dotchawicze podanie mezen-

chymalnych komórek macierzystych obniżyło nadciśnienie płucne oraz 

zmniejszyło uszkodzenia naczyń płucnych [18]. 

Dysplazja oskrzelowo-płucna jest chorobą płuc występującą u nowo-

rodków, które potrzebują wentylacji płuc spowodowanej ostrą niewydol-

nością oddechową. Mezenchymalne komórki macierzyste podane dotchawiczo 

w celu ochrony struktury pęcherzyków płucnych zmniejszyły nadciśnienie 

płucne i poprawiły wydolność wysiłkową. Wykazano również, że dożylne 

podanie komórek mezenchymalnych noworodkom z hiperoksją (wyższe 

stężenie tlenu w tkankach), spowodowało poprawę struktury pęcherzyków 

płucnych [19]. 

Komórki macierzyste znalazły również zastosowanie w przeszczepach 

tchawicy, oskrzeli i płuc: 

 przeszczepienie fragmentu tchawicy i głównego oskrzela – pierwszym 

etapem jest wyodrębnienie kolagenowego rusztowania tchawicy 

pochodzącego od dawcy, następnie wyściełanie go komórkami 

macierzystymi, ostatnim etapem jest wymiana uszkodzonych 

narządów na nowe; 

 przeszczepienie tchawicy wyhodowanej w warunkach laboratoryjnych 

pacjentowi z nowotworem - pierwszym etapem jest stworzenie 

rusztowania, następnie oklejenie go komórkami macierzystymi 

pochodzącymi ze szpiku kostnego oraz usunięcie guza i wstawienie 

zdrowego narządu [20]. 
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3.6. Wykorzystanie komórek macierzystych w medycynie 

estetycznej  

W ostatnich latach komórki macierzyste znalazły zastosowanie 

w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej. Wykorzystuje się 

somatyczne komórki macierzyste pozyskiwane z tłuszczu ludzkiego. 

Zastosowano je w rekonstrukcji tkanek po wypadkach, rekonstrukcji piersi 

po mastektomii czy zabiegach powiększających wybrane partie ciała. 

Wykorzystuje się je również w leczeniu blizn pooperacyjnych, powypad-

kowych lub potrądzikowych. Wykorzystywane są też w regeneracji 

włosów; preparat z komórek macierzystych aplikuje się pod powierzchnię 

skóry głowy. Komórki te przyczyniają się również do szybkiego tworzenia 

nowych włosów. 

4. Podsumowanie 

Medycyna regeneracyjna to przyszłość i nadzieja dla wielu osób 

poszkodowanych w wypadkach oraz cierpiących na różne schorzenia. 

Rozwija się w bardzo szybkim tempie od kilku lat. Dzięki wysokim 

dotacjom na badania oraz ich współfinansowaniu przez rządy państw, 

w laboratoriach uzyskuje się coraz lepsze wyniki eksperymentów, 

nierzadko zaskakujące opinię publiczną. Wszystko dzięki komórkom 

macierzystym, które ze względu na swoje właściwości biologiczne, dają 

duże możliwości wykorzystywania w tej dziedzinie medycyny. Posiadają 

ogromny potencjał nie tylko w leczeniu chorób zwyrodnieniowych, ale 

również mogą być wykorzystywane do „wymiany” starych komórek na 

nowe oraz do regeneracji tkanek i narządów. W ostatnim dziesięcioleciu 

modne stało się hasło komórek macierzystych w chirurgii plastycznej oraz 

medycynie estetycznej, co przyciąga uwagę przede wszystkim osób, 

zainteresowanych poprawą swojego wyglądu. Jednak właściwym celem 

chirurgii plastycznej, jest przede wszystkim terapia i poprawa wyglądu 

osobom po wypadkach poprzez regenerację funkcji i struktury 

uszkodzonych tkanek zewnętrznych. 

Przełomowym momentem w medycynie regeneracyjnej będzie wyko-

rzystanie komórek macierzystych w przeszczepach narządów wewnętrznych, 

strategicznych z punktu widzenia funkcjonowania organizmu. Komórki 

macierzyste są nadzieją w leczeniu wielu, dziś uznawanych za nieuleczalne, 

chorób w tym nowotworów złośliwych. Jednak zanim naukowcy osiągną 

sukces, konieczne są dalsze badania, aby ich stosowanie było bezpieczne 

i przynosiło pożądane efekty. Stąd też medycynę regeneracyjną, jako 

nowatorską formę leczenia, określa się medycyną XXI wieku i należy się 

spodziewać jej dalszego dynamicznego rozwoju w ciągu kilku – kilkunastu 

kolejnych lat. Niewykluczone, że w najbliższych dziesięcioleciach spełnią 
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się wizje znane z filmów science-fiction, w których możliwe jest 

odbudowanie uszkodzonej kończyny, wyhodowanie nowego serca lub 

przywrócenie sprawności manualnej osób z problemami neurologicznymi. 

Takie nadzieje wyraża również Polskie Towarzystwo Medycyny 

Regeneracyjnej. Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak  

– założyciel i przewodniczący Towarzystwa, „komórki krwi pępowinowej 

mogą zrewolucjonizować oblicze medycyny i przyczynić się do efektywnego 

leczenia chorób, których kuracja była do tej pory ciężka do przeprowadzenia”.  
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Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej 

Streszczenie 

Komórki macierzyste posiadają swoje autonomiczne właściwości i zadania do realizacji. 

Taką unikalną i jedyną w swoim rodzaju funkcją komórek macierzystych jest właśnie 

tworzenie różnych typów komórek, a także „produkcja” nowych komórek w procesach 

regeneracyjnych. Komórki macierzyste (ang. stem cells) występujące w organizmach 

posiadają zdolność do samoodnawiania się, czyli proliferacji bez dyferencjacji. Mówiąc 

inaczej, kolejne pokolenia posiadają dokładnie te same cechy co pierwowzór. Ponadto, 

w zależności od potrzeb, komórki pnia mogą różnicować się w inne wyspecjalizowane 

komórki, jak nerwowe, mięśniowe, kostne, czy krwinkowe. Proces ten przebiega już 

w momencie ich podziału, kiedy to część nowopowstałych komórek tworzy inne rodzaje 

komórek, a część jest powieleniem komórek w cyklu namnażania. Z powodu takich 

właściwości komórki macierzyste znalazły szereg zastosowań w medycynie regeneracyjnej 

m.in. w terapii chorób serca, terapii cukrzycy typu I, leczeniu schorzeń narządu ruchu czy 

w medycynie estetycznej. 

Słowa kluczowe: komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna, zastosowanie 

Application of stem cells in regenerative medicine 

Abstract 

Stem cells have their own autonomous features and tasks to be performed. Such a unique and one 

of a kind function of stem cells is the formation of different cell types, as well as "production" of 

new cells in regenerative processes. Stem cells current in the organisms have the ability to self-

renew, or proliferation without differentiation. In other words, next generations have exactly the 

same features as the original. Furthermore, depending on the needs, the stem cells can 

differentiate into other specialized cells, such as nerve, muscle, bone, or blood cell. This process is 

already proceeds at the time of their division, when the part of newly formed cells creates another 

cell types, and some are replicating cell in proliferation cycle. Due to such characteristics of stem 

cells, their found many applications in regenerative medicine include in the treatment of heart 

disease, diabetes type I, treatment of diseases of the locomotor system or in aesthetic medicine. 

Keywords: stem cells, regenerative medicine, applications 
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Otyłość a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych 

1. Wprowadzenie 

Choroby sercowo-naczyniowe (cardiovascular diseasas) pomimo 

szerokiej prewencji zdrowotnej są główną przyczyną zgonów. Leżąca 

u podłoża miażdżyca przez wiele lat rozwija sie podstępnie nie dając żadnych 

objawów [11]. Zbyt kaloryczna dieta i mała aktywność fizyczna prowadzi 

do powstania otyłości, która inicjuje powstanie zespołu metabolicznego [4]. 

Terminem zespół metaboliczny (metabolic syndrome – MS) określa się 

współwystępowanie powiązanych ze sobą czynników ryzyka pochodzenia 

metabolicznego jak: hiperinsulinemia, upośledzenie tolerancji glukozy lub 

jawna cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, otyłość brzuszna [1]. 

Uważa się, że podłożem wszystkich zmian zaliczanych do zespołu 

metabolicznego jest zwiększona masa tkanki tłuszczowej i jej aktywność 

prozapalna [2]. Szczególne znaczenie wydaje się mieć rozkład tkanki 

tłuszczowej i nagromadzenie jej w obrębie jamy brzusznej – otyłość 

brzuszna. 

Otyłość jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń tolerancji 

węglowodanów, ale także schorzeń sercowo-naczyniowych. Ryzyko 

powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z nadwagą wiąże się zarówno 

z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów i powstałą w wyniku tego 

hiperglikemią, jak również z zaburzeniami metabolizmu lipidów, 

manifestującymi się dyslipidemią [3]. Szacuje się, że obecność zespołu 

metabolicznego dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu 

krążenia i aż pięciokrotnie podnosi ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Mimo 

znacznego postępu w diagnostyce, leczeniu i prewencji, choroby sercowo-

naczyniowe o podłożu miażdżycowym pozostają główną przyczyną śmierci 

w populacjach zindustrializowanych [1]. 
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2. Ryzyko kardiometaboliczne 

Ryzyko kardiometaboliczne to współwystępowanie modyfikowalnych 

czynników ryzyka, które zwiększa zagrożenie cukrzycą typu 2 i chorobami 

układu sercowo-naczyniowego. Ryzyko kardiometaboliczne nie jest samo 

w sobie chorobą, ale zespołem zaburzeń, które zarówno pojedynczo, jak 

i razem, mogą zwiększać ryzyko cukrzycy czy chorób serca. Wyróżniamy 

klasyczne czynniki ryzyka jak: zaburzenia metabolizmu glukozy  

– hiperglikemia i hiperinsulinemia, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom 

cholesterolu LDL, jak i tzw. „nowozdefiniowane” czynniki ryzyka: 

zwiększenie aktywności prokoagulacyjnej, niski poziom cholesterolu HDL, 

wysoki poziom triglicerydów, oporność na insulinę, przewlekły proces 

zapalny o niewielkim nasileniu, przejawiający się wzrostem stężenia 

cytokin, m.in. czynnika martwicy nowotworu a (TNF-α) i interleukiny 

6 (IL-6). Istotnym czynnikiem doprowadzającym do powstania tych 

zaburzeń jest otyłości brzusznej (szczególnie wewnątrzbrzuszna tkanka 

tłuszczowa). Poznanie wydzielanych przez nią substancji i ich udział 

w patogenezie zaburzeń prowadzących do insulinooporności i rozwoju 

chorób sercowo-naczyniowych spowodowało, że otyłość brzuszna stała się 

podstawowym kryterium ZM [1, 4, 5]. 

3. Podział czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 

Jeden z najprostszych i najstarszych podziałów, który daje możliwość 

interwencji w chorobach sercowo-naczynioych, wyodrębnia dwie grupy 

czynników: modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do pierwszych zalicza się 

m.in. palenie tytoniu, atrogenną dietę, niską aktywność fizyczną, 

dyslipidemię, w tym zwiększone stężenie cholesterolu frakcji LDL 

i obniżone stężenie frakcji HDL, a także obecność chorób już istniejących 

np. nadciśnienia tętniczego, hiperglikemii/cukrzycy, otyłości, obecność 

choroby naczyniowej na tle miażdżycy. Czynniki niemodyfikowalne 

to: wiek (mężczyzna >45 r.ż., kobieta >55 r.ż.), płeć męska, wczesne 

występowanie chorób sercowo-naczyniowych na tle miażdżycy w rodzinie 

(u mężczyzn <55 r.ż., u kobiet <65 r.ż.), a także predyspozycje genetyczne. 

Ten podział, zawarty w pochodzących z 2003 roku europejskich 

wytycznych dotyczących prewencji chorób układu krążenia w praktyce 

klinicznej (European guidelines on cardiovascular diseases prevention 

in clinical practice), proponuje także Polskie Forum Profilaktyki Chorób 

Układu Krążenia. Z kolei w zaleceniach amerykańskich dotyczących oceny 

ryzyka sercowo-naczyniowego posłużono się podziałem, który wyodrębnia 

dwie grupy: tzw. główne niezależne czynniki ryzyka (tradycyjne, konwent-

cjonalne, stare) oraz tzw. inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Wśród tzw. innych czynników ryzyka wymienia się czynniki predys-
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ponujące (ang. predisposing, underlying), odpowiadające za występowanie 

tradycyjnych czynników ryzyka, oraz potencjalne (ang. conditional, new, 

emerging), które nie spełniają wszystkich wymie-nionych wcześniej 

kryteriów decydujących o ich przydatności klinicznej. Tę klasyfikację 

proponowaną przez American Heart Association i American College of 

Cardiology przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Podział czynników ryzyka według wspólnego stanowiska American Heart Association 

i American College of Cardiology [7] 

Główne niezależne czynniki ryzyka 

Inne czynniki ryzyka sercowo-

naczyniowe 

predysponujące 

Palenie tytoniu Otyłość, w tym otyłość brzuszna 

Podwyższone ciśnienie krwi Brak/niska aktywność fizyczna 

Podwyższony poziom cholesterolu 

całkowitego i LDL 

Wczesne występowanie chorób 

sercowo – naczyniowych w rodzinie 

Niskie stężenie cholesterolu LDL Dieta atrogenna 

Cukrzyca Czynniki psychospołeczne 

Zaawansowany wiek Czynniki genetyczne 

Płeć męska  

Źródło: [7] 

Analiza trzech prospektywnych badań kohortowych w 2003 roku (CHA, 

MRFIT, FHS), a także czternastu międzynarodowych, randomizowanych 

badań klinicznych (GUSTO I, II b, III, IV ACS i V, PURSUIT, PARAGON 

A i B, CAPTURE, EPIC, EPILOG, CAVEAT I i II, IMPACT II) wykazała, 

że incydenty sercowo-naczyniowe zakończone lub niezakończone zgonem 

można powiązać z występowaniem wymienionych czynników ryzyka. 

Osoby, które nie są dotknięte głównymi czynnikami ryzyka mają niskie 

prawdopodobieństwo doznania incydentu wieńcowego. Ważne dla określenia 

indywidualnego znaczenia czynników kardiometabolicznych oraz kierunków 

prewencji miało opublikowane w 2004 roku badanie INTERHEART, które 

wskazało, że 6 spośród ponad 300 modyfikowalnych czynników ryzyka 

oraz 3 kardioprotekcyjne (aktywność fizyczna, dieta bogata w warzywa 

i owoce, umiarkowana konsumpcja alkoholu) odpowiadają razem w 90% 

u mężczyzn i w 94% u kobiet za ryzyko wystąpienia zawałów serca, 

a także że rola tych czynników jest niezależna od wieku, płci i pochodzenia 
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etnicznego. Do tych 6 kluczowych czynników ryzyka zaliczono 

nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, otyłość brzuszną, cukrzycę, 

palenie tytoniu oraz stres psychiczny. Ze względu na dużą wartość 

predykcyjną główne czynniki ryzyka są wykorzystywane do oszacowania 

ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego – dla populacji europejskiej 

w systemie SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), dla populacji 

amerykańskiej w skali opracowanej na podstawie wyników Framingham 

Heart Study [7]. 

3.1. Otyłość brzuszna głównym czynnikiem ryzyka 

kardiometabolicznego  

Około 85% tkanki tłuszczowej zlokalizowana jest podskórnie, pozostałe 

15% stanowi trzewna tkanka tłuszczowa. Każda z nich odmiennie wpływa 

na organizm ze względu na ilość i inny rodzaj wydzielanych substancji np. 

IL-6 i inhibitor aktywatora plazminogenu są w większym stopniu 

wydzielane przez adipocyty trzewne, podczas gdy adiponektyna i leptyna 

przez komórki tłuszczowe podskórne [4]. Do oceny wartości rozmiesz-

czenia tkanki tłuszczowej służy wskaźnik WHR (Waist to Hip Ratio), który 

oznacza proporcje obwodu w pasie na poziomie pępka do obwodu bioder 

na poziomie końców biodrowych górnych. Wartość WHR nie powinna 

przekraczać 0,9 u mężczyzn i 0,8 u kobiet. Jeżeli wielkość obwodu brzucha 

na poziomie pępka jest większy od 80 cm u kobiet oraz większy od 94 cm u 

mężczyzn wskazuje on na otyłość brzuszną [10]. Trzewna tkanka 

tłuszczowa wpływa na rozwój insulinooporności, nietolerancji glukozy, 

cukrzycy typu 2, niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego i przed-

wczesnych chorób serca [4]. Otyłość brzuszna i związania z nią dys-

lipidemia charakteryzuje się zwiększonym stężeniem apolipoproteiny B, 

frakcji LDL cholesterolu, triglicerydów oraz obniżonym poziomem frakcji 

HDL cholesterolu. Taki profil lipidowy zwiększa ryzyko zakrzepicy lub 

innych zmian zapalnych a także zwiększa retencję (zatrzymywanie 

w organizmie) sodu, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia tętniczego [4, 

10]. Dodatkowo w połączeniu z hiperlipemią poposiłkową i niepra-

widłowym metabolizmem cząsteczek ApoA1 i ApoB nasila się proces 

miażdżycowy. Analiza badania HOPE (Heart Outcomes Protection 

Evaluation) wykazała, że ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia, 

zawału mięśnia sercowego oraz zgonu, bez względu na przyczynę, 

zwiększało się wraz z kolejnym tercylem obwodu talii (OT) . Podobnie, 

ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 rosło liniowo wraz z OT [4]. 

Natomiast obniżenie masy ciała o 10 kg pozwala zmniejszyć stężenie 

trójglicerydów o 30% oraz zwiększyć stężenie cholesterolu frakcji HDL 

o 8%. W korzystny sposób wpływa także na stężenie cholesterolu frakcji 
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LDL [10]. Należy podkreślić, ze tłuszcz trzewny wykazuje większą 

produkcję energii i jest mniej podatny metaboliczne na działanie insuliny, 

a bardziej na hormony lipolityczne, takie jak glikokortykoidy i katecho-

laminy. Liczne badania wskazują na związek między stężeniem insuliny 

w surowicy a ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezależnie 

od konwencjonalnych czynników ryzyka w grupie osób niechorujących na 

cukrzycę. Nagromadzenie wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA) w hepa-

tocytach może uszkadzać efekt pierwszego przejścia insuliny w wątrobie, 

prowadząc do hiperinsulinemii i dyslipidemii. Udowodniono, że wzrost 

stężenia NEFA jest również przyczyną uszkodzenia funkcji śródbłonka 

naczyniowego oraz proliferacji komórek mięśniówki gładkiej naczyń 4].  

3.2. Inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 

Obecność innych czynników ryzyka modyfikowalnych i niemodyfiko-

walnych wpływa na wzrost ryzyka zapadalności na choroby serca [11]. 

Należą do nich miedzy innymi:  

1. Wysoki poziom glukozy; 

Nieprawidłowy poziom cukru we krwi może być przyczyną cukrzycy 

typu 2. Z upływem lat, u pacjentów z cukrzycą wysoki poziom glukozy we 

krwi uszkadza nerwy i naczynia krwionośne, prowadząc do komplikacji 

typu choroby serca i udar mózgu. Hemoglobina glikowana (HbA1c) 

odzwierciedla średnie wartości poziomów cukru we krwi z dłuższego 

(3 miesiące) okresu. Niektóre badania sugerują, że poziomy HbA1c mogą 

prognozować choroby serca i związane z nimi zaburzenia sercowo-

naczyniowe [4]. 

2. Oporność na insulinę; 

U osób z predyspozycją genetyczną, nadmiar tkanki tluszczowej 

powstałej w wyniku wysokokalorycznej diety i małej aktywności fizycznej, 

prowadzi do rozwoju oporności tkanek na działanie insuliny [1]. Oporność 

na insulinę to stan, w którym organizm nie potrafi właściwie użytkować 

insuliny – hormonu, niezbędnego do zamiany cukru, skrobi i innego 

pożywienia w energię potrzebną w codziennym życiu. W wyniku tego, 

poziom cukru we krwi rośnie, podczas gdy komórkom brakuje energii [4]. 

Insulinooporność i związana z nią kompensacyjna hiperinsulinemia oprócz 

tego, że są wynikiem otyłości, to mogą się także do niej przyczyniać. 

Od niedawna badacze zwracają uwagę na obecny w przebiegu otyłości 

stres oksydacyjny jako kolejny czynnik prowadzi do wystąpienia 

insulinooporności i rozwoju miażdżycy.  

3. Nadciśnienie tętnicze; 

Związek pomiędzy nadciśnieniem a miażdżycą tłumaczy się zmianami 

hemodynamicznymi oraz podkreśla się rolę układu renina-angiotensyna-
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aldosteron w dysfunkcji śródbłonka i rozwoju miażdżycy [11]. Szacuje się, 

że na świecie nadciśnienie tętnicze jest przyczyną ponad 7 milionów 

przedwczesnych zgonów. Zmniejszając ciśnienie krwi o 5 mmHg, redukujemy 

ryzyko wystąpienia ataku serca o około 20% [5]. Patomechanizm rozwoju 

nadciśnienia tętniczego w otyłości jest złożony. W wyniku hiperinsulinemii 

dochodzi do zwiększenia aktywności układu współczulnego oraz retencji 

sodu i zmian w mięśniówce naczyń, sprzyjających rozwojowi nadciśnienia. 

Wysokie stężenie leptyny wykazuje dodatnie korelację z nadciśnieniem 

tętniczym. Istotną rolę w patogenezie nadciśnienia tętniczego u osób 

otyłych odgrywają także zaburzenia hemodynamiczne [8].  

4. Dyslipidemia; 

 Wysoki poziom cholesterolu LDL, 

Kiedy poziom cholesterolu LDL (złego cholesterolu) jest wysoki, duże 

jego ilości odkładają się w komórkach ścian tętnic, odżywiających serce 

i mózg. Nadmiar cholesterolu LDL, wespół z innymi substancjami, tworzy 

w tętnicach złogi, prowadząc do ich zwężenia, czyli do tzw. zmian 

miażdżycowych. Jeśli złogi zablokują zwężoną tętnicę dochodzi do 

incydentu sercowo-naczyniowego. 

 Niski poziom cholesterolu HDL; 

Około jednej trzeciej do jednej czwartej cholesterolu we krwi stanowi 

HDL (dobry cholesterol). Zdaniem ekspertów wysoki poziom cholesterolu 

HDL chroni człowieka przed atakiem serca, ponieważ HDL jest odpo-

wiedzialny za przetransportowywanie cholesterolu z naczyń krwionośnych 

z powrotem do wątroby, gdzie następuje jego inaktywacja. Inni specjaliści 

uważają, że HDL usuwa nadmiar cholesterolu z płytek miażdżycowych 

w naczyniach krwionośnych, co spowalnia narastanie płytki. Palenie 

tytoniu, otyłość, prowadzenie siedzącego trybu życia – wszystkie te 

czynniki mogą wpływać na niski poziom cholesterolu HDL. 

 Wysoki poziom triglicerydów; 

Triglicerydy są najczęstszą formą występowania tłuszczu w organizmie. 

Źródłem triglicerydów jest spożywany pokarm, ale także są one wytwarzane 

bezpośrednio w organizmie. Ludzie z wysokim poziomem triglicerydów 

posiadają często wysoki poziom cholesterolu LDL i niski poziom 

cholesterolu HDL. Istnieje korelacja między występowaniem chorób serca 

i wysokim poziomem triglicerydów. Także osoby otyłe oraz chorujące na 

cukrzycę z dużym prawdopodobieństwem posiadają wysoki poziom 

triglicerydów [4]. 

Należy podkreslić, że zwiększone ryzyko cholesterolu całkowitego 

i cholesterolu LDL wykazuje takie samo ryzyko sercowo-naczyniowe 

u obu płci, ale podwyższony poziom TG i obniżony poziom HDL jest 

bardziej istotnym czynnikiem sercowo-naczyniowym u kobiet niż 
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u mężczyzn. Triglicerydy nalezy oznaczać zwłaszcza u kobiet z nadwaga 

lub otyłością [11]. 

5. Stany zapalne; 

 Niskie stężenie adiponektyny; 

Adiponektyna to adipocytokina, wydzielana przez komórki tłuszczowe 

i kardiomiocyty, która jako jedyna z dotychczas odkrytych zmniejsza 

ryzyko kardiometaboliczne. Jej wydzielanie hamują: insulina, TNF-α, 

endotelina 1 i glikokortykosteroidy. Istnieje związek między obniżonym 

stężeniem adiponektyny a występowaniem insulinooporności i cukrzycy 

typu 2. Spadek stężenia adiponektyny we krwi wiąże się z wysokim BMI, 

dyslipidemią, zaburzeniami funkcji śródbłonka naczyniowego, a tym 

samym zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Adiponektyna 

wykazuje też działanie przeciwzapalne, ochronne wobec naczyń, zmniejsza 

nasilenie procesów aterogennych. Wysokie stężenie adiponektyny znacząco 

zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz restenozy w stentach 

naczyń wieńcowych. Obniżone stężenie adiponektyny wiąże się z pod-

wyższonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu oraz chorób naczyń 

obwodowych [4,11]. 

 Wysokie stężenie białek C-reaktywnych; 
Badania wykazały, że podwyższone stężenie białka ostrej fazy CRP 

wydzielane są przez wątrobę i adipocyty są silnym niezależnym czynnikiem 
prognostycznym incydentów związanych z miażdżycą i traktowane są 
przez lekarzy jako markery stanu zapalnego oraz wskaźnik zaawansowania 
choroby. Otyłość, cukrzyca, zespół metaboliczny dodatnio koreluje 
z markerami stanu zapalnego. Ocena markerów zapalnych ma szczególną 
wartość w stratyfikacji ryzyka u kobiet. U kobiet stwierdza się wyższy 
poziom CRP niż u mężczyzn. Podwyższona wartość związana jest 
z częstszym występowaniem u kobiet chorób zapalno-immunologicznych. 
Proces zapalny może odgrywać rolę w chorobach odmiażdżycowych 
u kobiet, jakkolwiek ma to charakter spekulatywny [11]. 

Do wczesnych metod wykrywania zmian miażdżycowych służy marker 
miażdżycy asymptomatycznej czyli kompleks błona wewnętrzna do błony 
środkowej tętnic szyjnych – IMT oraz wskaźnik uwapnienia tętnic 
wieńcowych. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego za prawidłową 
wartość IMT uznaje się < 0,9 mm, wartość IMT pomiędzy 0,9-1,5 mm 
świadczy o pogrubieniu kompleksu błona środkowa–błona wewnętrzna, 
a wartość > 1,5 mm przyjmuje się jako miażdżycę. Wzrost wartości IMT>1 
mm zwiększa ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych pięciokrotnie 
u kobiet i dwukrotnie u mężczyzn. Podkreśla się większe znaczenie 
prognostyczne u kobiet. Natomiast wskaźnik uwapnienia tętnic wień-
cowych ocenianym za pomocą tomografii komputerowej (TK) ma duże 
znaczenie w grupie osób bezobjawowych w prewencji pierwotnej. 
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Aktualnie uważa się, że wysoki wskaźnik uwapnienia dostarcza podobnych 
informacji o ryzyku CVD u kobiet i u mężczyzn Wskaźnik uwapnienia 
koreluje z innymi tradycyjnymi czynnikami ryzyka, natomiast nie stwier-
dzono zależności pomiędzy hs-CRP a wskaźnikiem uwapnienia naczyń 
wieńcowych. Możliwe, że te markery odzwierciedlają różne procesy 
patologiczne [11]. 

4. Częstość występowania otyłości i jej związek z ryzykiem 

wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego 

Według opublikowanych w 2005 r. wyników badania WOBASZ, 
otyłość brzuszna dotyczy 28% mężczyzn i 41% kobiet, a zespół meta-
boliczny występuje średnio u co piątej osoby dorosłej, co stanowi prawie 
6 mln mieszkańców Polski. Częstość otyłości wzrasta wraz z wiekiem, przy 
czym trend ten był wyraźniej zaznacza się u kobiet w [1,6]. Otyłość 
zwiększa ryzyko zgonu proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika BMI, co 
wyraźniej zaznacza się w młodszych grupach wiekowych. U mężczyzn 
w wieku 25-34 lat ze skrajną otyłością (BMI >40) ryzyko przedwczesnej 
śmierci wzrasta nawet 12-krotnie w porównaniu z mężczyznami 
o prawidłowej masie ciała [7]. Najmniejsza umieralność występuje przy 
wskaźniku masy ciała w granicach 22,5-25 kg/m2. W miarę wzrostu BMI 
powyżej tej wartości umieralność rośnie. Na każdy wzrost BMI rzędu 
5 kg/m2 umieralność na choroby naczyń rośnie o 40%, na cukrzycę o 120%, 
na choroby nerek i wątroby o 60-80%, o 10% na choroby nowotworowe 
i o 20% na choroby układu oddechowego. Długość życia jest krótsza o 2-4 lat 
przy BMI 30-35 kg/m2 i o 8-10 lat przy BMI 40-45 kg/m2 [9]. Nad-
ciśnienie tętnicze występuje u osób z nadwagą 3 razy częściej niż u osób 
z prawidłową masą ciała (u chorych przed 30 rokiem życia nawet 4-5 razy 
częściej) [8]. Na świecie 30-65% chorych cierpiących na nadciśnienie 
tętnicze jest otyłych [10]. Otyłość sprzyja w szczególności rozwojowi 
cukrzycy poprzez powodowanie insulinooporności. Ryzyko rozwoju 
cukrzycy koreluje dodatnio z czasem trwania, jak i stopniem otyłości [8]. 
Badania wykazały, że zwiększone ryzyko zgonu u osób z cukrzycą typu 2 
jest równoważne z poziomem ryzyka chorego po przebytym zawale serca. 
W roku 2001 NCEP ATP III (Adult Treatment Panel III of the National 
Cholesterol Education Program) zarekomendował cukrzycę jako ekwi-
walent choroby niedokrwiennej serca w oparciu o badanie fińskiej 
populacji.Zaburzenie to jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego jest 
równoznaczna starzeniu się o 15 lat. Po uwzględnieniu płci skorygowane 
ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u mężczyzn z cukrzycą 
jest 3-krotnie wyższe niż u mężczyzn bez cukrzycy, a u kobiet z cukrzycą 
ryzyko jest 6-krotnie wyższe niż u kobiet bez cukrzycy [11]. Nadmiar 
tkanki tłuszczowej wywołuje także ogólnoustrojowy stan prozapalny, 
odgrywający ważną choć słabo poznaną rolę w insulinooporności 
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i miażdżycy [9]. Kumulacja otyłości z zaburzeniami gospodarki lipidowej 
i węglowodanowej prowadzi do rozwoju zespołu metabolicznego. Zgony 
z przyczyn sercowo-naczyniowych występują u chorych z zespołem meta-
bolicznym 3,5-5,5-krotnie częściej niż w populacji ogólnej, a śmiertelność 
wzrasta 2-krotnie [1]. 

Interesujące wyniki uzyskano w ramach badania The Emerging Risk 
Factors Collaboration: wykazały ono, że BMI, WHR i obwód w talii nie są 
parametrami pomagającymi w istotnym stopniu przewidzieć prawdopodo-
bieństwo zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, jeżeli przeprowadzi 
się adjustację na takie czynniki ryzyka jak: skurczowe ciśnienie tętnicze, 
stężenie lipidów w surowicy i cukrzycę. Wynika z tego, że otyłość 
zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych pośrednio poprzez 
powodowanie zaburzeń metabolicznych wpływających bezpośrednio na 
rozwój miażdżycy. Obserwacja ta jest zgodna z zasobem wiedzy o niepra-
widłowościach metabolizmu lipoprotein i węglowodanów, jak również 
o zaburzeniach hemodynamicznych powodowanych otyłością [9]. 

5. Podsumowanie 

Występowanie otyłości w ciągu 3 ostatnich dekad podwoiła się z 15 do 
30%. Otyłość skojarzona jest z klasycznymi czynnikami ryzyka sercowo-
naczyniowego jak: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca i nowymi 
czynnikami ryzyka z markerem procesu zapalnego z wysokiej czułości 
białkiem C-reaktywnym (hs-CRP). Rola otyłości jako niezależnego 
czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych pozostaje kontrowersyjna. 
Istnieje coraz więcej dowodów, że otyłość per se nie jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka, ale zaburzenia metaboliczne stanowią powiązanie 
pomiędzy otyłością a chorobami sercowo-naczyniowymi [11]. 
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Otyłość a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych 

Streszczenie 
Otyłość to choroba wieloczynnikowa, a częstość jej występowania rośnie, przybierając 
w krajach rozwiniętych rozmiary epidemii. Zbyt kaloryczna dieta połączona z małą 
aktywnością fizyczną prowadzą do gromadzenia się tkanki tłuszczowej. Wstępne badania 
wskazują, że otyłość, szczególnie brzuszna w znaczący sposób wpływa na pojawienie się 
czynników ryzyka pojawienia się choroby w układzie sercowo – naczyniowym. Adipocyty 
zgromadzone w jamie brzusznej produkują szereg substancji o bardzo silnym, wielo-
kierunkowym działaniu biologicznym. Skutkuje to między innym pojawieniem się 
przewlekłego procesu zapalnego, aktywacją mechanizmów prozakrzepowych i dysfunkcją 
śródbłonka naczyniowego. Zaburzenia te leżą u podstaw przyspieszonego rozwoju 
miażdżycy.  
Celem niniejszej pracy była prezentacja wiedzy na temat czynników ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych, zarówno starych (np.: zaburzeń gospodarki lipidowej czy upośledzona 
toletancja glukozy), a także nowych czynników jak: otyłość brzuszna, przewlekły stan 
zapalny czy prozakrzepowy.  
Słowa kluczowe: otyłość, ryzyko kardiometaboliczne, zespół metaboliczny 

Obesity and risk of cardiovascular diseases 

Summary 
Obesity is a multifactorial disease. Its prevalence is growing, taking in developed countries 
epidemic proportions. High - calorie diet coupled with low physical activity leads to the 
accumulation of fat. Obesity, especially abdominal significantly affects the appearance 
of the risk factors for disease occurrence in the cardiovascular system. Adipocytes 
accumulated in the abdominal cavity produce a number of substances with a strong and 
multidirectional biological activity. This results between another chronic inflammatory 
disease, activation of prothrombotic mechanisms and vascular endothelial dysfunction. 
These disorders underlie the accelerated development of atherosclerosis leading to the 
development of serious and chronic diseases of the cardiovascular system. 
The aim of article was presents knowledge on relationship with cardiovascular and type 2 
diabetes risk: old (e.g. dislipideamia or insulin resistance) and new such : abdominal obesity, 
chronic inflammation and prothombotic. 
Key words: obesity, cardiovascular risk, metabolic syndrome 
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Porównanie wybranych wyróżników jakości 

mięsa kurcząt brojlerów pochodzących 

z rolnictwa ekologicznego i produkcji 

konwencjonalnej 

1. Wstęp 

Od lat obserwuje się stały wzrost produkcji i spożycia drobiu, a Polska 

zajmuje czwarte miejsce wśród producentów i eksporterów mięsa 

drobiowego w Unii Europejskiej [1]. Podstawowym surowcem rzeźnym są 

kurczęta brojlery, które w skali globalnej stanowią około 86% ptaków 

ubijanych na mięso. W Polsce mięso kurcząt rzeźnych stanowi około 68% 

mięsa drobiowego, indycze 21%, gęsie 2% i kacze 1% [2]. 

Atrakcyjność mięsa drobiowego związana jest z jego cechami 

sensorycznymi, zdrowotnymi, wygodą przetwarzania oraz z wysoką 

wartością biologiczną, która według FAO/WHO jest równoważna wartości 

białka mleka. Jest ono polecane przez żywieniowców ze względu na niższą 

wartość energetyczną oraz nieco inny skład chemiczny w porównaniu 

z mięsem dużych zwierząt rzeźnych, stanowiąc jednocześnie dobry 

surowiec do produkcji dietetycznych przetworów mięsnych [3, 4, 5, 6]. 

Jakość mięsa stanowi wypadkową wielu właściwości, takich jak 

tekstura, barwa, soczystość, wodochłonność oraz wartość odżywcza, która 

determinowana jest przede wszystkim zawartością pełnowartościowego 

białka. Cecha ta w połączeniu z wysoką zawartością nienasyconych 

kwasów tłuszczowych, niższą zawartością tkanki łącznej i kolagenu 

w mięsie drobiowym może świadczyć o jego wysokich wartościach 

dietetycznych [4]. Jakość mięsa drobiowego zależy od czynników 

długoterminowych – przyżyciowych, takich jak: genotyp, wiek, płeć, żywienie 

oraz warunki środowiskowe odchowu. Duży wpływ na jakość mięsa ma 
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także zdrowotność drobiu. Dodatkowo na jakość wpływają czynniki 

krótkoterminowe obejmujące postępowanie z ptakami od momentu 

zakończenia odchowu do momentu uboju [4, 7,]. 

Mimo wzrastającej na świecie produkcji ekologicznej żywności, popyt 

na ekologiczne mięso drobiowe zwiększa się tylko nieznacznie. Konsumenci, 

którzy preferują mięso wolno rosnących ptaków, utrzymywanych na 

wybiegu wierzą, że mięso to ma lepszy smak i zapach. Niektóre badania 

wykazały, że w porównaniu z tradycyjnie utrzymywanymi kurczętami 

brojlerami, mięso kurcząt z ekologicznego systemu chowu jest bardziej 

żółte, posiada niższe pH, lepiej utrzymuje wodę, wykazuje mniejsze straty 

przy gotowaniu i wymaga większej siły do przecięcia [8]. 

Celem niniejszych badań było porównanie właściwości fizyko-

chemicznych mięśni piersiowych (musculus pectoralis) kurcząt brojlerów 

pochodzących z chowu ekologicznego i produkcji konwencjonalnej. 

2. Materiały i metody 

Materiał badawczy stanowiły mięśnie piersiowe (musculus pectoralis) 

kurcząt brojlerów pozyskanych z terenu województwa podkarpackiego. 

Ubój był prowadzony zgodnie z technologią obowiązującą w przemyśle 

mięsnym i pod nadzorem służb weterynaryjnych. Po uboju tuszki 

poddawano schładzaniu do temperatury od 3 do 6°C. Mięso do badań 

sklasyfikowano do dwóch grup ze względu na pochodzenie. Pierwszą 

grupę stanowiły próbki mięśni piersiowych w ilości 15 szt. pochodzące 

z chowu ekologicznego, drugą zaś próbki w ilości 15 szt. pochodzące 

z produkcji konwencjonalnej. Badania zostały przeprowadzone w labo-

ratorium Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego w Rzeszowie. 

Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów obejmowała pomiar pH, podsta-

wowy skład chemiczny, określenie zdolności utrzymywania wody własnej, 

wielkość wycieku termicznego oraz pomiar parametrów tekstury (TPA). 

Kwasowość czynną (pH) mięśni piersiowych mierzono pehametrem 

CPC-411, z wykorzystaniem elektrody OSH 12-01 z dokładnością do 0,01. 

Następnie próbki mięsa rozdrabniano na wilku laboratoryjnym z siatką 

o średnicy otworów 4,0mm, po czym oznaczano skład chemiczny za 

pomocą analizatora NIR-Food-Check. 

Wyciek wymuszony ustalono według metody Grau-Hammana [9] 

w modyfikacji Pohja i Ninivaary [10], na podstawie ilości wody własnej 

(wyrażonej w %) utraconej przez próbkę mięsa umieszczoną na bibule 

(Whatman No 1) poddaną stałemu naciskowi (masa odważnika 2 kg) 

pomiędzy dwiema płytkami szklanymi. Po planimetrycznym określeniu 

powierzchni nacieku (wyrażonej w cm
2
) obliczono ilość wycieku wymu-

szonego, przyjmując, że 1 cm
2
 powierzchni nacieku stanowi 10 mg soku 
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mięśniowego wchłoniętego przez bibułę. Pomiar ten wykonano dwukrotnie 

i obliczono wartość średnią. 

Wyciek termiczny określono metodą Walczaka, w której próbkę mięsa 

poddawano obróbce termicznej w temperaturze 85°C przez 10 minut 

i schładzano przez 20 minut, a następnie na podstawie różnicy masy przed 

i po obróbce określano procentową ilość utraconej wody [11]. 

Profilową analizę tekstury TPA wykonano za pomocą teksturometru 

Texture Analyser – CT3 – 25 firmy Brookfield wyposażonego w przystawkę 

w kształcie walca o średnicy 38,1 mm. Oznaczenie tekstury mięśni 

piersiowych wykonano na próbkach w postaci sześcianów o wymiarach 

3 cm x 3 cm x 3 cm, które uprzednio wycinano wzdłuż włókien mięśniowych 

z plastrów mięsa. Każda próbka była poddana dwóm powtarzalnym testom 

kompresyjnym. Walec poruszał się z prędkością 2mm/s, powodując 

dwukrotne ściskanie próbki. Do analizy tekstury uwzględniono następujące 

parametry: twardość, adhezyjność, odbojność, sprężystość, gumowatość, 

spoistość i żujność. 

Uzyskane wyniki poddano obliczeniom statystycznym. W obliczeniach 

zastosowano jednoczynnikową analizę wariacji, a istotność różnic między 

średnimi ustalono za pomocą testu NIR Fishera. Średnie pomiędzy którymi 

zachodziły istotne różnice na poziomie istotności p≤0,05 oznaczono literą 

A. Brak oznaczeń literowych świadczy o braku statystycznie istotnych 

różnic. Obliczenia wykonano w programie STATISTICA wer. 10. 

3. Analiza wyników 

Skład chemiczny mięsa drobiowego zależy w dużym stopniu od 

warunków zoohigienicznych, żywienia, a przede wszystkim od czynników 

genetycznych [12, 13, 14]. Surowiec drobiowy wyróżnia się dużą 

zawartością białka ogólnego przy niskiej zawartości kolagenu. Posiada 

w swoim składzie także niewielkie ilości tłuszczu będącego źródłem 

nienasyconych kwasów tłuszczowych [4, 15, 16]. Wyniki dotyczące 

analizy podstawowego składu chemicznego próbek mięśni piersiowych 

kurcząt brojlerów (musculus pectoralis) przedstawiono na rysunku 1. 

Analizując uzyskane wyniki należy stwierdzić, że średnie wartości 

poszczególnych składników budulcowych nie wykazały statystycznie 

istotnych różnic (p≤0,05). Wykazano, że mięśnie piersiowe kurcząt 

brojlerów pochodzące z chowu ekologicznego zawierały nieznacznie mniej 

tłuszczu (1,27%) niż mięśnie kurcząt z produkcji konwencjonalnej (1,45%). 

Pozostałe wartości dotyczące wody, białka i kolagenu kształtowały się na 

zbliżonym poziomie w obu grupach. Tyszkiewicz i Borys [17] badając 

podstawowy skład chemiczny mięsa zwierząt rzeźnych na przykładzie 

mięsa brojlerów stwierdzili, że zawartość wody, białka, tłuszczu kształtuje 
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się na podobnym poziomie i wynosi odpowiednio: 74,58%, 22,60%, 

1,74%. Uzyskane wyniki własne są również zbliżone do podawanych przez 

innych autorów (18, 19, 20), według których zawartość białka w tym 

surowcu mieści się w przedziale 23,0-23,8%, wody 74,8-75,6%, tłuszczu 

0,8-1,7%. 

 

Rysunek 1. Skład chemiczny mięśni piersiowych kurcząt brojlerów z chowu ekologicznego 

i produkcji konwencjonalnej [opracowanie własne] 

Spośród wielu wskaźników fizykochemicznych określających jakość 

mięśni w badaniach uwzględniono: pH, określenie zdolności utrzymywania 

wody własnej (wyrażonej w %) oraz wielkość wycieku termicznego. 

Wartość pH jest istotnym parametrem oceny jakości mięsa. Wskaźnik 

ten świadczący o stopniu dojrzałości mięsa, jego jakości, a także o stanie 

zdrowotnym badanego mięsa, informując dodatkowo o występowaniu lub 

braku wad mięsa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

pH mięśni piersiowych kurcząt brojlerów pochodzących z chowu 

ekologicznego było istotnie (p≤0,05) niższe niż kurcząt z produkcji 

konwencjonalnej. Średnia wartość pH w mięśniach z produkcji 

ekologicznej wynosiła 5,90, natomiast pochodzących z produkcji konwen-

cjonalnej 6,17. Uzyskane wartości pH mięsa drobiowego zarówno 

z hodowli ekologicznej jak i konwencjonalnej są zgodne z założeniami 

metodycznymi oraz normami referencyjnymi standardów jakościowych 

mięsa normalnego [21]. Uzyskane wyniki są zbliżone do danych 

literaturowych [12, 13, 22], według których wartość pH w mięśniach 

piersiowych wynosi od 5,6 do 6,1. 
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Tabela 1. Wybrane wyróżniki jakości mięśni piersiowych kurcząt brojlerów 

Wyszczególnienie 

Mięśnie piersiowe kurcząt 

Ekologiczne Konwencjonalne 

𝑋 SD 𝑋 SD 

pH 5,90
A 

0,19 6,17
A 

0,21 

Wyciek 

wymuszony (%) 
15,23

A 
3,16 11,54

A 
3,37 

Wyciek termiczny 

(%) 
22,59

A 
2,36 18,49

A 
4,43 

Twardość I (N) 143,83
A 

13,91 73,05
A 

33,12 

Twardość II (N) 82,53
A
 7,93 43,02

A
 19,52 

Adhezyjność (mJ) 1,82 1,34 2,68 1,96 

Odbojność 0,03
A 

0,01 0,06
A 

0,01 

Gumowatość (N) 13,31
A 

2,60 8,42
A 

5,12 

Sprężystość (mm) 4,68 0,76 4,49 1,11 

Żujność (mJ) 61,66 15,58 47,05 36,99 

Spoistość 0,09
A 

0,01 0,11
A 

0,03 

Źródło: badania własne 

Objaśnienia: A – wartości średnie różnią się statystycznie istotnie przy p≤0,05 

Ważnym wskaźnikiem jakości i przydatności technologicznej mięsa 

drobiowego jest wodochłonność, charakteryzująca się zdolnością 

zatrzymania wody przez strukturę białkową tkanki mięśniowej [23]. Cechą 

związaną z pH i wodochłonnością jest wyciek termiczny. Oznaczenie ilości 

wycieku termicznego jest bardzo istotne, ponieważ informuje o stratach 

soku mięśniowego, które mogą powstawać w wyniku obróbki termicznej 

mięsa [24]. Przeprowadzone badania wykazały, że mięśnie piersiowe 

pochodzące z produkcji konwencjonalnej charakteryzowały się istotnie 

(p≤0,05) większą zdolnością utrzymywania wody własnej, a jednocześnie 

mniejszymi ubytkami termicznymi w porównaniu z mięśniami z chowu 

ekologicznego. Zwiększona wodnistość w przypadku mięsa z chowu 

ekologicznego mogła być spowodowana niższym pH. Różnorodność 

wyników może dodatkowo wynikać z różnic genotypu, warunków chowu, 

transportu i temperatury otoczenia. Uzyskane wyniki własne są zbliżone do 

danych otrzymanych przez Jakubowską i wsp. [25], którzy oznaczyli dla 

mięsa drobiowego wyciek termiczny na poziomie 24,1%, natomiast dla 
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mięsa z odchyleniami jakościowymi wyciek kształtował się następująco: 

DFD – 22,7%, a PSE – 24,0%. 

Tekstura mięsa jest również cechą związaną ze stanem funkcjonalnym 

białek mięśniowych. Im mięso jest bardziej wodochłonne tym bardziej 

twarde – sprężyste. W tabeli 1 przedstawiono profil tekstury mięśni 

piersiowych pochodzących z hodowli ekologicznej i produkcji konwen-

cjonalnej. Bardzo ważną cechą jakości jest twardość mięsa. Świadczy ona 

o kruchości mięsa, wytrzymałości na działanie siły ściskania. W przepro-

wadzonych badaniach stwierdzono, że najwyższą twardością (143,83 N) 

charakteryzowało się mięso pochodzące z chowu ekologicznego, natomiast 

najniższą mięso pochodzące z produkcji konwencjonalnej (73,05 N). 

Zarówno w pierwszym cyklu kompresji jak i w drugim twardość badanego 

mięsa pochodzącego z chowu ekologicznego była statystycznie istotnie 

wyższa niż w próbkach pochodzących z produkcji konwencjonalnej. 

Oceniając wyróżniki profilowej analizy tekstury, stwierdzono również 

statystycznie istotne (P ≤ 0,05) różnice dotyczące gumowatości, odbojności 

i spoistości w mięsie pochodzącym z hodowli ekologicznej i produkcji 

konwencjonalnej. Gumowatość wyrażona jest jako iloczyn kohezyjności 

i twardości I. Średnia wartość gumowatości w próbkach ekologicznych 

wynosiła 13,31 N ± 2,60, natomiast w konwencjonalnych 8,42 N ± 5,12. 

W niniejszych badaniach nie wykazano zaś statystycznie istotnych różnic 

w takich parametrach tekstury jak: adhezyjność, sprężystość i żujność. 

Średnia wartość adhezyjności, wyraża ilość pracy [mJ] potrzebną do 

pokonania sił przyciągania, występujących pomiędzy próbką mięsa i sondą 

pomiarową. W próbkach pochodzących z chowu ekologicznego wartość ta 

wynosiła 1,82 mJ±1,34, a z produkcji konwencjonalnej 2,68 mJ±1,96. 

Kolejnym wskaźnikiem tworzącym profil tekstury jest sprężystość czyli 

elastyczność wyrażona w (mm) - jest to szybkość powrotu badanej próbki 

ze stanu zdeformowanego do stanu wyjściowego. Średnia wartość 

sprężystości w niniejszych badaniach kształtowała się z zbliżonym 

poziomie w obu grupach i wynosiła odpowiednio dla mięśni ekologicznych 

– 4,68 mm, zaś dla mięśni kurcząt z produkcji konwencjonalnej – 4,49 mm. 

Żujność zaś wyrażona jest jako iloczyn gumowatości i sprężystości, jest to 

praca potrzebna do zniszczenia wiązań wewnętrznych badanej próbki. 

W badanych próbkach w obu grupach nie stwierdzono również statystycznie 

istotnych różnic dotyczących żujności, a średnie wartości tego parametru 

wynosiły 61,66 mJ – dla mięśni brojlerów z chowu ekologicznego, 

47,05 mJ – dla mięśni kurcząt z produkcji konwencjonalnej. 
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4. Wnioski 

1. Mięśnie piersiowe kurcząt brojlerów zarówno z chowu ekolo-

gicznego jak i produkcji konwencjonalnej cechowały się zbliżoną 

wartością pH, która mieściła się w granicach 5,9-6,1. 

2. Stwierdzono, że mięśnie piersiowe kurcząt brojlerów pochodzące 

z chowu ekologicznego charakteryzowały się wyższym wyciekiem 

termicznym i niższą zdolnością utrzymywania wody własnej 

w porównaniu do mięśni piersiowych z produkcji konwencjonalnej. 

3. Między badanymi grupami wykazano statystycznie istotnie różnice 

dotyczące wartości takich parametrów jak: twardość cyklu I i II, 

odbojność, spoistość i gumowatość. Nie stwierdzono natomiast 

statystycznie istotnych różnic w zawartości podstawowych 

składników chemicznych oraz w takich parametrach tekstury jak 

adhezyjność, sprężystość i żujność.  
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Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów 

pochodzących z rolnictwa ekologicznego i produkcji konwencjonalnej 
Streszczenie  
Mięso drobiowe cieszy się coraz większym uznaniem wśród konsumentów. Wyrazem tego jest 
ciągły wzrost produkcji i spożycia drobiu w Polsce. Atrakcyjność mięsa drobiowego związana 
jest z jego cechami sensorycznymi, zdrowotnymi, wygodą przetwarzania oraz z wysoką 
wartością biologiczną, która według FAO/WHO jest równoważna wartości białka mleka. 
Dodatkowo cechuje się niższą wartością energetyczną oraz nieco innym składem chemicznym 
w porównaniu z mięsem dużych zwierząt, stanowiąc jednocześnie dobry surowiec do produkcji 
dietetycznych przetworów mięsnych. 
Celem badań było porównanie właściwości fizykochemicznych mięśni piersiowych (musculus 
pectoralis) kurcząt brojlerów pochodzących z chowu ekologicznego i produkcji konwencjonalnej. 
Ocena jakości mięsa obejmowała pomiar pH, podstawowy skład chemiczny, określenie zdolności 
utrzymywania wody własnej (wyrażonej w %) oraz wielkość wycieku termicznego. Dokonano 
również pomiaru następujących parametrów tekstury (TPA): twardość, adhezyjność, 
odkształcenie, sprężystość, gumowatość, spoistość i żujność. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że pH mięśni piersiowych kurcząt brojlerów pochodzących z chowu 
ekologicznego było istotnie (p≤0,05) niższe niż kurcząt z produkcji konwencjonalnej. 
Zaobserwowano również, że mięśnie piersiowe kurcząt brojlerów pochodzące z chowu 
ekologicznego zawierały nieznacznie mniej tłuszczu niż mięśnie kurcząt z produkcji 
konwencjonalnej. Ponadto charakteryzowały się one wyższym wyciekiem termicznym i niższą 
zdolnością utrzymywania wody własnej, co mogło być spowodowane pH mięsa. Między 
badanymi grupami wykazano statystycznie istotnie różnice dotyczące wartości takich 
parametrów jak: twardość cyklu I i II, odbojność, spoistość i gumowatość. Nie stwierdzono 
natomiast statystycznie istotnych różnic w zawartości podstawowych składników chemicznych 
oraz w takich parametrach tekstury jak adhezyjność, sprężystość i żujność.  
Słowa kluczowe: kurczęta brojlery, mięsnie piersiowe, jakość mięsa 

Comparison of selected quality attributes of meat broiler chicken 

originating from organic farming and conventional production 
Abstract 
More and more poultry meat enjoys higher recognition among consumers. This is proved 
by constant increase in both production and consumption of poultry in Poland. Attraction 
of poultry meat is connected with sensory and healthy features, comfort of process and high 
biological value, which according to FAO/WHO is equivalent to value of milk white. Additio-
nally, it is characterized by low energetic value and a little different chemical content in compa-
rison to meat of big animals, which constitute good material in production of dietary meat products. 
The aim of studies was to compare physicochemical properties of breast musscles (musculus 
pectoralis) of broiler chickens, coming from ecological breeding and conventional production. 
Assessment of meat quality cover the pH measurement, basic chemical composition, 
determination of water holding capacity (presented in %) and thermal drip. Also, measurement of 
the following parameters of texture (TPA) were carried out: hardness, adhesiveness, deformation, 
springiness, gumminess, cohesiveness and chewiness. Based on the analyses performed, it was 
confirmed that pH of breast muscles of broiler chickens, coming from ecological breeding was 
indeed (p≤0,05) lower than ones from conventional production. Additionally, was observed that 
breast muscles of broiler chickens coming from ecological breeding contained slightly lower fat 
than breast muscles of chicken from conventional production. Moreover, they were characterized 
by a higher thermal drip and lower water holding capacity, what might have been caused by meat 
pH. Statistically it was demonstrated, that significiant differences, connected with values of those 
parameters like: hardness of I and II cycle, resilience, cohesiveness and gumminess. On the other 
hand, statistically significant differences in content of basic chemical composition were not stated 
and in those texture parameters like adhesiveness, springiness and chewiness. 
Key wards: broiler chicken, breast muscles, meat quality 
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Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych 

do oznaczania parametrów tekstury  

wybranych przetworów mięsnych 

1. Wstęp 

Tekstura żywności jest cechą złożoną, można ją opisywać w sensie 

fizycznym i sensorycznym. W pojęciu fizycznym jest właściwością 

reologiczną produktów [1]. Właściwości reologiczne tekstury przedstawione 

w wartościach liczbowych są ważne dla producentów żywności [2]. 

Sensoryczne pojęcie tekstury jest istotne z punktu widzenia konsumentów, 

jak i producentów żywności. Wśród cech sensorycznych żywności 

najważniejszy jest wygląd, następnie barwa oraz zapach [1]. 

Definicja tekstury zawarta w polskiej normie [3] brzmi następująco: 

„tekstura jest sensoryczną i funkcjonalną oznaką właściwości reologicznych 

i strukturalnych, geometrycznych i powierzchniowych żywności, które mogą 

być odbierane przez człowieka za pomocą receptorów mechanicznych, 

dotykowych ewentualnie wzrokowych i słuchowych”. Natomiast według 

Litwińczuka i in. [4] pod pojęciem tekstury rozumie się zespół wrażeń 

czucia doustnego, odbierany podczas żucia pokarmu, obejmujący niekiedy 

również wrażenia uchwytne zmysłem wzroku oraz czucia głębokiego. 

Tekstura przetworów mięsnych jest złożoną cechą wpływającą na 

atrakcyjność sensoryczną tych produktów. Do grupy najważniejszych 

parametrów określających teksturę należą: twardość, kruchość, spoistość, 

elastyczność i żujność. Metody sensoryczne i instrumentalne służą do 

badania tekstury żywności. Przy czym metody instrumentalne są 

dokładniejsze od metod sensorycznych, które obarczone są błędami 

wynikającymi z subiektywnej oceny oceniających. Ponadto parametry 

tekstury podlegają modyfikacjom na skutek dodatków funkcjonalnych 

stosowanych przy produkcji przetworów mięsnych. 

                                                                 
1 mrudy@ur.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy Katedra 
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2. Cel pracy 

Tekstura jest to jedna z ważniejszych cech, która wpływa na jakość 

i uznanie danych produktów przez konsumentów. Tekstura przetworów 

mięsnych może być oceniana za pomocą metod instrumentalnych 

i organoleptycznych. Celem pracy było określenie przydatności dwóch 

sond pomiarowych (stożkowej dużej i stożkowej średniej) do oznaczania 

wybranych parametrów tekstury przetworów mięsnych. W badaniach 

przyjęto hipotezę, że użyta sonda ma istotny wpływ na ilość i wielkość 

obliczonych współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami 

tekstury przetworów mięsnych. 

3. Materiały i metody 

Badania przeprowadzono na następujących przetworach mięsnych: 

kiełbasa salami (20 batonów), szynka konserwowa (20 bloków) i polędwica 

sopocka (20 wędzonek). Produkty te zakupiono w sklepie popularnej sieci 

handlowej zlokalizowanej na terenie Rzeszowa. Do czasu wykonania 

pomiarów w/w przetwory mięsne przechowywano w warunkach chłodniczych 

w temperaturze około 4
o
C.  

Z każdego batonu i bloku poszczególnych produktów w laboratorium 

Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego UR wycinano próbki 

w kształcie sześcianu o boku 30 mm, celem określenia parametrów tekstury 

badanego materiału. 

Instrumentalnie parametry tekstury badanych przetworów mięsnych 

oznaczono stosując profilową analizę tektury (TPA – Texture Profile Analysis) 

wykonaną za pomocą teksturometru Texture Analyser – CT3 – 25 firmy 

Brookfield z przystawkami, które stanowiły: stożek o średnicy 30 mm, 

długości 36 mm i kącie 60
o
 oraz stożek o średnicy 30 mm, długości 40 mm 

i kącie 45
o
. Wykonano test 2-krotnego ściskania próbek do 50% ich 

wysokości. Prędkość przesuwu walca podczas testu wynosiła 2 mm/s, 

natomiast przerwa między naciskami 2 s. Za pomocą programu Texture Pro 

CT określano następujące parametry tekstury: twardość, adhezyjność, 

spoistość, sprężystość, gumowatość, żujność i odbojność. Podczas seryjnych 

pomiarów wszystkie parametry tekstury liczone były automatycznie.  

Ponadto parametry tekstury badanych przetworów mięsnych oznaczono 

organoleptycznie. Analizę organoleptyczną tekstury przeprowadził zespół 

składający się z osób o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. Na 

podstawie odczuć sensorycznych i organoleptycznych wystawiono noty 

punktowe zamieszczone w tabeli 1. 

Wszystkie uzyskane wyniki posegregowano i poddano obliczeniom 

statystyczno-matematycznym. W tabelach zamieszczono współczynniki 

korelacji prostej pomiędzy wybranymi cechami. Obliczenia statystyczne 
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wykonano w oparciu o program STATISTICA PL wer. 10. Zależności 

pomiędzy badanymi cechami wyznaczono poprzez obliczenie 

współczynników korelacji liniowej Pearsona. Siłę związku określano 

opisowo w zależności od wartości bezwzględnych współczynników 

korelacji następująco [5]: 

0 < r < 0,3 – słaby stopień współzależności; 

0,3 ≤ r < 0,5 – średni stopień współzależności; 

0,5 ≤ r < 0,7 – znaczny stopień współzależności; 

0,7 ≤ r < 0,9 – wysoki stopień współzależności; 

r ≥ 0,9 – bardzo wysoki stopień współzależności; 

r = 1 – współzależność całkowita. 

Tabela 1. Omówienie not punktowych do oceny organoleptycznej parametrów tekstury wędlin 

Wyróż-

niki jako-

ściowe 

Skala ocen 

5 4 3 2 1 

Spręży-

stość 

konsystencja 

bardzo 

sprężysta, 

odkształ-

cenie 

wyrównuje 

się bardzo 

szybko 

i całkowicie 

konsystencja 

sprężysta, 

odkształcenie 

wyrównuje się 

szybko 

i całkowicie 

konsysten-

cja 

sprężysta, 

jednak 

odkształ-

cenie 

wyrównuje 

się ze 

średnią 

szybkością 

i prawie 

całkowicie 

konsyste-

ncja mało 

sprężysta, 

jednak 

odkształ-

cenie 

wyrównuje 

się bardzo 

powoli 

i niecałko-

wicie 

konsyste-

ncja 

niesprę-

żysta, 

odkształ-

cenie nie 

wyrównuje 

się prawie 

wcale 

Adhezy-

jność 

bardzo 

mocno 

przylega do 

podniebienia 

lub języka 

i wymaga 

użycia dużej 

siły do 

oderwania 

mocno 

przylega do 

podniebienia 

lub języka 

i wymaga 

użycia dużej 

siły do 

oderwania 

średnio 

przylega 

do podnie-

bienia lub 

języka 

i wymaga 

użycia 

niewielkiej 

siły do 

oderwania 

lekko 

przylega 

do podnie-

bienia lub 

języka i 

prawie nie 

wymaga 

użycia siły 

do 

oderwania 

nie 

przylega 

do 

podniebie-

nia ani do 

języka 

Spoistość 

bardzo 

spoiste 

zespolenie 

cząstek 

spoiste 

zespolenie 

cząstek 

całość 

średnio 

zespolona 

całość 

luźno 

zespolona 

całość 

bardzo 

luźno 

zespolona 
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Gumowa-

tość 

bardzo dużej 

siły trzeba 

użyć do 

przeżucia 

kęsa przed 

połknięciem 

dużej siły 

trzeba użyć do 

przeżucia kęsa 

przed 

połknięciem 

wymaga 

użycia 

średniej 

siły do 

przeżucia 

kęsa przed 

połknię-

ciem 

wymaga 

użycia 

niewielkiej 

siły do 

przeżucia 

kęsa przed 

połknię-

ciem 

nie 

wymaga 

użycia siły 

do 

przeżucia 

kęsa przed 

połknię-

ciem 

Żujność 

bardzo długo 

trzeba żuć 

aby kęs 

nadawał się 

do 

połknięcia 

długo trzeba 

żuć aby kęs 

nadawał się do 

połknięcia 

średnia 

długość 

żucia 

przed 

połknię-

ciem 

krótko 

trzeba żuć 

aby kęs 

nadawał 

się do 

połknięcia 

bardzo 

krótko 

trzeba żuć 

aby kęs 

nadawał 

się do 

połknięcia 

Kruchość 

bardzo duża 

łatwość 

rozdrab-

niania 

zębami, 

konsystencja 

bardzo 

delikatna 

i krucha oraz 

duża 

podatność na 

łatwe 

homogeni-

zowanie 

podczas 

żucia 

duża łatwość 

rozdrabniania 

zębami, 

konsystencja 

delikatna 

i krucha oraz 

łatwe homo-

genizowanie 

podczas żucia 

lekko 

twarde, 

średnio 

kruche, 

jednak 

włókna 

dające się 

oddzielić 

twarde 

oraz 

ograniczo-

na 

możliwość 

pogryzie-

nia 

i oddzie-

lenia 

włókien 

bardzo 

twarde 

i łykowate, 

nie dające 

się łatwo 

gryźć oraz 

oddzielić 

włókna 

mięśniowe 

Soczy-

stość 

bardzo duża 

soczystość 

w czasie 

całego aktu 

żucia 

lekka 

soczystość 

w czasie 

całego aktu 

żucia 

lekka 

soczystość 

w pierw-

szej fazie 

rozgryza-

nia 

a w trakcie 

właściwe-

go żucia 

suche 

słaba 

soczystość 

w trakcie 

całego 

aktu żucia 

wyraźnie 

sucha na 

początku 

i na końcu 

aktu żucia 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Analiza wyników 

Korelacje mierzą stopień związku pomiędzy zmiennymi liczbowymi lub 

jakościowymi, które można uporządkować. Mając na uwadze zależności 

korelacyjne rozważamy co najmniej dwie zmienne losowe. Wartość 

współczynnika korelacji waha się w przedziale od -1 do 1. Maksymalna 

wartość oznacza doskonała korelację dodatnią, wartość 0 wskazuje na brak 

zależności pomiędzy zmiennymi. Natomiast wartość minimalna -1 

informuje o korelacji ujemnej czyli zależności odwrotnie proporcjonalnej. 

Siłę związku korelacji można wyliczyć na podstawie np. współczynnika 

korelacji liniowej Pearsona [5]. 

W tabeli 2. zamieszczono współczynniki korelacji Pearsona pomiędzy 

poszczególnymi wyróżnikami tekstury przetworów mięsnych, które zostały 

oznaczone z użyciem sondy stożkowej dużej. Pomiędzy wybranymi 

cechami tekstury stwierdzono wiele statystycznie istotnych współ-

zależności. Wszystkie obliczone współczynniki korelacji istotne 

statystycznie są dodatnie, co oznacza, że wraz ze wzrostem danej cechy 

tekstury wzrasta jej inny parametr. Na przykład wzrost parametru twardości 

1 powiązany był ze zwiększeniem: twardości 2 (r=0,983), spoistości 

(r=0,801), sprężystości (r=0,836), gumowatości (r=0,975) i żujności 

(r=0,966). Z otrzymanych wyliczeń wskaźników korelacji wynika, iż 

wzrost twardości 2 jest silnie skorelowany z parametrem gumowatości 

(r=0,985), twardości 1 (r=0,983), żujności (r=0,977), sprężystości (r=0,878) 

i spoistości (r=0,867). Pomiędzy parametrami gumowatości i żujności 

(r=0,998) oraz twardości 2 i gumowatości (r=0,985) stwierdzono 

statystycznie istotnie dodatnią zależność. 

Piotrowska i in. [6] przeprowadzili badania dotyczące oceny tekstury 

wędlin wyprodukowanych z różnymi dodatkami funkcjonalnymi 

w warunkach przemysłowych. Doświadczenie to wykonano w celu stwier-

dzenia wpływu modyfikowanej skrobi ziemniaczanej (jako zamiennika 

tłuszczu) na teksturę i jakość sensoryczną kiełbas. Oznaczono twardość I, 

twardość II, elastyczność, spoistość, odkształcenie graniczne, siłę 

odpowiadającą granicznemu odkształceniu, maksymalną siłę i pracę cięcia 

jako elementy tekstury wędlin. Ponadto określono barwę, konsystencję, 

smak oraz ogólną pożądalność wędlin jako składowe elementy oceny 

sensorycznej. Na podstawie wyników badań tych autorów stwierdzono, iż 

wartości niektórych wyróżników tekstury tj. twardość, elastyczność i siła 

cięcia uległy obniżeniu w porównaniu z próbą kontrolną. Dodatek skrobi 

do wędlin dodatnio wpłynął na wyniki oceny sensorycznej barwy i smaku 

wędlin w zestawieniu z wędliną kontrolną. Uzyskane przez tych autorów 

rezultaty badań, potwierdzają pozytywny wpływ dodatku funkcjonalnego 
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w postaci modyfikowanej skrobi ziemniaczanej jako czynnika wpływającego 

na teksturę wędlin. 

W tabeli 3. zamieszczono współczynniki korelacji pomiędzy poszcze-

gólnymi wyróżnikami tekstury przetworów mięsnych oznaczonymi 

z użyciem sondy stożkowej średniej. Wszystkie obliczone współczynniki 

korelacji istotne statystycznie są dodatnie, co oznacza, że wraz ze wzrostem 

danej cechy tekstury wzrasta jej inny parametr. Z danych tych wynika więc, 

iż wraz ze wzrostem parametru twardości 2 wzrasta: gumowatość 

(r=0,985), twardość 1 (r=0,980), żujność (r=0,964), spoistość (r=0,672), 

sprężystość (r=0,610). Bardzo wysoki stopień współzależności stwierdzono 

pomiędzy następującymi parametrami: twardości 1 i twardości 2 (r=0,980); 

żujności i twardości 1 (r=0,958) oraz twardości 2 (r=0,964); gumowatości 

i twardości 1 (r=0,972) oraz twardości 2 (r=0,985), a także gumowatości 

i żujności (r=0,991). Na podstawie otrzymanych współczynników korelacji 

liniowej należy stwierdzić również, że wzrastająca odbojność pociąga za 

sobą wzrost sprężystości (r=0,652). Należy zaznaczyć, iż większość 

badanych parametrów tekstury dla których wyniki są istotne statystycznie, 

wykazują znaczny oraz wysoki stopień współzależności. 

Tekstura żywności jest ważnym wyróżnikiem decydującym o jakości 

produktów spożywczych oraz akceptacji przez konsumentów. Jest cechą 

sensoryczną oraz psychologiczną, ponieważ oceniana jest przez konsumenta 

poprzez takie zmysły jak: wzrok, słuch, dotyk. Tekstura produktu zależy 

również od jego składu chemicznego, właściwości reologicznych oraz 

struktury [1, 7]. Do głównych cech tekstury mięsa zalicza się kruchość oraz 

soczystość. W innych produktach ważnymi wyróżnikami tekstury jest 

np. lepkość, elastyczność czy twardość [4]. Dla nabywców tekstura 

produktu jest ważną częścią jego jakości, dlatego wyróżnia się w niej cechy 

pożądane i niepożądane przez konsumentów. Do cech pożądanych przez 

konsumentów zalicza się: chrupkość, kruchość, soczystość, jędrność czy 

delikatność. Cechy niepożądane to: wodnistość, rozkruszalność, twardość, 

śluzowatość oraz grudkowatość [1, 7]. Skład chemiczny i kruchość mięsa 

to parametry, które należą do najważniejszych cech decydujących o jakości 

i wartości technologicznej mięsa kulinarnego. Powyżej wymienione 

parametry zależą w dużej mierze od czynników przedubojowych takich jak: 

gatunek, rasa, płeć i wiek zwierząt, które wpływają na parametry tekstury 

mięsa. Co więcej podatność na stres, charakter i tempo przemian 

fizjologicznych zachodzących w mięśniach, stopień umięśnienia i rodzaj 

mięśnia to równie ważne czynniki, które mają wpływ na kruchość 

i soczystość [8]. Czynnikami wpływającymi na ostateczną jakość wyrobów 

mięsnych są: a) czynniki przyżyciowe, b) zmiany poubojowe, c) proces 

przetwórczy, d) przechowywanie surowców przeznaczonych do obrotu 

oraz gotowych półproduktów i produktów [9, 10, 11].  
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W tabeli 4. zamieszczono współczynniki korelacji pomiędzy poszcze-

gólnymi wyróżnikami tekstury przetworów mięsnych ocenionymi 

organoleptycznie oraz instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej dużej. 

Z danych tych wynika że wraz ze wzrostem odbojności oznaczonej 

instrumentalnie wzrasta spoistość oceniona organoleptycznie (r=0,487) 

i jest to jedyny dodatni współczynnik korelacji istotny statystycznie. 

Natomiast pozostałe istotne statystycznie współczynniki korelacji wykazują 

ujemną zależność, co oznacza, że wraz ze wzrostem danej cechy tekstury 

maleje wartość innej badanej cechy. Na przykład spadek parametru 

adhezyjności oznaczonej instrumentalnie powoduje wzrost soczystości 

ocenionej organoleptycznie (r=-0,481). Ponadto stwierdzono ujemną 

zależność pomiędzy spoistością, a soczystością (r=-0,445). Pozostałe 

zależności były statystycznie nieistotne. 

W tabeli 5. zamieszczono współczynniki korelacji pomiędzy 

poszczególnymi wyróżnikami tekstury przetworów mięsnych ocenionymi 

organoleptycznie oraz instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej średniej. 

Z danych tych wynika brak współzależności istotnych statystycznie 

pomiędzy analizowanymi parametrami tekstury ocenianymi instrument-

talnie oraz organoleptycznie. 

Według Wójcika i in. [12] zarówno czas masowania mięśni danieli, 

wiek oraz płeć istotnie wpływają na badane parametry tekstury oraz 

elementy struktury mięśni. Autorzy ci w przeprowadzonym doświadczeniu 

badali mięśnie BF (m. biceps femoris), SM (m. semimembranosus) 

i L (m. longissimus) pochodzące z populacji danieli zróżnicowanej pod 

względem wieku i płci. Spadek wartości parametrów takich jak: twardość, 

spoistość i żuwalność oraz sprężystość nastąpił wskutek masowania, które 

naruszyło strukturę mięśni badanych zwierząt. Mięśnie zwierząt w wieku 

18 miesięcy oraz łań w wieku 42 miesięcy cechowało się obniżonymi 

parametrami twardości i żuwalności oraz delikatniejszą strukturą 

w zestawieniu z mięśniami byków – wiek 42 miesiące. 

Cygan-Szczegielniak i Janicki [13] przeprowadzili badania mające na 

celu określenie jaki jest wpływ wieku i płci saren na cechy jakościowe 

mięsa tych zwierząt. Badano mięsień longissimus lumborum (LL). Mięso 

grupy wiekowej 2-3 letnich kóz cechowało się najniższymi parametrami 

siły cięcia oraz najwyższą kruchością. Natomiast mięso 2-3 letnich kozłów 

cechowała najniższa kruchość. Na podstawie badań tych autorów 

stwierdzono oddziaływanie wieku i płci na wodochłonność mięsa saren. 

Wraz ze wzrostem wieku kóz i kozłów zawartość wody w mięsie wzrastała. 

Statystycznie istotnie mniejszą kruchością cechowało się mięso osobników 

starszych w odniesieniu do mięsa osobników młodszych. We wszystkich 

grupach zróżnicowanych wiekowo i ze względu na płeć mięso 

charakteryzowało się dobrą kruchością.   
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Tabela 2. Współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi cechami tekstury przetworów mięsnych 

oznaczonymi instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej dużej 

Wyszcze-

gólnienie 

T
w

ar
d

o
ść

 1
 

T
w

ar
d

o
ść

 2
 

A
d

h
ez

y
jn

o
ść

 

S
p

o
is

to
ść

 

S
p

rę
ży

st
o

ść
 

G
u

m
o

w
at

o
ść

 

Ż
u

jn
o

ść
 

O
d

b
o

jn
o

ść
 

Twardość 1 1,000 0,983* -0,003 0,801* 0,836* 0,975* 0,966* -0,072 

Twardość 2 0,983* 1,000 0,034 0,867* 0,878* 0,985* 0,977* 0,037 

Adhezyjność -0,003 0,034 1,000 0,073 -0,145 0,051 0,040 -0,140 

Spoistość 0,801* 0,867* 0,073 1,000 0,923* 0,905* 0,912* 0,343 

Sprężystość 0,836* 0,878* -0,145 0,925* 1,000 0,903* 0,921* 0,219 

Gumowatość 0,975* 0,985* 0,051 0,905* 0,904* 1,000 0,998* 0,027 

Żujność 0,966* 0,977* 0,040 0,912* 0,922* 0,998* 1,000 0,029 

Odbojność -0,072 0,037 -0,140 0,343 0,219 0,027 0,029 1,000 

Źródło: badania własne 

* zależności statystycznie istotne na poziomie p ≤ 0,05 

Tabela 3. Współczynniki korelacji pomiędzy wybranymi cechami tekstury przetworów mięsnych 

oznaczonymi instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej średniej 

Wyszcze-

gólnienie 

T
w

ar
d

o
ść

 1
 

T
w

ar
d

o
ść

 2
 

A
d

h
ez

y
jn

o
ść
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o
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to
ść

 

S
p
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ży
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o

ść
 

G
u

m
o

w
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o
ść

 

Ż
u
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o

ść
 

O
d

b
o

jn
o

ść
 

Twardość 1 1,000 0,980* -0,113 0,631* 0,643* 0,972* 0,958* 0,096 

Twardość 2 0,980* 1,000 -0,069 0,672* 0,610* 0,985* 0,964* 0,058 

Adhezyjność -0,113 -0,069 1,000 -0,257 -0,488 -0,132 -0,208 -0,380 

Spoistość 0,631* 0,672* -0,257 1,000 0,874* 0,764* 0,779* 0,463 

Sprężystość 0,643* 0,610* -0,488 0,874* 1,000 0,714* 0,770* 0,652* 

Gumowatość 0,972* 0,985* -0,132 0,764* 0,714* 1,000 0,991* 0,170 

Żujność 0,958* 0,964* -0,208 0,779* 0,770* 0,991* 1,000 0,274 

Odbojność 0,096 0,058 -0,380 0,463 0,652* 0,170 0,274 1,000 

Źródło: badania własne 

* zależności statystycznie istotne na poziomie p ≤ 0,05 
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Tabela 4. Współczynniki korelacji pomiędzy cechami tekstury przetworów mięsnych oznaczo-

nymi instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej dużej, a parametrami tekstury tych produktów 

ocenionymi organoleptycznie 

Wyszcze-

gólnienie 

Parametry oznaczone instrumentalnie 

T
w

ar
d

o
ść

 1
 

T
w

ar
d

o
ść

 2
 

A
d

h
ez

y
jn

o
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Ż
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b
o
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C
ec

h
y

 o
ce

n
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n
e 

o
rg

an
o

le
p

ty
cz

n
ie

 Adhe-

zyjność 
0,362 0,330 0,004 0,278 0,232 0,340 0,322 0,188 

Spoistość -0,006 0,013 -0,412 0,146 0,131 0,005 -0,009 0,487* 

Sprę-

żystość 
-0,181 -0,231 0,041 -0,240 -0,301 -0,227 -0,241 0,141 

Gumo-

watość 
0,076 0,114 -0,232 0,236 0,215 0,105 0,095 0,394 

Żujność 0,234 0,295 -0,053 0,336 0,252 0,275 0,258 0,348 

Kruchość -0,351 -0,383 0,031 -0,411 -0,375 -0,390 -0,379 0,048 

Soczys-

tość 
-0,283 -0,313 _0,481* _0,445* -0,352 -0,391 -0,409 0,022 

Źródło: badania własne 

* zależności statystycznie istotne na poziomie p ≤ 0,05 

Tabela 5. Współczynniki korelacji pomiędzy cechami tekstury przetworów mięsnych oznaczo-
nymi instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej średniej, a parametrami tekstury tych produkt-
tów ocenionymi organoleptycznie 

Wyszcze-

gólnienie 

Parametry oznaczone instrumentalnie 

T
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 1
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Ż
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p
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n
ie

 Adhe-

zyjność 
-0,146 -0,139 -0,001 -0,125 -0,152 -0,141 -0,166 -0,156 

Spoistość -0,022 -0,049 0,203 -0,362 -0,373 -0,085 -0,104 -0,397 

Sprę-

żystość 
0,325 0,233 -0,169 0,271 0,418 0,290 0,311 0,397 

Gumo-

watość 
0,128 0,203 -0,094 0,224 0,056 0,233 0,226 -0,148 

Żujność 
-0,303 -0,319 -0,312 0,063 0,119 -0,232 -0,195 0,246 

Kruchość 0,377 0,340 0,066 0,035 -0,079 0,336 0,303 -0,254 

Soczys-

tość 
-0,016 -0,071 0,063 -0,220 -0,120 -0,122 -0,134 -0,226 

Źródło: badania własne 
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5. Wnioski 

Z analizy wyników przeprowadzonej w poprzednim rozdziale można 
sformułować następujące wnioski:  

1. Uzyskano wyższe wartości współczynników korelacji pomiędzy 
większością cech parametrów tekstury oznaczonych instrumentalnie 
przy użyciu sondy stożkowej dużej. 

2. W przypadku cech tekstury przetworów mięsnych oznaczonych 
instrumentalnie z użyciem sondy stożkowej dużej, a parametrami 
tekstury tych produktów ocenionymi organoleptycznie, istotne 
statystycznie współczynniki korelacji (średniego stopnia) stwierdzono 
jedynie pomiędzy odbojnością i spoistością oraz pomiędzy 
soczystością a adhezyjnością i spoistością. 

3. Nie stwierdzono istotnych statystycznie współczynników korelacji 
dla cech tekstury przetworów mięsnych oznaczonych instrumentalnie 
z użyciem sondy stożkowej średniej, a parametrami tekstury tych 
produktów ocenionymi organoleptycznie. 
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Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych do oznaczania 
parametrów tekstury wybranych przetworów mięsnych 

Streszczenie  
Tekstura jest to jedna z ważniejszych cech, która wpływa na jakość i uznanie danych produktów 
przez konsumentów. Tekstura przetworów mięsnych może być oceniana za pomocą metod 
instrumentalnych i organoleptycznych. Celem pracy było określenie przydatności dwóch sond 
pomiarowych (stożkowej dużej i stożkowej średniej) do oznaczania wybranych parametrów 
tekstury przetworów mięsnych. W badaniach przyjęto hipotezę, że użyta sonda ma istotny wpływ 
na ilość i wielkość obliczonych współczynników korelacji pomiędzy badanymi cechami tekstury 
przetworów mięsnych. Badania przeprowadzono na następujących przetworach mięsnych: 
kiełbasa salami, szynka konserwowa i polędwica sopocka. Produkty te zakupiono w sklepie 
popularnej sieci handlowej zlokalizowanej na terenie Rzeszowa. Instrumentalnie parametry 
tekstury badanych przetworów mięsnych oznaczono stosując profilową analizę tektury (TPA) 
wykonaną za pomocą teksturometru Texture Analyser – CT3 – 25 firmy Brookfield 
z przystawkami, które stanowiły stożki: o średnicy 30 mm, długości 36 mm i kącie 60o oraz o 
średnicy 30 mm, długości 40 mm i kącie 45o. Za pomocą programu Texture Pro CT określano 
następujące parametry tekstury: twardość, adhezyjność, spoistość, sprężystość, gumowatość, 
żujność i odbojność. Ponadto parametry tekstury badanych przetworów mięsnych oznaczono 
również organoleptycznie. Analizę organoleptyczną tekstury przeprowadził zespół składający się 
z osób o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej. Uzyskano wyższe wartości współczynników 
korelacji pomiędzy większością cech parametrów tekstury oznaczonych instrumentalnie przy 
użyciu sondy stożkowej dużej. 
Słowa kluczowe: Przetwory mięsne, tekstura, współczynniki korelacji 

The analysis of usefulness of two measuring sondes to marking texture 
parameters of chosen meat products 

Abstract 
Texture is one of important features, which has an influence on quality and recognition of given 
products by consumers. Texture of tinned meats might be assessed using both instrumental and 
organoleptic methods. The aim of work was to determine usefulness of two measuring sondes 
(conical big and conical medium high) to mark chosen texture parameters of meat products. The 
hypothesis, that used sonde have a significant influence on amount and size of counted factors of 
correlation between studied features of texture of meat products, was accepted during studies. 
Researches were conducted on the following tinned meats: salami sausage, tinned ham and 
sopocka sirloin. Those products were bought in shop of popular chain shop, located in Rzeszów. 
Instrumentally, texture parameters of studied meat products were marked using profile analysis of 
texture (TPA), made using texturometer Texutre Analyser – CT3 – 25 Brookfield company with 
support, which were cones: with 30 mm diameter, 36 mm length and angle of 60o and with 30 
mm diameter, 40 mm length and angle of 45o. Two parameters were dereminded using Texture 
Pro CT: hardness, adhesiveness, cohesiveness, springiness, gumminess, chewiness and resilience. 
Organoleptic analysis of texture was conducted by team, consiting of people with checked 
sensoric sensibility. Higher values of correlation coefficients were obtained between majority of 
texture parameters of features, marked instrumentally, using bigger conical sonde. 
Keywords: meat products, texture, correlation coefficient 
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Akumulacja Cd, Zn i Pb i ich wpływ na wybrane 

parametry fizjologiczne Helianthus annuus L. 

1. Wprowadzenie  

Szybki rozwój cywilizacji niesie za sobą degradację środowiska 

naturalnego. Poważny problem stanowią zanieczyszczenia gleb metalami 

ciężkimi. Źródłem zanieczyszczenia jest m.in.: składowanie i spalanie 

odpadów, używanie chemicznych środków ochrony roślin, przemysł metali 

nieżelaznych oraz postęp urbanizacji [1, 2]. Ołów, jeden z metali ciężkich, 

w przyrodzie często występuje razem z kadmem i cynkiem. Przez rośliny 

Pb pobierany jest z podłoża jak również z pyłu atmosferycznego. 

W wyniku działań człowieka groźnym zanieczyszczeniem środowiska stał 

się też kadm. Wprowadzony raz do środowiska nie podlega degradacji 

podobnie jak wspomniany wyżej Pb i pozostaje w ciągłym obiegu. Rośliny 

pobierają go przede wszystkim przez system korzeniowy, proporcjonalnie 

do jego stężenia w glebie. Jego zawartość ulega zmianie w zależności od 

gatunku, organu, jak i stadium rozwojowego rośliny [3, 4]. Z kolei cynk 

jest niezbędny do prawidłowego rozwoju roślin. Jednak zarówno niedobór 

tego pierwiastka, jak i jego nadmiar może mieć niekorzystny wpływ na 

rozwój rośliny. Do zanieczyszczeń tym pierwiastkiem przyczynia się 

w dużej mierze chemizacja rolnictwa oraz rozwój przemysłu [5]. Metale 

ciężkie nie ulegają biodegradacji. Kumulują się na każdym poziomie 

łańcucha pokarmowego [1, 6]. Rośliny, będące pierwszym ogniwem 

łańcucha troficznego pobierają z gleby składniki mineralne, w tym 

niebezpieczne metale ciężkie. O stopniu szkodliwości metali dla roślin 

bezpośrednio decyduje fitoprzyswajalność, związana z formą metali 

ciężkich występujących w glebie, a także pośrednio z właściwościami 

gleby,tj. pH, składem granulometrycznym, właściwościami buforowymi 
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[3]. Poszukuje się roślin mogących znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu 

środowisk zanieczyszczonych metalami ciężkimipoprzez proces 

fitoremediacji, prowadzący do usunięcia lub zmniejszenia zanieczyszczeń. 

Rośliny wykorzystywane w fitoremediacji powinny być przystosowane do 

wysokiego stężenia metali ciężkich i gromadzić metale w tkankach części 

nadziemnych w wysokich stężeniach stosując strategię akumulacji (hiper-

akumulatory), albo ograniczać transport metali do części nadziemnych 

i wykazywać strategię wykluczania metali z pędów (ang. shoot excluders). 

Pierwsze z nich mogą być wykorzystane w procesie fitoekstrakcji, drugie 

mogą znaleźć zastosowanie w procesie fitostabilizacji [7]. Hiperakumulator 

gromadzi 10000 mg Zn lub Mn, 1000 mg Ni, Cu, Co, Cr, Pb, 100 mg Cd 

w przeliczeniu na kilogram suchej masy. W drugim przypadku rośliny te 

wykorzystuje się w procesach fitostabilizacji zanieczyszczonych terenów 

[8, 9, 10]. Do fitoremediacji mogą być wykorzystywane rośliny ener-

getyczne. Ważną właściwością niektórych roślin energetycznych jest 

akumulacja zanieczyszczeń,a także tolerancja wobec zanieczyszczeń 

w podłożu, co znajduje zastosowanie w rekultywacji terenów poprze-

mysłowych [9]. Plantacje roślin energetycznych mogą być prowadzone na 

terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.Uprawy roślin energe-

tycznych na takich obszarach mogłyby przyczynić się do ich efektywnego 

zagospodarowania i fitoremediacji. Jednakże wadą plantacji roślin 

energetycznych jest zajęcie terenu pod uprawę na długi czas, zmniejszenie 

bioróżnorodności oraz ewentualne wyjałowienie gleby [11]. Idealna roślina 

energetyczna powinna odznaczać się nie tylko wysoką siłą kiełkowania 

swoich nasion, ale także szybkim przyrostem biomasy [11]. Takie 

właściwości posiada słonecznik (Helianthus annus L.) objęty badaniami 

w niniejszej pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie zawsze ze 

względu na wysokie zanieczyszczenie biomasy rośliny mogą być wyko-

rzystywane do celów energetycznych, stąd badania akumulacji wybranych 

metali u H. annus. Nasiona słonecznika mogą być wykorzystywane do 

produkcji tzw. bio-diesela [12]. Badania nad roślinami, które mogą być 

przydatne w rekultywowaniu gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi 

oraz wykorzystaniu ich w celach innych niż konsumpcyjne (np. do 

pozyskiwania „zielonej energii”), mogą wyznaczać nowe trendy, 

przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Warunkiem 

uzyskania wysokiej biomasy jest przede wszystkim tolerancja roślin na 

podwyższone stężenie metali ciężkich w podłożu. Mechanizmy tolerancji 

na nadmiar metali w komórce polegają m.in. na: syntezie różnych 

metabolitów m.in. metalotionein (w tym fitochelatyn), białek opiekuń-

czych, kwasów organicznych fitynianów, aminokwasów i ich pochodnych. 

Szczególnie związki bogate w grupy –SH m.in. glutation imetalotioneiny 

(w tym fitochelatyny) są zdolne do wiązania jonów metali i tworzenia 
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nietoksycznych kompleksów z metalami, które następnie są deponowane 

w docelowych miejscach nieaktywnych metabolicznie, głównie w wakuolach, 

gdzie są sekwestrowane [12, 13, 14]. Mechanizmy tolerancji bazują 

również na aktywacji systemu antyoksydacyjnego, w skład którego wchodzą 

enzymy antyoksydacyjne oraz drobnocząsteczkowe antyoksydanty jak 

np. prolinaczy wspomniany wyżej glutation. Sugeruje się także udział 

proliny w chelatowaniu jonów metali. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), 

katalaza (CAT) i peroksydaza gwajakolowa (GPX) to przykłady enzymów 

antyoksydacyjnych, których aktywnośćpodlega zmianie u roślin poddanych 

działaniu metali śladowych, [12, 13, 14, 15]. Podjęte badania skoncen-

trowane były na wybranych parametrach ekofizjologicznych jak zawartość 

proliny, niebiałkowych tioli i aktywności peroksydazy, ze względu na 

udział wymienionych w reakcjach obronnych roślin przed metalami 

ciężkimi. 

2. Cel pracy 

W pracy podjęto badania nad bioakumulacją metali ciężkich w liściach 

i łodygach oraz korzeniach słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus 

L.) mogącego znaleźć również zastosowanie jako roślina energetyczna. 

Podejmując badania sformułowano następujące cele: porównanie 

kumulacji Cd, Pb, Zn w różnych organach słonecznika, określenie siły 

kiełkowania nasion w obecności metali ciężkich, oszacowanie zawartości 

proliny i niebiałkowych grup tiolowych (–SH) oraz aktywności 

peroksydazy (GPX) w liściach, czyli parametrów przydatnych w ocenie 

fizjologicznych przystosowań roślin rosnących w obecności metali. 

3. Materiały i metody  

Materiał roślinny stanowiły nasiona słonecznika zwyczajnego 

(Helianthus annuus L.). Do doświadczenia wybrane zostały nasiona pełne, 

nieuszkodzone o podobnej długości i masie.  

Rośliny uprawiano w ziemi ogrodniczej VITAHUM (pH = 5,5-5,6) 

(CaCl2) o zawartości substancji organicznej 25-30% i zawartości Cd, Pb 

i Zn odpowiednio 0,7; 3,3; 23,4 mg kg
-1
), uprzednio wysuszonej i przesianej 

przez sito o średnicy oczek 2 mm. Do gleby dodano: 500 i 2000 mg kg
-

1
s.m. Pb; 5 i 10 Cd; 1000 i 3000 Zn (stężenia przyjęte przez IUNG – jako II 

i III klasa skażenia gleby). Do zanieczyszczenia gleby użyto roztworów 

azotanu (V) kadmu Cd(NO3)2 azotanu (V) ołowiu Pb(NO3)2 i azotanu (V) 

cynku Zn(NO3)2 [16]. Nasiona wysiano do doniczek o pojemności 2 kg (15 

roślin na doniczkę; 3 powtórzenia na każdy wariant doświadczenia). 

Kontrolę stanowiły nasiona wysiane do podłoża nie zanieczyszczonego. 

Uprawa prowadzona była 57 dni w temperaturze 24/22
o
C (dzień/noc), przy 
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natężeniu światła 10 tys. luxów, fotoperiodzie 16/8h i wilgotności na 

poziomie 82%. Przeprowadzono badanie siły kiełkowania nasion 

w obecności metali ciężkich. W tym celupo siedmiu dniach od wysiewu 

liczono ilość wykiełkowanych nasion i obliczono stosunek liczby 

wykiełkowanych nasion do liczby nasion wysianych. Siłę kiełkowania 

wyznaczono w każdej donicy [17]. 

3.1. Oznaczanie metali ciężkich w materiale roślinnym  

Pomiaru zawartości pierwiastków ciężkich dokonano według metody 

Baycu i in. [18]. Zebrane części nadziemne oraz korzenie zostały umyte 

w wodzie destylowanej i wysuszone do suchej masy w 105
o
C. Następnie 

wykonane zostały naważki (240-250 mg). Odważony materiał roślinny 

zalano 4 ml stężonego 65% kwasu azotowego (V). Początkową macerację 

prowadzono w temperaturze pokojowej, natomiast dalszą mineralizację 

w termoblokach w 120
o
C. Otrzymane zawiesiny sączono. Całkowitą 

objętość powstałego roztworu uzupełniano wodą dejonizowaną do 10 ml. 

W otrzymanych roztworach oznaczono zawartość metali ciężkich Pb, Zn 

i Cd metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej (AAS, spektrometr 

Thermo ScientificiCE3500). Zawartość metali ciężkich wyrażono w mg 

metalu na kilogram suchej masy (mg kg
-1

s.m.).  

3.2. Zawartość proliny 

Zawartość proliny zbadano wg metody zaproponowanej przez Batesa 

i in. [19]. Wykonano 0,5 g naważki liści, które następnie zostały roztarte 

w moździerzu z dodatkiem 3% kwasu sulfosalicylowego w temp. 4
o
C. 

Wykonywano po 3 homogenaty z roślin uprawianych w każdej donicy. 

Homogenaty przesączono. Do 2 ml próbki dodawano 2 ml kwasu 

octowego, 2 ml odczynnika ninhydrynowego (1,25 ninhydryny rozpuszczonej 

w 20 ml kwasu octowego oraz 60 ml 6M kwasu ortofosforowego), 

następnie próbki inkubowano w temperaturze 100
o
C. Po zatrzymaniu 

reakcji w łaźni lodowej do próbek dodawano 2 ml toluenu, po czym 

mieszano. Toluen zawierający barwnik odessano znad fazy wodnej i po 

osiągnięciu temperatury pokojowej zmierzono absorbancję przy długości 

fali 520 nm. Zawartość wolnej proliny odczytywano z krzywej wzorcowej, 

a następnie przeliczono na świeżą masę zgodnie z równaniem: μmol 

proliny g
-1

= [(μg proliny ml
-1

)/115,5/(g próbki)/5]. 

3.3. Zawartość niebiałkowych grup -SH 

Zawartość niebiałkowych grup tiolowych oznaczano według metody 

Mass i in. [20]. Liście homogenizowano w roztworze 2% kwasu 5-sulfo-

salicylowego z 1mMNa2-EDTA i 0,15% askorbinianu sodu. Homogenaty 
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(wykonane po 3 z każdej donicy) odwirowano przy 15 000 rpm przez 

10 minut. Następnie do prób dodano 1M bufor fosforanowy (pH 8) oraz 

10 mM DNTB i po minucie mierzono absorbancję przy długości fali 

415 nm. Zawartość niebiałkowych reszt -SH obliczono na podstawie 

krzywej wzorcowej dla L-cysteiny i wyrażono w nmol g
-1

świeżej masy. 

3.4. Aktywność peroksydazy gwajakolowej (GPX) 

Aktywność peroksydazy mierzona była według metody Fang i Kao [21]. 

Liście roztarto w moździerzu w 0,1M buforze fosforanowym o pH 6,8. 

Procedurę prowadzono w 4
o
C. Homogenaty wirowano przez 20 minut przy 

12 000 rpm. Mieszanina reakcyjnazawierała 200 μl ekstraktu enzymatycznego, 

800 μl buforu fosforanowego o stężeniu 50 mM i pH 5,8 oraz 1,5 μl H2O2 

i 1,5 μl gwajakolu. Wzrost absorbancjimierzono spektrofotometrycznie 

przy długości fali 470 nm. Pomiaru dokonywano w czasie 2 minut. W tym 

czasie następuje polimeryzacja gwajakolu do tetragwajakolu. Aktywność 

peroksydazy wyrażono w ΔA min
-1

 [18]. 

3.5. Analiza danych 

Dane analizowano za pomocą analizy wariancji (ANOVA). Różnice 

statystyczne wszystkich zmiennych ustalono stosując Test Tukey‟a. 

Różnice uznawano za istotne dla p<0,05. Przy pomocy programu Statistica 

wersja 10.0 przeprowadzono analizę współczynników korelacji Pearsona.  

4. Wyniki i dyskusja 

Zawartość metali ciężkich w organach roślinnych była zróżnicowana 

w zależności od zastosowanej dawki Cd, Pb i Zn. Wykazano wyższe 

stężenia Zn i Pb w korzeniu słonecznika przy wyższych stężeniach metali 

w podłożu w porównaniu do liści i łodyg. Kadm odkładany był głównie 

w liściach (wykresy 1-3). Wykazano najniższą siłę kiełkowania nasion 

w obecności 3000 mg/kg Zn i 500 mg/kg Pbw podłożu (wykres 4). Siła 

kiełkowania nasion słonecznika była wyższa od wyników uzyskanych dla 

żyta ozimego (Secale cereale L.), pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.), 

rzepaku ozimego (Brassica napus oleifera L.) i gorczycy białej (Sinapis 

alba L.), kiełkowanych w roztworach zawierających metale. Wykazano 

również, że wzrastające stężenia roztworów soli metali ciężkich 

ograniczały kiełkowanie nasion u wszystkich badanych roślin [17]. 
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Wykres 1. Zawartość Pb w różnych organach rośliny [mg/kg s.m.]. Ta sama litera przy 

wartościach oznacza brak statystycznie istotnych różnic dla p <0,05 

 

Wykres 2. Zawartość Zn w różnych organach rośliny [mg/kg s.m.]. Ta sama litera przy 

wartościach oznacza brak statystycznie istotnych różnic dla p < 0,05 

 

Wykres 3. Zawartość Cd w różnych organach rośliny [mg/kg s.m.]. Ta sama litera przy 

wartościach oznacza brak statystycznie istotnych różnic dla p < 0,05 
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Wykres 4. Siła kiełkowania nasion słonecznika w obecności wybranych metali ciężkich [%] 

Rośliny bardzo silnie reagują na zmianyzawartości pierwiastków 

śladowych w glebach. Przy wysokich stężeniach w glebie dochodzi do 

zmniejszenia tempa wzrostu pędów lub do całkowitego zahamowania 

wzrostu. Mogą pojawiać się chlorozy i nekrozy liści. Przedwcześnie 

zachodzą objawy starzenia, występują niedobory mikro- i makroelementów 

[22, 23, 24, 25]. Podwyższone stężenia metali mogą przyczyniać się do 

zminimalizowania tempa wzrostu korzeni i ich biomasy, zbrunatnienia 

wierzchołków wzrostu i zmniejszenia gęstości strefy włośnikowej, na co 

wskazują badania innych autorów [26].  

Baran i Jasiewicz [27] stwierdzili, że korzenie badanych przez nich 

roślin kumulowały więcej metali niż części nadziemne. Badania 

przeprowadzone przez tych autorów wskazywały, iż korzenie roślin 

kumulowały większe ilości pierwiastków śladowych (w porównaniu 

z niniejszymi badaniami len zawierał 1,5-2,96 razy więcej Zn, groch 0,6-1,9; 

a gorczyca 1,4-2,6 razy więcej cynku). Zawartości kadmu były także 

większe w przypadku korzeni (1-5 razy więcej u lnu, 2-4 razy u grochu i 2-3 

razy więcej w korzeniach gorczycy). Ze względu na większą akumulację 

Cd w częściach nadziemnych słonecznika, roślina ta mogłaby znaleźć 

zastosowanie w procesie fitoekstrakcji. Ze względu na kumulację Zn i Pb 

w korzeniach przy większych stężeniach tych pierwiastków w podłożu 

słonecznik mógłby znaleźć zastosowanie w procesach fitostabilizacji. 

Z badań prowadzonych przez innych autorów [37] wynika, że słonecznik 

wykorzystany w doświadczeniu mógłby być użyty w celach rekultywacji 

terenów pokopalnianych. Bulińska-Radomska i in. [28] wykazali, że 
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nasiona słonecznika zwyczajnego (H.annuus L.) bardzo dobrze rozwijały 

się na ubogim podłożu, tworząc zwarte i bujne łany. Dzięki silnemu 

systemowi korzeniowemu dobrze wykorzystywały wodę z podłoża i były 

odporne na suszę. 

W niniejszychbadaniach wykorzystano dawki pierwiastków na poziomie II 

i III klasy zanieczyszczenia gleby wg IUNG,dla gleb użytkowanych 

rolniczo [16]. Ocena stopnia skażenia wg IUNG jest oparta na całkowitych 

zawartościach metali w powierzchniowej warstwie gleby (0-20 cm), 

z uwzględnieniem właściwości gleb decydujących o mobilności metali. 

Chcąc wykorzystać rośliny do celów energetycznych należy ocenić skład 

pierwiastkowy ich biomasy. Wg normy niemieckiej DIN 51731, 

określającej skład chemiczny biomasy przeznaczonej na cele energetyczne, 

dopuszczalna zawartość Cd wynosi: 0,5; Pb<10; Zn<100 mg kg
-1 

[29]. 

Zawartość Zn, Cd i Pb w biomasie słonecznika uprawianego w zanieczysz-

czonym okazała się wyższa od powyższych norm, stąd taka biomasa nie 

mogłaby być użyta do celów energetycznych.  

Badano wybrane parametry fizjologiczne pomocne w ocenie tolerancji 

roślin na podwyższone stężenia metali w podłożu. Akumulację proliny 

wykazywano u roślin poddanym różnego rodzaju stresom, jak: susza, 

zasolenie, promieniowanie UV, metale ciężkie, stres biotyczny [30]. 

W niniejszych badaniach najwyższą zawartość proliny stwierdzonow 

liściach roślin uprawianych w podłożu z dodatkiem 3000 mg/kg Zn 

10 mg/kg Cd i 2000 mg/kg Pb (wykres 5). Wraz ze wzrastającym 

stężeniem metalu zwiększała się zawartość proliny w liściach słonecznika; 

uzyskano dodatnie współczynniki korelacji między zawartością proliny, 

a zawartością Cd (0,80) oraz między zawartością proliny i zawartością Pb 

(0,96). Badania innych autorów [31, 32] potwierdzają, że zawartość proliny 

w liściach ulega największym zmianom pod wpływem stresowych 

czynników abiotycznych. Poziom proliny w takich samych warunkach 

stresu może być różny wśród odmian tego samego gatunku [33]. Również 

Zengini Munzuroglu [34] wykazali wzrost zawartości proliny wliściach 

fasoli uprawianej wroztworach z dodatkiem Pb, Cu, Cd i Hg. Sharma and 

Dietz [35] podali następujące przykłady roślin u których wykazano wzrost 

zawartości proliny pod wpływem metali ciężkich:  (Cajanus cajan (L.) 

MILLSP., Vigna mung (L.) Hepper, Helianthus annus L., Lemna minor L., 

Triticuma estivum L., Lactuca sativa L., Silene vulgaris (MOENCH) 

GARCKE, Oryza sativa L.). 
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Wykres 5. Zawartość proliny [μmol g-1ś.m.] w liściach roślin słonecznika (Helianthus annuus L.) 

hodowanych na glebie zanieczyszczonej Cd, Pb i Zn. Ta sama litera przy wartościach oznacza 

brak statystycznie istotnych różnic dla p < 0,05 

Peroksydazy to enzymy antyoksydacyjne których aktywność zmienia 

się pod wpływem różnych abiotycznych i biotycznych czynników 

stresowych [36]. W naszych badaniach w liściach słonecznika (za wyjątkiem 

Cd 5) wykazano podobną aktywność peroksydazy w porównaniu do roślin 

kontrolnych (wykres 6). Wg Liui in. [37] odporność roślin na stres 

powodowany przez metale ciężkie może być związana ze zmniejszoną 

wrażliwościąenzymów na metale. Wykazywano wzrost aktywności 

peroksydazy u soi i ryżu pod wpływem Cd [38, 39]. Jednak wyniki 

otrzymane przez Benavides i in. [33], prowadzących badania na 

słoneczniku wskazywały na zmniejszenie aktywności peroksydazy 

w liściach tej rośliny narażonej na działanie 0,5 mM kadmu. Pandey 

i Sharma [23] przy tej samej dawce zanieczyszczenia również zanotowali 

zahamowanie aktywności tego enzymu w liściach kapusty. He i in. [40] 

podają, że przez wydłużenie czasu ekspozycji na kadm peroksydaza może 

być inaktywowana [23]. Problem wymaga jednak dalszych badań. 
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Wykres 6. Aktywność GPX [ΔA min-1] w liściach roślin słonecznika (Helianthus annuus L.) 

hodowanej w obecności Cd, Pb i Zn. Ta sama litera przy wartościach oznacza brak statystycznie 

istotnych różnic dla p < 0,05 

Tolerancja roślin na metale ciężkie jest związana ze zmianami 

koncentracji związków bogatych w grupy –SH [41]. Najwyższą zawartość 

niebiałkowych grup-SH wykazano w liściach roślin uprawianych w glebie 

z dodatkiem Pb, 2000 mg/kg Pb, (wykres 7). Wykazano dodatni 

współczynnik korelacji między zawartością Pb w liściach a zawartością 

niebiałkowych tioli (0,76). Pozytywną korelację między zawartością Cd 

i zawartością niebiałkowych tioli u Ceratophyllum demersum L. uzyskali 

również Mishra i in. [42]. 
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Wykres 7. Zawartość niebiałkowych grup -SH [nmol g-1 świeżej masy] w częściach nadziemnych 

słonecznika (Helianthus annuus L.) w obecności różnych stężeń Cd, Pb i Zn. Ta sama litera przy 

wartościach oznacza brak statystycznie istotnych różnic dla p < 0,05 

5. Podsumowanie 

Zawartość metali ciężkich w organach słonecznika była zróżnicowana 

w zależności od zawartości Pb, Zn i Cd w podłożu. Ołów i cynk odkładane 

były w większych stężeniach w korzeniachprzy wyższych koncentracjach 

metali w podłożu, natomiast kadm w częściach nadziemnych H. annus L. 

Ze względu na wyższą akumulację Cd w częściach nadziemnych 

słonecznik może być wykorzystany do fitoekstracji tego pierwiastka. 

Wykazano dodatnią zależność między zawartością Cd i Pb i stężeniem 

proliny oraz zawartością Pb i niebiałkowych tioli, co potwierdza udział 

tych związków w reakcjach obronnych słonecznika względem metali 

ciężkich.Słonecznik mógłby być uprawiany na terenach zanieczyszczonych 

przez metale, jednak badania bioakumulacji metali ciężkich powinny być 

prowadzone przez podjęciem decyzji dotyczącej wykorzystania biomasy 

tych roślin.  
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Akumulacja Cd, Zn i Pb i ich wpływ na wybrane parametry 

fizjologiczne Helianthus annuus L. 

Streszczenie 

Metale ciężkie są to pierwiastki o liczbie atomowej >20. Mogą one być niezbędne 

w metabolizmie roślin, jednak występując w podwyższonych stężeniach stają się toksyczne. 

Efekt toksyczności zależy od wchłoniętej dawki. Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, 

przez co kumulują się w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego. W ostatnich latach 

zwiększa się zainteresowanie problemem zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. 

Jednocześnie rośnie potrzeba zagospodarowania terenów zdegradowanych, poszukuje się 

roślin odpornych na związki toksyczne, prowadzone są badania nad rekultywacją gleb, 

m.in. poprzez fitoremediację. 

Do badań akumulacji wybranych metali ciężkich wykorzystano nasiona i siewki słonecznika 

zwyczajnego (Helianthus annuus L.). Podłoże zanieczyszczano ołowiem, cynkiem oraz 

kadmem zgodnie z II i III stopniem zanieczyszczenia gleb wg wytycznych IUNG. 

Oznaczono stężenie Pb, Cd i Zn, a także określono wskaźniki ekofizjologiczne, tj. zawartość 

proliny i niebiałkowych grup -SH oraz aktywność GPX. Podejmując badania nad 

akumulacją metali ciężkich w organach słonecznika sformułowano następujące cele: 

porównanie kumulacji metali ciężkich: Cd, Pb, Zn w warunkach zróżnicowanego 
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zanieczyszczenia podłoża, określenie siły kiełkowania, oszacowanie zawartości proliny oraz 

niebiałkowych grup –SH, jak również oznaczenie aktywności peroksydazy w liściach roślin 

rosnących w obecności metali. 

Zawartość metali ciężkich w poszczególnych organach słonecznika zmieniała się 

w zależności od stężenia Cd, Pb i Zn w podłożu. Wykazano wyższe stężenia Zn i Pb 

w korzeniu przy wyższych koncentracjach metali w podłożu. Natomiast kadm odkładany 

był głównie w liściach, dlatego słonecznik mógłby znaleźć zastosowanie w procesach 

fitoremediacji. Badania bioakumulacji metali ciężkich powinny być prowadzone 

każdorazowo przed podjęciem decyzji dotyczącej wykorzystania biomasy roślin. Dawki 

3000 mg/kg Zn i 500 mg/kg Pb w podłożu powodowały obniżenie siły kiełkowania nasion. 

Wykazano również dodatnią zależność między zawartością Cd i Pb i stężeniem proliny oraz 

zawartością Pb i niebiałkowych tioli, co potwierdza udział tych związków w reakcjach 

obronnych słonecznika względem metali ciężkich.  

Słowa kluczowe: akumulacja, metale ciężkie, słonecznik zwyczajny Helianthus annuus, 

rośliny energetyczne. 

Accumulation of Cd, Zn and Pb and their effect on selected 

physiological parameters of Helianthus annuus L. 

Abstract 

Heavy metals are elements with an atomic number above 20. They are necessary for the 

metabolism of plants, but appearing at high concentrations are highly toxic. The toxic effect 

depends on the absorption of heavy metals. These metals are not biodegradable and thus 

they cumulate together with the increasing trophic level. In recent years the problem 

of environmental pollution with heavy metals has been increasing. Simultaneously, the 

development of brownfield is vitally important. Plants resistant to toxins are searched for. 

Therefore, the research based on the remediation of soils, for example by phytoremediation 

are conducted. 

Seeds and seedlings of sunflower (Helianthus annuus L.) were used to do research 

concerning the accumulation of the selected heavy metals. The soil was contaminated with 

lead, zinc and cadmium in accordance with the second and the third degree of soil pollution 

according to the IUNG guidelines. The concentration of Pb, Cd and Zn was determined. 

Additionally, ecophysiological parameters: the content of proline, non-protein -SH groups 

and GPX activity were determined. The aims of the experiment were the following: the 

analysis of the accumulation of heavy metals: Cd, Pb, Zn in varying soil contamination, the 

determination of the force of the seed germination, the determination of the content 

of proline and non-protein SH groups and GPX activity in the leaves of plants growing 

in the presence of Cd, Pb, Zn.  

The content of heavy metals in different parts of the plant varied according to the dose 

of Cd, Pb and Zn. In case of higher concentrations of metals in the soil, the higher 

accumulation ofZn and Pb in the sunflower roots was showed. In contrast, cadmium was 

deposited mainly in the leaves, so sunflower may be usedin the phytoremediation. Research 

of bioaccumulation of heavy metals should be carried outeach time before making 

a decision about the applicationof the plant biomass. At 3000 mg/kg of Zn 500 mg/kg 

of Pbin the soil the reduction of the seed germination was noted. A positive relationship 

between the content of Cd, Pband the concentration of prolineas well as the content of Pb 

and non-proteinthiols was also demonstrated. It confirms the participation of the 

secompounds in the defense response of sunflower plants contaminated with heavy metals.  

Key words: accumulation, heavy metals, sunflower Helianthus annuus, energy plants. 
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Ocena jakości życia oraz występowania  

zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród kobiet  

z rakiem piersi 

1. Wstęp 

Na ocenę jakości życia składają się wcześniejsze doświadczenia 

pacjenta oraz aktualna sytuacja życiowa. a także oczekiwania dotyczące 

przyszłości [1]. Jak wykazują badania naukowe, wyższy poziom jakości 

życia wiąże się z lepszą akceptacją choroby, co w znacznym stopniu 

ułatwia zmaganie się z nią. Z kolei ocena zdrowia na poziomie wyższym 

wiąże się z lepszą oceną jakości życia [2]. 

Ciągła obserwacja stanu pacjenta oraz indywidualizacja opieki 

medycznej, pozwala na ocenę aktualnego poziomu jakości życia, która 

zmienia się pod wpływem różnych czynników, takich jak: indywidualna 

tolerancja na leczenie, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

oraz poziom wsparcia psychicznego otrzymywanego od najbliższych. 

Uzyskanie informacji odnośnie jakości życia pacjentek leczonych 

z powodu nowotworu piersi umożliwia optymalne dostosowanie opieki 

pielęgniarskiej do potrzeb pacjenta i jego bliskich [3, 4]. 

Dodatkowo na ocenę jakości życia mogą mieć wpływ niekorzystne 

reakcje emocjonalne towarzyszące kobiecie poddanej leczeniu 

chirurgicznemu z powodu nowotworu piersi. Do tych reakcji można 

zaliczyć przede wszystkim: zaburzenia lękowe i depresyjne, gniew 

i przygnębienie. Umiarkowany poziom lęku, może pełnić pozytywne 

funkcje, motywując pacjentkę do działań obronnych, skłaniając ją do 

podejmowania czy kontynuowania leczenia. Z kolei lęk patologiczny może 

stać się czynnikiem paraliżującym, prowadzącym do depresji bądź działań 

destruktywnych. Dlatego właśnie w sprawowaniu opieki nad chorym 
                                                                 
1 marta.luczyk@umlub.pl, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2 budzyńska.ania@o2.pl, Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie 
3 agata.pietraszek.umlub@gmail.com, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
4 robert.luczyk@umlub.pl, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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onkologicznie kluczowe staje się monitorowanie reakcji negatywnych, jak 

lęk i depresja, zakłócających sprawne funkcjonowanie człowieka [5, 6]. 

2. Cel pracy  

Celem niniejszej pracy było określenie poziomu jakości życia oraz 

występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród chorych leczonych 

chirurgicznie z powodu raka piersi. Skupiono się także na określeniu 

zależności między oceną jakości życia a poziomem nasilenia zaburzeń 

lękowych i depresyjnych wśród badanych kobiet. 

3. Materiały i metody 

W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego  

z wykorzystaniem techniki ankiety. Narzędziami badawczymi, 

wykorzystanymi w pracy był autorski kwestionariusz ankiety oraz 

narzędzia standaryzowane: Kwestionariusz WHO Quality of Life–Bref 

(WHOQOL-BREF), który służy do oceny jakości życia. Składa się on z 26 

pytań. Narzędzie pozwalana określenie ogólnej oceny jakości życia, 

percepcję stanu zdrowia oraz funkcjonowania w zakresie czterech sfer 

życiowych: dziedzina fizyczna, psychiczna, relacje społeczne oraz 

środowisko [7]. Drugim narzędziem użytym w pracy była skala HADS 

(ang. Hospital Anxiety and Depression Scale) stosowana w diagnostyce 

zaburzeń lękowych i zaburzeń depresyjnych, składająca się z 16 pytań.  

Skala zawiera dwie podskale: HADS – A do pomiaru zaburzeń lękowych 

oraz HADS – D do pomiaru stanów depresyjnych. Wyniki podskali 

depresji HADS – A interpretuje się następująco: uzyskanie od 0 do 7 

punktów wskazuje na brak zaburzeń lękowych, natomiast przedział 

punktowy od 8 do 10 punktów wskazuje na stany graniczne, z kolei wynik 

11 – 21 punktów wskazuje na występowanie objawów zaburzeń lękowych 

(w analogiczny sposób interpretuje się podskalę dotyczącą zaburzeń 

depresyjnych) [8]. Analiza statystyczna została wykonana w programie 

STATISTICA wersja 10.0. Dla porównania dwóch grup niezależnych 

wykorzystano test U Manna-Whitneya, zaś w przypadku większej ilości 

grup stosowano test Kruskala-Wallisa. Praca stanowi część pracy 

magisterskiej pt.: „Jakość życia chorych leczonych chirurgicznie z powodu 

raka piersi”. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do maja 

2015 roku i objęło 105 losowo wybranych pacjentek leczonych na Oddziale 

Chirurgii Piersi oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Lublinie. Uzyskano zgodę Dyrektora Placówki, w której zrealizowano 

badania. Przeprowadzone badania miały charakter anonimowy. Wszystkie 

ankietowane wyraziły zgodę na udział w badaniach.  
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4. Analiza wyników 

Do badania zakwalifikowano kobiety z rozpoznanym nowotworem 

złośliwym piersi. Charakterystykę grupy badanej z uwzględnieniem cech 

socjo-demograficznych oraz klinicznych przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej z uwzględnieniem zmiennych socjo-demograficznych 

oraz klinicznych 

Zmienne socjo-demograficzne % n 

Wiek 18 - 39 lat 21,70 23 

40 - 59 lat 50,94 54 

60< lat 27,36 29 

Miejsce zamieszkania Wieś 28,30 30 

Miasto do 100 tys. mieszk. 30,19 32 

Miasto powyżej 100 tys. 

mieszkańców 
42,51 44 

Status związku W związku 78,30 83 

Samotna 21,70 23 

Czas trwania choroby 1 rok 48,11 51 

1 rok -5 lat 27,36 29 

>5lat 23,58 25 

Metody leczenie 

chirurgicznego 

Leczenie oszczędzające 56,6 60 

Mastektomia  43,4 46 

Decyzja o poddaniu się 

zabiegowi 

chirurgicznemu 

Kilka dni 30,19 32 

1 tydzień do kilku miesięcy 30,19 32 

Decyzja natychmiastowa 39,62 42 

Źródło: opracowanie własne 

Średnia ocena ogólnej jakości życia respondentek wynosiła 20,17 

punktów zaś percepcji zdrowia 16,55. W zakresie poszczególnych dziedzin 

funkcjonowania chore najlepiej oceniły funkcjonowanie w dziedzinie 

relacji społecznych (68,87), najniżej zaś w zakresie dziedziny 

psychologicznej (57,94). Wyniki średnie dla ogółu badanych przedstawia 

tabela 2. 

Tabela 2. Ocena jakości życia, percepcji zdrowia oraz poszczególnych zakresów funkcjonowania 

dokonana przez ankietowane.  

WHOQOL-BREF Średnia 
Ufność -

95% 

Ufność 

+95% 
SD 

Jakość życia 20,17 18,02 22,31 11,12 

Percepcja zdrowia 16,55 14,64 18,46 9,88 

Dziedzina fizyczna 64,66 61,82 67,49 14,7 

Dziedzina psychologiczna 57,94 55,14 60,75 14,57 

Dziedzina relacje społeczne 68,87 65,73 72,01 16,32 

Dziedzina środowisko 62,12 58,93 65,3 16,53 

Źródło: opracowanie własne; SD- odchylenie standardowe 
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W dalszej analizie skupiono się na określeniu zależności między oceną 

jakości życia oraz poszczególnych dziedzin funkcjonowania a zmiennymi 

socjo-demograficznymi. Stwierdzono zależność między zmiennymi 

tj.: wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj zabiegu chirurgicznego oraz czas od 

wykrycia choroby do podjęcia decyzji o leczeniu nowotworu piersi a oceną 

jakości życia i poszczególnych zakresów funkcjonowania pacjentki. 

Dlatego w dalszej analizie skupiono się na przedstawieniu tychże 

zależności. Jak się okazało wiek był zmienną istotnie statystycznie 

wpływającą na ocenę poziomu jakości życia (p<0,01), percepcję zdrowia 

(p<0,01), oraz dziedzinę fizyczną (p=0,04), psychologiczną (p=0,04) 

i środowiskową (p<0,01). W każdym z tych zakresów, istotnie lepszej 

oceny dokonywały kobiety młodsze w wieku od 18 do 39 roku życia. 

Szczegółową analizę przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Ocena jakości życia, percepcji zdrowia oraz poszczególnych zakresów funkcjonowania 

z uwzględnieniem wieku 

WHOQOL-

BREF 

Od 18-39 Od 40-59 Powyżej 60 r.ż. 
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Ś
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5
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5
%

 

S
D

 
Ogólna jakość 
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7
,1

7
 

2
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,9

7
 

3
1
,3

8
 

9
,7

2
 

1
8
,9

8
 

1
6
,0
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3
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0
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6
,8

1
 

1
2
,7

4
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0
,8

8
 

1
0
,7

1
 

P
<

0
,0

1
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zdrowia 2
2
,2

8
 

1
8
,3

0
 

2
6
,2

6
 

9
,2

0
 

1
4
,8

1
 

1
2
,0

8
 

1
7
,5

5
 

1
0
,0

3
 

1
4
,6

6
 

1
1
,2

8
 

1
8
,0

3
 

8
,8

8
 

P
<

0
,0

1
 

Dziedzina 
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2
,8

3
 

6
4
,2
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8
1
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1
9
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8
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0
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1
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0
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6
7
,5

7
 

5
9
,1

0
 

7
6
,0

4
 

1
9
,5

8
 

5
5
,4

8
 

5
2
,2

4
 

5
8
,7

2
 

1
1
,8

6
 

5
4
,8

9
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0
,5
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3
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1
,4

1
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0
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4
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Dziedzina 

relacje 

społeczne 

7
4
,6

4
 

6
4
,8

3
 

8
4
,4

5
 

2
2
,6

8
 

6
7
,1

3
 

6
3
,0

7
 

7
1
,1

9
 

1
4
,8

7
 

6
7
,5

3
 

6
3
,0

2
 

7
2
,0

4
 

1
1
,8

6
 

p
=

0
,2

6
 

Dziedzina 

środowiskowa 7
5
,8

2
 

6
6
,2

0
 

8
5
,4

3
 

2
2
,2

4
 

5
7
,7

5
 

5
4
,4

9
 

6
1
,0

2
 

1
1
,9

7
 

5
9
,3

8
 

5
4
,4

7
 

6
4
,2

8
 

1
2
,8

8
 

p
<

0
,0

1
 

Źródło: opracowanie własne; SD- odchylenie standardowe 

Miejsce zamieszkania było zmienna istotnie wpływającą na ocenę 

percepcji zdrowia (p<0,01). Jak się okazało istotnie wyższe wyniki w tym 

zakresie osiągały kobiety zamieszkujące tereny miast do 100 tys. 

mieszkańców (21,88). Najniższy zakres percepcji zdrowia osiągnęły 

kobiety zamieszkujące większe miasta do 500 tys. mieszkańców (13,35). 

W zakresie pozostałych pozycji kwestionariusza nie odnaleziono istotnej 

statystycznie zależności względem zmiennej miejsce zamieszkania, jednak 

nieco wyższe wyniki osiągały kobiety zamieszkujące tereny mniejszych 

miast. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na ocenę jakości życia kobiet  

z rakiem piersi był zakres operacji jakiemu zostały poddane chore (tabela 

5). Poziom ogólnej jakości życia, została istotnie lepiej oceniony (p=0,05) 

przez kobiety poddane leczeniu oszczędzającemu (21,88) aniżeli przez te 

kobiety, które przebyły mastektomię (17,99). Co więcej, zakres zabiegu 

chirurgicznego był zmienną istotnie wpływającą na poziom 

funkcjonowania w zakresie dziedziny fizycznej. Także w tym zakresie 

wyższe wyniki osiągnęły kobiety leczone metodą oszczędzającą (69,11). 

W ocenie poziomu jakości życia oraz zakresu funkcjonowania kobiet  

w zależności od długości czasu podejmowania decyzji o leczeniu 

chirurgicznym, wykazano istotną zależność statystyczną tylko w przypadku 

oceny ogólnej jakości życia (p=0,05). Wyższy poziom jakości życia 

wykazywały kobiety, które podjęły decyzję w ciągu kilku dni (23,44), 

najniższy poziom jakości życia wykazały kobiety, które decyzję tą podjęły 

w ciągu kilku miesięcy. Uzyskane wyniki przedstawia tabela 6.  
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Tabela 4. Ocena jakości życia, percepcji zdrowia oraz poszczególnych zakresów funkcjonowania 

z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 

WHOQOL-

BREF 

Wieś 
Miasto do 100 tys. 

mieszk. 

Miasto od 100 -500 

tys. mieszk. 
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Ogólna 

jakość życia 1
9
,5

8
 

1
5
,9

7
 

2
3
,2

0
 

9
,6

7
 

2
1
,8

8
 

1
7
,3

0
 

2
6
,4

5
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2
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0
 

1
9
,3

2
 

1
5
,9

9
 

2
2
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4
 

1
0
,9

4
 

p
=

0
,3

7
 

Percepcja 

zdrowia 1
5
,0

0
 

1
0
,8

6
 

1
9
,1

4
 

1
1
,0

8
 

2
1
,8

8
 

1
8
,8

5
 

2
4
,9

0
 

8
,4

0
 

1
3
,3

5
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0
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1
 

1
6
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0
 

8
,6

9
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<
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1
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4
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5
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4
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1
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7
,6
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3
,5
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,8

2
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,6

4
 

5
4
,4

4
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5
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1
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5
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,1
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1
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0
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0
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0
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1
 

7
6
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5
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9
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6
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4
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9
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6
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Źródło: opracowanie własne; SD- odchylenie standardowe 
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Tabela 1. Ocena jakości życia, percepcji zdrowia oraz poszczególnych zakresów funkcjonowania 

z uwzględnieniem rodzaju zabiegu chirurgicznego 

WHOQO

L-BREF 

Leczenie oszczędzające Mastektomia 

A
n
al

iz
a 

st
at

y
st

y
cz

n
a 

Ś
re

d
n
ia

 

U
fn

o
ść

 -
9
5
%

 

U
fn
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ść
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9
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%

 

S
D

 

Ś
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d
n
ia

 

U
fn

o
ść

 -
9
5
%

 

U
fn

o
ść

 +
9
5
%

 

S
D

 

Ogólna 

jakość 

życia 

21,88 18,99 24,76 11,19 17,99 14,93 21,05 90,70 p=0,05 

Percepcja 

zdrowia 
17,08 14,63 19,53 9,48 15,24 11,88 18,60 10,65 p=0,35 

Dziedzina 

fizyczna 
69,11 65,19 73,03 15,18 58,36 54,56 62,17 12,05 p<0,01 

Dziedzina 

psycho-

logiczna 

59,93 55,60 64,26 16,76 54,98 51,64 58,32 10,59 p=0,32 

Dziedzina 

relacje 

społeczne  

70,83 65,94 75,73 18,95 67,07 63,36 70,79 11,78 p=0,18 

Dziedzina 

środo-

wiskowa 

63,65 59,66 67,63 15,43 59,91 54,04 65,78 18,59 p=0,10 

Źródło: opracowanie własne; SD- odchylenie standardowe 

Kolejnym etapem badań było określenie poziomu zaburzeń lękowych 

oraz depresyjnych występujących wśród badanych kobiet. Średnia 

objawów lęku wśród badanych kobiet wynosi 10,1 co charakteryzuje lęk na 

poziomie granicznym.  Natomiast średnia dla depresji wynosiła 6,24 

punktów co świadczy o braku występowania zaburzeń depresyjnych. 

Powyższe informacje przedstawia tabela 7. 
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Tabela 6.  Ocena jakości życia, percepcji zdrowia oraz poszczególnych zakresów funkcjonowania 

z uwzględnieniem okresu podejmowania decyzji o leczeniu chirurgicznym 

WHOQOL

-BREF 

Kilka dni 
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Tabela 2. Ocena występowania lęku i depresji w badanej grupie kobiet  

HADS Średnie Ufność -95% Ufność +95% SD 

HADS-A 10,1 9,31 10,9 4,14 

HADS-D 6,24 5,54 6,93 3,62 

Źródło: opracowanie własne; SD- odchylenie standardowe 

 

W toku badań oraz przeprowadzonych analiz, poszukiwano odpowiedzi 

na pytanie czy istnieje związek miedzy poziomem jakości życia a 

występowaniem i poziomem nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych. 

Ze względu, iż nie stwierdzono występowania zaburzeń depresyjnych w 

badanej grupie porównano wyniki dotyczące jakości życia z wynikami 

dotyczącymi zaburzeń lękowych. Analiza statystyczna wykazała istotny 

związek pomiędzy ogólną oceną jakości życia, a nasileniem objawów lęku, 

(p<0,01). Jak się okazało kobiety, u których nie stwierdzono lęku, lepiej 

oceniały jakości swojego życia (26,29) w porównaniu z kobietami, u 

których zaobserwowano zaburzenia lękowe (14,77). Także w zakresie 

pozostałych czterech dziedzin funkcjonowania istotnie lepszej oceny 

dokonywały kobiety, u których lęk nie występował, zaś niższe wyniki 

osiągały kobiety, u których występowały zaburzenia lękowe. Wyniki były 
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5. Dyskusja 

Rak piersi stanowi poważny problem społeczny. Chore kobiety muszą 

zmierzyć się z uciążliwym, niekiedy długotrwałym procesem leczenia, 

konsekwencjami psychologicznymi, seksualnymi i społecznym, które 

bezpośrednio związane są ze zmianami w wyglądzie zewnętrznym oraz 

życiem osobistym [9, 10, 11]. De Walden-Gałuszko K. w swoich 

rozważaniach na temat jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, 

zauważyła, że wśród chorych na raka piersi najczęściej występują 

zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, zaś rzadziej w 

zakresie sprawności fizycznej [12]. Badania własne potwierdziły tą tezę, 

gdyż badane kobiety najwyżej oceniły funkcjonowanie w zakresie 

dziedziny fizycznej, zaś najniżej w zakresie dziedziny psychologicznej. 

Istnieje wiele czynników wpływających na poziom jakości życia chorych 

onkologicznie. Badania własne przeprowadzone wśród kobiet leczonych 

chirurgicznie wykazały istotną zależność między ogólnym poziomem 

jakości życia i poszczególnych zakresów funkcjonowania a wiekiem. 

Okazało się, że to kobiety młodsze istotnie lepiej określały jakość życia 

aniżeli kobiety starsze. Podobną zależność wykazały także badania 

przeprowadzone w 2014 roku wśród 104 kobiet poddanych mastektomii 

[13].  Co więcej badania autorstwa R. Stępień i G. Wiraszki 

przeprowadzone wśród 217 kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym 
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raka piersi wykazały, że młodsze pacjentki istotnie wyżej oceniły własne 

życie rodzinne, towarzyskie a także zgłaszały mniej nasilone dolegliwości 

specyficzne związane z przebytym leczeniem. Pogłębiona analiza 

powyższych badań wykazała także tendencje do pojawiania się niższych 

ocen w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym (p=0,053) oraz 

globalnego wyniku skali FACT-B (p =0,051) w grupie kobiet starszych.  

Z kolei ogólny poziom funkcjonowania istotnie wyżej oceniły kobiety 

młodsze [14]. Badania autorstwa R. Stępień i G. Wiraszki wykazały, że 

kobiety zamieszkujące tereny wiejskie gorzej oceniają jakość życia w 

porównaniu do kobiet mieszkających w mieście [14]. Badania własne nie 

wykazały istotnej zależności miedzy miejscem zamieszkania a oceną 

ogólnego poziomu jakości życia, jednak zmienna ta istotnie różnicowała 

percepcje zdrowia badanych kobiet. Analiza statystyczna badań własnych 

wykazała, że gorsze wyniki w tym zakresie osiągały kobiety z dużych 

miast. Z kolei badania prowadzone w 2014 roku wśród kobiet po 

mastektomii nie wykazały istotnego wpływu zmiennej miejsce 

zamieszkania na ocenę jakości życia respondentek [13].Badania własne 

wykazały, że kobiety, które poddane były leczeniu oszczędzającemu 

istotnie lepiej oceniały ogólny poziom jakości życia oraz funkcjonowanie w 

zakresie dziedziny fizycznej, aniżeli kobiety, które poddano mastektomii. 

Wyniki te świadczą o istotnym wpływie rozległości leczenia operacyjnego 

na ocenę jakości życia badanych pacjentek. Z kolei badania porównawcze 

przeprowadzone wśród kobiet po mastektomii oraz rekonstrukcji, z 

użyciem kwestionariusza EORT QLQ-C 30 wykazały, że lepszą ocenę 

jakości życia i poszczególnych zakresów funkcjonowania uzyskały kobiety 

po rekonstrukcji [15]. Świadczyć to może o znacznym wpływie 

postrzegania obrazu własnego ciała na samopoczucie, zadowolenie z życia 

a tym samym jakość życia kobiet leczonych chirurgicznie z powodu 

nowotworu piersi. 

Jednym z celów badań była odpowiedź na pytanie czy występowanie 

lęku i depresji wpływa na ocenę jakości życia oraz funkcjonowanie kobiet 

leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi. Analiza statystyczna 

wykazała, że istotnie lepsze wyniki w zakresie jakości życia oraz 

poszczególnych zakresów funkcjonowania, osiągały kobiety, u których 

zaburzenia lękowe nie występowały. Potwierdzenie wyników badań 

własnych odnajdujemy także w badaniach prowadzonych wśród kobiet po 

mastektomii, rekonstrukcji piersi [6, 13, 16, 17] a także w badaniach 

autorstwa Stelcera prowadzonych na grupie pacjentów z nowotworami o 

różnej lokalizacji pierwotnej [18]. 
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6. Wnioski 

1. Średnia ocena ogólnej jakości życia mierzona z pomocą 

kwestionariusza WHOQOL-BREF kształtowała się na poziomie 21,17 

punktów.  

2. Badane kobiety najwyżej oceniły funkcjonowanie w zakresie dziedziny 

fizycznej, zaś najniżej w zakresie dziedziny psychologicznej.  

3. Zmienne istotnie wpływające na jakość życia i funkcjonowanie kobiet 

leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi to: wiek, miejsce 

zamieszkania, rozległość operacji oraz czas podjęcia przez chore 

decyzji o leczeniu.  

4. W grupie kobiet leczonych chirurgicznie stwierdzono występowanie 

lęku na poziomie granicznym, natomiast nie stwierdzono zaburzeń 

depresyjnych. 

5. Występowanie lęku istotnie obniża jakość życia badanych kobiet.  
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Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było określenie poziomu jakości życia oraz występowania zaburzeń 

lękowych i depresyjnych wśród chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka piersi. 

Określono również zależności między oceną jakości życia a nasileniem zaburzeń lęku wśród 

badanych kobiet. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

techniki ankiety. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do maja 2015 roku 

i objęło 105 losowo wybranych pacjentek leczonych na Oddziale Chirurgii Piersi. Średnia 

ocena ogólnej jakości życia mierzonej z pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF 

kształtowała się na poziomie 21,17 punktów. Badane kobiety najwyżej oceniły 

funkcjonowanie w zakresie dziedziny fizycznej, zaś najniżej w zakresie dziedziny 

psychologicznej. Zmienne istotnie wpływające na jakość życia i funkcjonowanie kobiet 

leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi to: wiek, miejsce zamieszkania, 

rozległość operacji oraz czas podjęcia przez chore decyzji o leczeniu. Wyniki uzyskane 

z użyciem skali HADS pozwoliły stwierdzić występowanie lęku w badanej grupie na 

poziomie granicznym, natomiast nie stwierdzono zaburzeń depresyjnych. Występowanie 

lęku istotnie obniża jakość życia badanych kobiet.  

Słowa kluczowe: nowotwory sutka,  jakość życia, lęk, depresja, leczenie chirurgiczne 
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Quality of life and prevalence of anxiety and depressive disorders 

among women with breast cancer 

The objective of this paper was to determine the level of quality of life and prevalence of  

anxiety and depressive disorders among patients surgically treated for breast cancer. The 

paper also defines the relationship between the assessment of the quality of life and the 

intensity of anxiety disorders among the surveyed women. The study used diagnostic survey 

method using survey techniques. The study was conducted in the period from March to May 

2015 covering 105 randomly selected patients treated in the Department of Breast Surgery.  

Average rating of overall quality of life measured with a questionnaire WHOQOL- BREF 

was at level of 21.17 points. The surveyed women gave the highest marks to the physical 

aspect of their life and the lowest to their mental functioning. Variables significantly 

affecting the quality of life and functioning of women treated surgically for breast cancer 

include: age, place of residence, the extent of the operation and the time to take decision 

about the treatment. The results obtained using HADS indicated that there was fear in the 

study group at the cut-off level, but there was no depressive disorders. Prevalence of anxiety 

significantly deteriorated the quality of life of women surveyed. 

Key words: breast neoplasms, quality of life, depression, phobic disorders 
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