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Marzena Joanna Jakubowska
1 

Wpływ edukacji zdrowotnej  

na poprawę jakości życia pacjenta z chorob  przewlekł  

1. Wstęp 

Zdrowie i choroba są nieodłącznymi elementami życia każdego człowieka, ale to 

choroba powoduje że, człowiek traci równowagę miedzy swoim organizmem, a środo-

wiskiem, w którym funkcjonuje.  

W kulturze europejskiej jednym z pierwszych, który uporządkował całokształt 

poglądów na zdrowie był Hipokrates, późniejszy „ojciec medycyny europejskiej”, była 

to ocena subiektywna zawężająca kategorię zdrowia do „dobrego i złego samopo-

czucia”. W myśl jego poglądów dobre samopoczucie – zdrowie, złe – choroba zależy 

od równowagi między tym, co nas otacza, a nami [1]. 

Niedawno zaproponowano nową definicję choroby: 

C         s      m s    m   g    m ,                s      ź  ,      g     g  

samopoczucia nie m                   ć     ó         m,            m 

             m  s      g     m           m,            g        m  

        m         m     s                 m               ć organizmu [2]. 

Holistyczne traktowanie choroby, to wyeksponowanie działań opartych na połą-

czeniu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, czyli zapobieganie kolejnym objawom 

choroby lub innych chorób i łagodzenie powstałych. 
Zachowania zdrowotne kształtują się od wczesnego dzieciństwa w procesie socjali-

zacji pod wpływem różnych czynników i wzorców osobowych w domu, szkole i pla-

cówkach służby zdrowia. Panuje przekonanie, że edukacja zdrowotna w szkole jest 

najbardziej opłacalną, długofalową inwestycją o zdrowie społeczeństwa i w znacznym 

stopniu poprawia jakość życia. 

Koncepcja jakości życia stała się procesem bardzo użytecznym we wzmacnianiu 

nawyków zdrowotnych, a zatem i samego zdrowia, pomogła wprowadzić do medy-

cyny nurt humanistyczny. 

Świadomość i wiedza społeczeństwa wielu krajów dotycząca zdrowia i jego 

promocji u końca XX wieku była niewystarczająca, pogarszająca się sytuacja 

zdrowotna w krajach najbardziej rozwiniętych zrodziła ideę zwana promocją zdrowia. 

Jest ona młodą koncepcją.  

Pierwsze próby zdefiniowania podjęte zostały w 1947 roku w Ałma-Acie, ale to 

dopiero w roku 1986 powstał dokument „Karta Ottawska Promocji Zdrowia”. Znaj-

dujemy tam definicję: promocja zdrowia to proces umożliwiający każdemu człowiekowi 

zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania [3]. 

Wdrażając promocję zdrowia i edukację zdrowotną należy pamietać, że podczas 

całego życia człowieka występują różne stany między zdrowiem, a chorobą i że okresy 

niezdrowienia są naturalnymi etapami pomiędzy jednostka, a środowiskiem. Dla 

                                                                
1 jakubowskavip@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych. 
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organizmu ważne jest, aby mógł przystosować się do tych zmian. Człowiek wyedu-

kowany to człowiek świadomy, a w przypadku osoby chorej ma to jeszcze większe 

znaczenie dla poprawy jakości jego życia – życia w chorobie.  

2. Cel pracy 

Praca ma na celu przedstawienie pewnych aspektów związanych z pojęciami 

zdrowia, choroby, edukacji zdrowotnej, wychowania zdrowotnego i jakości życia. 

Ważne jest ukazanie wspomnianych problemów, a także zaprezentowanie nowych 

wyzwań stojących przed edukacją i medycyną jako wspólnym dobrem zachowań 

prozdrowotnych społeczeństwa. Na podstawie czterech jednostek chorobowych: 

nowotwór, niewydolność serca, AZS i alergia pokarmowa u dzieci spróbuję pokazać 

niektóre zagadnienia związane z chorobami i istotną rolę edukacji zdrowotnej, 

w kontekście osoby chorej lub zagrożonej.  

3. Aspekt edukacyjny 

Choroby przewlekłe są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, 

z którymi zmagają się społeczeństwa krajów rozwiniętych. Stanowią one obecnie 

główną przyczynę zgonów.Według danych światowej Organizacji Zdrowia [4] odpo-

wiadają za 60% zgonów. W 2005 r. na 58 mln zgonów 35 mln było spowodowanych 

chorobami przewlekłymi. 

Choroby przewlekłe są stosunkowo nowym problemem zdrowotnym. Pojawił się 

on jako wyzwanie społeczne dopiero w XX wieku. W tym czasie nastąpiła „epidemia” 

chorób przewlekłych  
Wśród przyczyn pojawienia się chorób przewlekłych wskazuje się: ubóstwo, 

nadmierną urbanizację i niesprzyjające warunki życia, zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego, niski poziom wykształcenia i powiązany z nim brak wiedzy o zdrowiu, 

sposobach jego utrzymania, monitorowania i postępowania w sytuacji wystąpienia 

choroby, brak dostępu do usług medycznych, niepodejmowanie działań promujących 

zdrowie i profilaktycznych przed pojawieniem się objawów choroby oraz brak rehabi-

litacji po przebytej chorobie, a także stres psychologiczny towarzyszący funkcjono-

waniu w nowoczesnych społeczeństwach [5]. Przedmiotem uwagi medycyny była 

choroba, bowiem kategorię zdrowia uznawano za zbyt trudną do określenia. Od połowy 

lat 80. pojęcie zdrowia systematycznie pojawia się w publikacjach naukowych 

i oficjalnych dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia. XX wiek przynosi nowe 

spojrzenie na człowieka i jego zdrowie.  
Zdrowie: „kompletny fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie 

tylko brak choroby lub kalectwa”. Definicja zawarta w programie Światowej Organizacji 

Zdrowia, stanowiąca wersję otwartą, co oznacza, że choroba nie jest pojęciem statycz-

nym, ustalonym raz na zawsze, ale aktualny stan wiedzy medycznej w zakresie zjawisk 

odzwierciedlających procesy patologiczne zachodzące w organizmie człowieka [6]. 

W ujęciu socjoekologicznym (holistycznym) zdrowie jest zjawiskiem wielowymia-

rowym, wymagającym badań zespołowych i udziału w nich wielu specjalistów 

z różnych dziedzin. 

Paradygmat socjoekologiczny wprowadził całkiem nowe w stosunku do socjo-

medycznej tradycji pojęcie promocji zdrowia, która określana jest jako proces umożli-
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wiający ludziom zwiększenie kontroli nad ich zdrowiem oraz polepszenie i wzboga-

cenie ich zdrowia [7]. 

Wielowymiarowość znaczenia zdrowia i choroby stwarza możliwości spojrzenia na 

człowieka poprzez wiele płaszczyzn, w jakich funkcjonuje i żyje. 

4. Wpływ edukacji zdrowotnej na jakość życia pacjenta z chorob  

przewlekł  

Specyfiką chorób przewlekłych jest to, że wymagają one dwukierunkowych działań. 

Z jednej strony niezbędna jest fachowa pomoc medyczna, zmniejszająca zagrożenie 

życia, z drugiej – inne specjalistyczne interwencje, mające na celu ułatwienie osobie 

chorej adaptacji do nowej, często zmienionej sytuacji życiowej. Rola edukacji 

zdrowotnej, postrzegana w kontekście osoby chorej lub zagrożonej, wymaga dosto-

sowania jej do indywidualnych potrzeb pacjenta i zaakceptowania konieczności 

modyfikacji zachowań osoby chorej.  

Edukacja zdrowotna jest ważnym, wspomagającym elementem działań napraw-

czych (terapii chorób), zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia. Aby ludzie 

aktywnie uczestniczyli w procesie leczenia chorób, potrafili im zapobiegać oraz 

kontrolować swoje zdrowie i wzmacniać jego potencjał, muszą wiedzieć, rozumieć 

i chcieć to robić [8]. Dzisiaj większość ludzi świadomie lub mniej świadomie zdaje 

sobie sprawę, że zdrowie nie polega na wolności od jakichkolwiek dolegliwości choro-

bowych, lecz stan zdrowia staje się nową jakością życia. 

Jakość życia to zagadnienie, które pomaga wprowadzić do medycyny nurt 

humanistyczny i holistyczne spojrzenie na pacjenta.  

W ostatnich latach termin „jakość życia” zrobił ogromną karierę, pojawiając się 

w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i medycznych. To niebywałe 

powodzenie można upatrywać w tym, że pojęcie jakości życia charakteryzuje się 

wieloznacznością, niedookreśleniem założeń teoretycznych oraz definicyjnych,  

a w konsekwencji również niemal nieograniczoną dowolnością interpretacyjną. Jakość 

życia jest konstruktem, nie można bezpośrednio jej zaobserwować ani też poddać 

ocenie i zmierzyć. Pozostaje w sferze subiektywnej percepcji, dlatego tak trudno ją 

zdefiniować i zbadać. Jakość życia według Agencji ds. Jakości Życia Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHOQOL Group, World Health Organization Quality of Life 

Group – 1993) to „sposób postrzegania przez jednostki swoich pozycji w życiu 

w kontekście kultury i systemu wartości, w których egzystują w powiązaniu z własnymi 

celami, oczekiwaniami, standardami i obawami  jest to szeroko pojęta koncepcja, na 

którą w sposób kompleksowy wpływają zdrowie fizyczne jednostki, jej stan psychiczny, 

relacje społeczne, stopień niezależności oraz jej stosunek do znaczących cech otacza-

jącego środowiska” [9].  

Choroba, zwłaszcza przewlekła lub nieuleczalna jest ogromnym stresem zarówno 

dla chorego, jak i jego otoczenia. Wiąże się z cierpieniem, ograniczeniem możliwości 

pełnienia ról społecznych, koniecznością zmiany trybu życia i codziennej aktywności, 

ma ogromny wpływ na jakość życia. Pacjent dotknięty chorobą powinien dostać 

wiedzę w postaci edukacji zdrowotnej, która wpłynie na jego przekonania, zachowania 

oraz sposoby i styl życia. Edukacja zdrowotna w chorobie przewlekłej zwana też 

„edukacją terapeutyczną” lub „edukacją pacjentów (chorych)” jest ukierunkowana na 

specyficzne problemy i potrzeby. Dotyczy również pacjentów onkologicznych, którzy 
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poprzez zaburzenia emocjonalne często czują większą niepełnosprawność niż wynika 

to z oceny ich obiektywnego stanu zdrowia. 

Choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów w Polsce, co wynika przede 

wszystkim z faktu późnego ich wykrywania i niskiej skuteczności leczenia i nadal 

stanowią jedno z największych wyzwań medycyny. Po chorobach układu krążenia są 

drugą przyczyną zgonów na świecie i w Polsce. Ważną rolę w rozwoju nowotworów 

odgrywa układ odpornościowy. Jest on kluczowym elementem w walce organizmu 

z nowotworami. Jeżeli jego reakcja jest z jakiegoś powodu słaba, może dojść do 

niekontrolowanego mnożenia się komórek raka. Bardziej narażone na raka są więc 

osoby, u których układ odpornościowy jest osłabiony i może nie rozpoznawać komórek 

rakowych jako „obcych”. Niektórzy autorzy określają nowotwór jako schorzenie układu 

odpornościowego [10]. 

Badania aktywności komórek układu odpornościowego (w tym komórek NK) 

dowodzą, że działają najlepiej, gdy przestrzegamy zdrowej diety, żyjemy w czystym 

środowisku, a nasza aktywność fizyczna obejmuje całe ciało (nie tylko mózg i ręce). 

Komórki układu odpornościowego są również wrażliwe na przeżywane przez nas 

emocje. Reagują pozytywnie, gdy w naszym stanie emocjonalnym dominują radość 

i poczucie związku z otoczeniem. To tak, jakby mobilizowały się szczególnie wtedy, 

gdy służą obronie życia, które obiektywnie warte jest obrony [11]. 

Objawy prawie wszystkich chorób przewlekłych powodują cierpienie, na przykład 

bóle, duszności, nudności, kołatania serca, zawroty głowy. Dolegliwości te wpływają 

na samopoczucie psychiczne chorego zarówno bezpośrednio, jak i w sposób pośredni. 

Ból na przykład może być źródłem fizycznego cierpienia występującego w danym 

momencie lub okresie, może być również dla chorego sygnałem pogorszenia stanu 

zdrowia nawrotu choroby, gorszego rokowania, nieskuteczności leczenia, a co za tym 

idzie niepewnej, budzącej lęk przyszłości [12]. 

A. Leszek, M. Bielawska i A. Nalewczyńska [13] dowodzą, że wszelkie działania 

terapeutyczne, które zmniejszają nasilenie objawów fizycznych, w istotny sposób 

oddziałują na poprawę jakości życia. Niebagatelne znaczenie ma też odpowiednia 

informacja udzielona przez personel medyczny zaangażowany w proces leczenia. 

Pacjenci wyczerpująco informowani, dobrze zorientowani w swojej chorobie i stoso-

wanym leczeniu oceniają jakość życia znacznie wyżej [14] Właściwy poziom wiedzy 

i umiejętności, a także motywacji pozwala pacjentowi zachować autonomię i świadomie 

uczestniczyć w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Pomaga choremu lepiej 

i sprawniej przygotować się do samoobserwacji, samokontroli i samoopieki i znacznie 

poprawić jakość życia w chorobie.  

Nowotwory stały się przyczynami długotrwałej, wyniszczającej choroby, nasilają-

cych cierpień, powolnego i często świadomego umierania. Śmierć w chorobie nowo-

tworowej poprzedzona jest stopniowym postępującym osłabieniem i ograniczeniem 

aktywności życiowej, a w ostatnim stadium choroby następuje przyspieszone pogor-

szenie się stanu zdrowia [15]. Opieka paliatywna jest opieką całościową (holistyczną). 

Obejmuje wszystkie ważne sfery życia chorego: somatyczną, psychiczną, społeczną 

i duchową [16]. „Nowa twarz opieki paliatywnej” posiada kilka ważnych cech. Po 

pierwsze opieka nad śmiertelnie chorymi rozpoczyna się wcześniej. W przypadku 

idealnym pacjenci zostają objęci opieką paliatywną już w momencie postawienia 
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diagnozy. Opieka nie dotyczy jedynie ostatnich dni życia, dzięki czemu lepiej odpo-

wiada pierwotnemu sensowi idei hospicyjnej. Biorąc pod uwagę stadium choroby, 

przyjmuje się, że tym szybciej opieka paliatywna przyniesie „sukces”, im wcześniej 

zostanie rozpoczęta [17]. Zorientowanie na wczesne podjęcie opieki idzie w parze 

z wyraźnym zaakcentowaniem pojęcia „jakości życia. Jakość życia jest jednym 

z najważniejszych celów opieki paliatywnej. 

Niewydolność serca (HF, heart failure) stanowi jeden z głównych i nierozwią-

zanych problemów zdrowia publicznego, przyczyniając się istotnie do znacznej 

śmiertelności i chorobowości w Polsce i na świecie.. Niewydolność serca wpływa na 

pogorszenie jakości życia, przyczynia się do częstych, nawracających hospitalizacji, 

a także zwiększa ryzyko zgonu [18]. 

W ostatnich latach medycyna poczyniła znaczne postępy w leczeniu niewydolności 

serca, dlatego jest możliwe: zmniejszenie tempa rozwoju choroby, złagodzenie objawów 

choroby, wydłużenie życia i poprawa jego jakości. Śmiertelność i chorobowość 

w przewlekłej niewydolności serca pozostaje nadal duża mimo postępu w leczeniu 

farmakologicznym związanym z coraz szerszym wprowadzaniem w życie „medycyny 

opartej na faktach”. Po wypisaniu ze szpitala ok. 25% chorych umiera, a wskaźnik 

ponownych hospitalizacji w okresie półrocznym sięga 25-50% [19]. 

Wprowadzenie zmian w stylu życia w zakresie diety i aktywności fizycznej, 

zaniechanie palenia tytoniu i stosowanie się do innych porad lekarza pozwala wielu 

chorym z łagodną i umiarkowaną niewydolnością serca na prowadzenie niemal 

normalnego trybu życia.  

W osiągnięciu wymienionych celów mogą pomóc działania edukacyjne, ukierunko-

wane na pacjentów.W piśmiennictwie są dostępne dane potwierdzające, iż działania 

edukacyjne prowadzone przez zespół terapeutyczny, w tym pielęgniarki edukacyjne, 

mają istotne znaczenie dla przedłużenia czasu przeżycia pacjentów z niewydolnością 

serca, poprawy stosowania się do zaleceń lekarza, poprawy samoopieki i jakości życia 

pacjentów oraz zmniejszenia liczby hospitalizacji. 

W wyniku prowadzonej edukacji zdrowotnej wsród pacjentów z niewydolnością 

serca: zwiększyła się liczba osób (z 64% do 95%) kontrolujących wagę ciała, zmniej-

szyła się liczba osób spożywających mięso codziennie (z 45% do 11%), zwiększył się 

procent ludzi kontrolujących regularnie ciśnienie z (43% do 96%) badanych, zmniej-

szył się o połowę odsetek palących a także liczba osób, które palą do 10 sztuk dziennie. 

Zmniejszyła się liczba spożywających alkohol w nadmiarze (z 38% do 18%) [20]. 

W ostatnich latach wprowadzono wiele różnorodnych metodycznie programów 

edukacyjnych, często skierowanych nie tylko do samego pacjenta, ale włączających 

również jego rodzinę i opiekunów. Efekty działań edukacyjnych oceniano najczęściej 

porównując grupę pacjentów poddanych edukacji z grupą kontrolną, w której prowa-

dzono standardową opiekę. Wyniki tych badań są widoczne od razu po jej zakończeniu. 

Dzięki edukacji poprawia się również rokowanie [21]. 

Celem prewencji wtórnej jest edukacja zdrowotna dotycząca modyfikacji stylu 

życia (zaprzestanie palenia tytoniu, zmiana nawyków żywieniowych, zwiększenie 

aktywności fizycznej). 

Choroby skóry z reguły nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem życia. Można 

przypuszczać, że stąd bierze się tendencja do bagatelizowania problemów pacjentów 
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z chorobami skóry. Tymczasem wyniki badań dotyczących jakości życia wśród 

pacjentów z chorobami skóry wskazują na istnienie problemu porównywalnego 

z chorobą wieńcową serca, astmą czy cukrzycą [22]. 
Stały wzrost zachorowań na atopowe zapalenie skóry oraz przewlekły charakter 

tego schorzenia sprawiają, że mamy do czynienia z problemem nie tylko o wymiarze 

klinicznym, ale również społecznym. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą charakte-

ryzującą się stanem zapalnym skóry, zaburzeniem czynności bariery skórno naskór-

kowej oraz nadwrażliwością na alergeny pokarmowe i środowiskowe. 

Każda choroba dermatologiczna, która w widoczny sposób zmienia wygląd skóry 

i jej przydatków, powoduje reakcję psychologiczną pacjenta. Reakcja ta ma znaczący 

wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Z jednej strony sama reakcja 

emocjonalna na „zeszpecony wygląd (zawstydzenie, lęk, złość, depresja) jest przykra 

dla pacjenta, a z drugiej – zostaje wtórnie zaburzone funkcjonowanie społeczne chorego, 

które ogranicza jego życie zawodowe, rodzinne, kontakty towarzyskie, wypoczynek 

czy aktywność seksualną [23]. 

Stres często pogarsza przebieg choroby, warto, obok klasycznego leczenia dermato-

logicznego, prowadzić leczenie ukierunkowane na redukcję lęku, zmianę wzorców 

myślowych, stosować inne formy psychoterapii.  

W badaniu Staab i wsp. potwierdzono istotną poprawę stanu klinicznego oraz 

wzrost jakości życia po wdrożeniu odpowiednich programów edukacyjnych dotyczących 

radzenia sobie z chorobą za pomocą technik psychologicznych [24]. 

W związku z tym, że atopowe zapalenie skóry jest chorobą przewlekłą – skuteczne 

leczenie dermatologiczne, odpowiednia edukacja oraz właściwa opieka psychologiczna 

powinny stanowić stały element kompleksowej opieki nad chorym.  

Wśród chorób przewlekłych dotykających populację ludzką, narastającym proble-

mem stały się choroby alergiczne.  

NIezwykle cenną inicjatywą są działania edukacyjne i poradnictwo praktyczne 

skierowane do rodziców chorych dzieci. Działania takie prowadzono na poziomie 

podstawowej opieki zdrowotnej w G teborgu, o czym donoszą Mikkelsen i wsp.  

Autorzy objęli grupę rodziców dzieci z rozpoznaną alergią i nietolerancją pokar-

mową czynnym szkoleniem w zakresie zasad leczenia dietetycznego. Edukację 

prowadzono w formie szkoły dla rodziców, w cyklach 4-tygodniowych, z udziałem 

lekarza i dietetyka. Szkolenie obejmowało rozumienie zaleceń wynikających z porad 

lekarskich, a także odbycie ćwiczeń praktycznych związanych z przygotowywaniem 

posiłków dietetycznych.  

Wszyscy rodzice uczęszczający na te zajęcia wyrażali wielkie zadowolenie z tej 

formy edukacji, a wnioskiem końcowym autorów tego projektu jest stwierdzenie, że 

„szkoła dla rodziców” nie zastępuje, ale uzupełnia indywidualne poradnictwo lekarskie 

[25]. 

Edukacja prowadzona zgodnie z tym programem pozwala chorym dzieciom i ich 

rodzinom na zdobycie i rozwijanie umiejętności w zakresie samoopieki, oraz adaptacji 

do choroby, radzenie sobie z alergią pokarmową wymaga ciągłego kształcenia się, bo 

jest to proces. Kluczem do sukcesu jest edukacja rodziny i środowiska, w którym żyje 

pacjent [26]. 
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5. Podsumowanie  

Za główny cel edukacji w chorobie przewlekłej uważa się udzielanie chorym 

pomocy w zrozumieniu choroby i uczeniu się sposobu życia z chorobą, który pozwala 

na wykorzystanie wszystkich potencjalnych możliwości i zasobów oraz odczuwanie 

satysfakcji z życia. Najczęstszą formą edukacji pacjentów jest instruktaż i indywi-

dualne poradnictwo, jak również ich uczestnictwo w specjalnych programach eduka-

cyjnych, obejmujących cykle zajęć (wykłady, warsztaty lub „szkoły dla chorych”). 

W wielu chorobach przewlekłych, za niezbędne uważa się zaangażowanie w edukację 

zespołu terapeutycznego lub odpowiednio przygotowanego zespołu edukacyjnego,  

a w przypadku przewlekle chorych dzieci i młodzieży włączenie do szkoleniach 

członków rodzin. Innym źródłem wiedzy mogą być również informacje dostępne na 

stronach internetowych towarzystw naukowych [27]. 

Nawiązując do licznych, różnie formułowanych współczesnych definicji tego pojęcia 

Woynarowska określa edukację zdrowotną jako „całożyciowy proces uczenia się ludzi 

jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych  w przypadku wystąpienia 

choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w leczeniu, radzić sobie 

i zmniejszać jej negatywne skutki”, zaś edukację zdrowotną osób przewlekle chorych 

uznaje za podstawowy element całościowego postępowania terapeutycznego, który 

winien towarzyszyć wszystkim etapom diagnozowania i leczenia [28, 29]. 

6. Wnioski  

Edukacja obejmuje ogół wielowymiarowych działań i procesów służących 

wychowaniu i kształceniu osób lub grup społecznych i może być kontynuowana przez 

całe życie [30]. 

Ogólna poprawa życia społeczeństwa, rozwoju medycyny a jednocześnie wiele 

zagrożeń dla zdrowia i życia (otyłość, uzależnienia, stres, choroby społeczne, itp.) 

niezbędne jest tworzenie wzorców i planowanie programów edukacji zdrowotnej dla 

młodych ludzi uwzględniając ich potrzeby z jednoczesną możliwością praktykowania 

tych zachowań w domu i w szkole. 

Choroba przewlekła ingeruje we wszystkie obszary funkcjonowania człowieka, 

dlatego też edukacja zdrowotna uważana jest za element kompleksowego postępowania 

terapeutycznego. Wpływa w znaczący sposób na skuteczność wdrożonego leczenia, 

poprawia sprawność w zakresie podstawowych codziennych czynności, poprawiając 

w sposób znaczący jakość życia pacjenta. 

Literatura: 

1. Kulik T.B., Wrońska I. (red.), Z         m                   s          , Oficyna 
Wydawnicza Fundancji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 2000. 

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba. 
3. Karta Ottawska Promocji Zdrowia, Ottawa 1986. 
4. World Health Organization, 2009, http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/ 

[29.06.2009]. 
5. United Nations, 2009, General description. http://www.un.org/esa/socdev/ena- 

ble/diswpa04.htm [30.06.2009]. 
6. Smith D.B., Practic Cover Center Rehabilitation Oncology, Nursing Forum, 1989, 16, 1.5 

s. 105-106. 



 

Marzena Joanna Jakubowska 

 

14 

7. Kicbush I., Health Promotion – the Move Towards a NEW Public Health, Health 
Promotion – A Resources Book, WHO-reg. Off for Europe, 1990, s. 384. 

8. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja 
zdrowia, [w:] Edukacja zdrowotna, (red.) Woynarowska B., PWN, Warszawa, 2007,  
s. 126-127. 

9. Dziurowicz-Kozłowska A., Wokó                       , Psychologia Jakości Życia, 2002, 
1-2, s. 77-99.  

10. Barron P.,            ć s            m, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996.  
11. Imai K., Matsuyama S., Miyake S., Suga K., Nakachi K., Natural cytotoxic activity of 

peripheral-blood lymphocytes and cancer incidence: an 11 year follow up study of gen 
eral – population), Lancet, 356, (9244), 2000, s. 1795-1799. 

12. Nowakowska M.T., Psychologiczne aspekty choró              ,       g      ledzenia 
zdrowia oraz choró                     g                , [w:] Psychologia lekarska, 
(red.) M. Jarosz, PZWL, Warszawa1983, s. 343-362.  

13. Leszek A., Bielawska M., Nalewczyńska A.,  s ó    s   O     g  , 2010.  
14. Kozaka J.,      ć                                                           , 

Psychoonkologia, 2002 (6), s. 9-13.  
15. Hebanowski M., de Walden-Gałuszko K., Żylicz Z., Podstawy opieki paliatywnej 

w chorobach nowotworowych, PZWL, Warszawa 1998, s. 12-24.  
16. Łuczak, Eutanazja a opieka paliatywna/hospicyjna, Medicus, Warszawa 1992, Vol. 1, No 

3, s. 17; Krasuska M., Opieka w chorobie nowotworowej, Lublin 1997, s. 38.  
17. Por. m.in. J. Baumgartner m.in. Projek              S                              

        ty w Steiermarkcie. Die wissenschaftliche Begeleituntersuchung, Graz 1999,  
s. 160. 

18. Unverzagt S,. Meyer G., Mittmann S., Improving treatment ad- herence in heart failure, 
Deutsches Aerzteblatt Online, 2016. 

19. Grady K.L., Dracup K., Kennedy G., Moser D.K., Piano M., Team Management of Patien 
with Heart failure: A Statement for Healthcare Professional from the Cardiovascular 
Nursing Council of the American Heart Association, Circulation v 2000, 102, s. 2443-2456. 

20. Krzemińska S., Borodzicz-Cedro A., Arendarczyk M.,                        ć       
i           s                                       serca, Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, s. 157. 

21. Wizner B., Fedyk-Łukasik M., Grodziecki T., E               ć       pacjentów 
z                serca, [w:] N          ć s    , Red. Dubiel J., Korewicki J., Grodzicki 
T., Via Medica, Gdańsk 2004, s. 162-170. 

22. Kowalczuk-Zieleniec E., Nowicki R., Majkowicz M.,      ć            m     g  . 
Metody pomiaru, Prz. Derm. 1999, 2, s. 153-158. 

23. Żelazny I., Nowicki R., Majkowicz M., Samet A.,      ć                   s óry, Przew. 
Lek. 2004, 9, s. 60-65. 

24. Staab D., Diepgen T.L., Fartasch, Age related, structured educational programmes for the 
management of atopic der – matitis in children and adolescents: multicentre, randomise 
controlled trial, BMJ 2006, 332, s. 933-8.  

25. Mikkelsen A., Lissner L., Borres M.P., Milk allergy school: nutritional therapy in group 
of parents of children with cow’s milk allergy/intolerance in primary health care, Pediatr. 
Allergy. Immunol., 2005, 16, s. 86-90. 

26. P   g    P           , 2010, Vol 40, No 1, s. 14. 
27. Woynarowska B., E                     ó      s     s    , [w:] Edukacja Zdrowotna, 

(red.) Woynarowska B., PWN, Warszawa 2007, s. 262-264. 
28. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja 

zdrowia, [w:] Edukacja zdrowotna, (red.) Woynarowska B., PWN. Warszawa 2007,  
s. 126-127 

29. Woynarowska B., Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej, [w:] Edukacja 
Zdrowotna, (red.) Woynarowska B., PWN, Warszawa 2007, s. 103.  

30. Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I, Żak, Warszawa 2003, s. 905. 



 

                                                                                 

 

15 

Wpływ edukacji zdrowotnej na poprawę jakości życia pacjenta z chorob  

przewlekł  

Streszczenie 

Edukacja zdrowotna umożliwia zwiększenie skuteczności przywracania zdrowia i uniknięcia często 

groźnych powikłań, zapobiegania lub zwalczania skutków choroby. Wdrażając edukację zdrowotną należy 

pamiętać, że podczas całego życia człowieka występują różne stany między zdrowiem a chorobą. Okresy 

niezdrowienia są naturalnymi etapami pomiędzy jednostką a środowiskiem, dla organizmu ważne jest, aby 

mógł przystosować się do tych zmian Wychowanie zdrowotne powinno zostać ukierunkowane na walkę 

z otyłością, nałogami, uzależnieniami oraz na działania prozdrowotne, mające na celu kształtowanie zdro-

wotnych wyborów. Panuje przekonanie, że edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej opłacalną, długo-

falową inwestycją o zdrowie społeczeństwa i w znacznym stopniu poprawia jakość życia. Troska o zdrowie 

ma ujęcie holistyczne i należy w niej wyeksponować promocję zdrowia i profilaktykę, czyli działania 

uznawane dziś za najskuteczniejsze w przeciwdziałaniu biologicznej degradacji społeczeństwa. Idea zwana 

promocją zdrowia przejawia się również w procesach wychowania zdrowotnego, którego podstawę 

naukową stanowi pedagogika zdrowia. Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja są ze sobą 

nierozłącznie związane. Człowiek wyedukowany to człowiek świadomy, a w przypadku osoby chorej ma 

to jeszcze większe znaczenie. Dzisiaj większość zdaje sobie sprawę, że stan zdrowia staje się nową 

jakością życia.  

Słowa kluczowe: promocja zdrowia, wychowanie zdrowotne, zdrowie, opieka zdrowotna, służba zdrowia, 

jakość życia 

The impact of health education on improving the quality of life of patients 

with chronic diseuse 

Abstract 

Health education makes it possible to increase the effectiveness of restoring health and avoid often 

dangerous complications, preventing or combating the effects of the disease. When implementing health 

education, it should be remembered that during a person's whole life there are different states between 

health and illness. Healthy periods are natural stages between the individual and the environment, it is 

important for the body to adapt to these changes Health education should be focused on the fight against 

obesity, and addictions, and on health promoting activities aimed at shaping health choices. There is 

a belief that health education at school is the most cost-effective, long term investment in the health of 

society and a significant improvement in quality of life. 

Health care is to be considered holistically, and it should highlight health promotion and prevention, i.e. 

actions considered today to be most effective in counteracting the biological degradation of society. The 

idea called health promotion is also manifested in the processes of health education, whose scientific basis 

is health pedagogy. There is much evidence that health and education are inseparable from each other. An 

educated person is a conscious person, and in the case of an ill person it is even more important. Today, 

most people realize that the state of health is becoming a new quality of life.  

Keywords: health promotion, health education, health care, health-care, health-care service, quality of life 
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Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych –  

ważny, lecz niedoceniany problem medyczny 

1. Wprowadzenie 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest manifestacją choroby tętnic 

obwodowych (ang. peripheral arterial disease, PAD), która dotyczy tętnic zaopatru-

jących kończyny dolne. Przyczyną około 95% przypadków choroby jest miażdżyca 

tętnic, natomiast za około 5% odpowiadają inne przyczyny, takie jak konsekwencje 

urazu, przyczyny genetyczne oraz choroby zapalne [1]. Niniejsza praca jest poświęcona 

przewlekłemu niedokrwieniu kończyn dolnych, spowodowanemu miażdżycą tętnic. 

Miażdżyca jest przewlekłą chorobą tętnic, prowadzącą do powstania blaszki miaż-

dżycowej, która powoduje zwężenie lub zamknięcie światła naczynia i skutkuje prze-

wlekłym niedokrwieniem narządu unaczynionego przez objęte procesem chorobowym 

tętnice. Pęknięcie blaszki miażdżycowej prowadzi do odsłonięcia trombogennego 

rdzenia, agregacji płytek krwi, powstania skrzepliny oraz całkowitego nagłego zamk-

nięcia światła naczynia, co klinicznie objawia się ostrym niedokrwieniem zaopatry-

wanego narządu [2]. W patogenezie miażdżycy podkreśla się między innymi rolę takich 

czynników, jak stres oksydacyjny, oksydacyjna modyfikacja lipoprotein o niskiej 

gęstości oraz ich fagocytoza przez makrofagi, aktywacja monocytów i makrofagów, 

udział chemokin oraz ich receptorów, a także cząsteczek adhezyjnych, aktywacja 

inflamasomu NLRP3, powstawanie komórek piankowatych, dysfunkcja śródbłonka, 

związana z obniżoną biodostępnością tlenku azotu i prostacykliny, proliferacja komórek 

mięśniowych gładkich oraz aktywacja płytek krwi [3-5]. 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest istotnym problemem klinicznym, 

ponieważ skutkuje pogorszeniem jakości życia oraz obniżeniem sprawności chorego, 

a także może prowadzić do tak poważnych powikłań jak konieczność przeprowadzenia 

amputacji kończyny oraz zakażenie tkanek martwiczych, mogące skutkować 

posocznicą [6, 7]. Istnieją jednak doniesienia, które pokazują, że niezadowalający 

odsetek chorych otrzymuje optymalne leczenie. Warto zatem popularyzować wiedzę 

na temat przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych wśród pracowników systemu 

opieki zdrowotnej.  
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych informacji na temat 

epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczenia przewlekłego niedokrwienia 

kończyn dolnych. 

2. Epidemiologia 

Szacuje się, że na całym kontynencie europejskim choroba tętnic obwodowych 

dotyczy 5,3% populacji (około 40 milionów chorych), przy czym w populacji miesz-

kańców Unii Europejskiej ten odsetek wynosi 3,4%, zaś w populacji mieszkańców 

kontynentu europejskiego spoza Unii Europejskiej 9,2% [8-10].  

Stwierdzono, że częstość występowania choroby tętnic obwodowych w populacji 

wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że objawowe przewlekłe niedokrwienie kończyn 

dolnych występuje u 3% osób w wieku 40 lat, w populacji osób w wieku 60-65 lat 

dotyczy 6% osób, natomiast w przypadku osób w wieku powyżej 70 lat choroba 

występuje u 15-20% populacji [1, 11, 12]. 

Oszacowano, że w latach 2000-2010 liczba chorych z przewlekłym niedokrwie-

niem kończyn dolnych wzrosła o 23,5%, przy czym wzrost był większy w przypadku 

krajów o niskiej i średniej zamożności (28,7%), niż w krajach o wysokim stopniu 

zamożności (13,1%) [8]. 

Do znanych czynników ryzyka rozwoju i progresji choroby tętnic obwodowych 

należy palenie tytoniu, niewielka aktywność fizyczna, niezdrowa dieta, nadużywanie 

alkoholu, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, otyłość, niski status socjo-

ekonomiczny, zaawansowany wiek oraz niewydolność nerek [10]. 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest związane ze zwiększonym ryzykiem 

rozwoju innych chorób na podłożu miażdżycy. W populacji chorych z chorobą tętnic 

obwodowych w zakresie kończyn dolnych choroba wieńcowa współistnieje u 25-70% 

osób, zwężenie tętnic nerkowych (powyżej 75%) u 10-23%, zaś zwężenie tętnic 

szyjnych (powyżej 70%) u 14-19% [13]. 

3. Obraz kliniczny 

Typowym objawem podmiotowym przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych 

jest chromanie przestankowe, które polega na pojawianiu się dolegliwości bólowych 

kończyn dolnych podczas wysiłku oraz ustępowaniu w spoczynku. Dolegliwości bólowe 

najczęściej dotyczą przede wszystkim mięśni podudzia. Do oceny stopnia nasilenia 

chromania przestankowego w rutynowej praktyce klinicznej stosuje się odpowiednie 

skale, wśród których warto wyróżnić skalę Fontaine’a. I stopień w skali Fontaine’a 

oznacza brak objawów klinicznych, natomiast II stopień dotyczy pacjentów ze 

stabilnym chromaniem przestankowym (w stopniu IIa dystans chromania przekracza 

dwieście metrów, zaś w stopniu IIb mieści się poniżej dwustu metrów) [1, 14]. 

Najbardziej zaawansowaną postacią przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych 

jest krytyczne niedokrwienie, które jest związane z bólem spoczynkowym (III stopień 

w skali Fontaine’a) oraz obecnością owrzodzenia oraz martwicy tkanek (IV stopień 

w skali Fontaine’a) [15]. 

W badaniu przedmiotowym podstawową rolę odgrywa palpacja fali tętna na tętnicach 

kończyn dolnych (tętnica udowa, tętnica podkolanowa, tętnica piszczelowa tylna, tętnica 

grzbietowa stopy). Ponadto należy zwrócić uwagę na kolor skóry oraz temperaturę obu 

kończyn dolnych, owłosienie, zaniki mięśniowe oraz zmiany troficzne paznokci. Należy 
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także dokonać całościowej oceny układu krążenia, przeprowadzić pomiar ciśnienia 

tętniczego, osłuchać tony serca, zbadać obecność szmerów naczyniowych nad dużymi 

tętnicami (aorta, tętnice szyjne, tętnice biodrowe, tętnice udowe). Warto przeprowadzić 

również badanie fizykalne jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem oceny pod 

kątem ewentualnego tętniaka aorty brzusznej [16].  

4. Diagnostyka 

W diagnostyce przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych oprócz wywiadu 

i badania fizykalnego istotną rolę odgrywają takie badania dodatkowe, jak pomiar 

wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz ewentualnie wskaźnika paluch-ramię (TBI), a także 

badania obrazowe, takie jak ultrasonografia (głównie dopplerowska), angiografia metodą 

tomografii komputerowej (angio-TK), angiografia metodą rezonansu magnetycznego 

(angio-MR) oraz angiografia klasyczna (inwazyjna) metodą cyfrowej angiografii sub-

trakcyjnej (DSA) [17, 18]. 

Pomiar wskaźnika kostka-ramię odgrywa zasadniczą rolę w diagnostyce przewle-

kłego niedokrwienia kończyn dolnych. Wskaźnik kostka-ramię (ABI) to stosunek 

wartości ciśnienia tętniczego skurczowego mierzonego na poziomie kostki do wartości 

ciśnienia tętniczego skurczowego mierzonego na poziomie ramienia. Wartość ABI 

poniżej 0,9 jest kryterium rozpoznania przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi opracowanymi przez ekspertów European Society 

for Vascular Medicine wynik pomiaru wskaźnika kostka-ramię pozwala również na 

ocenę stopnia zaawansowania choroby tętnic obwodowych: 0,75-0,9 (postać łagodna), 

0,5-0,75 (postać umiarkowana), poniżej 0,5 (postać ciężka) [1]. 

Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik ABI jest nie tylko cennym narzędziem diagno-

stycznym służącym do rozpoznania choroby tętnic obwodowych dotyczącej kończyn 

dolnych, ale również jest wskaźnikiem całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego 

chorego, którego rolę można porównać ze znaczeniem takich pomiarów, jak grubość 

kompleksu intima-media (IMT), czy też wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych. [19] 

Wykazano, że wartość ABI poniżej 0,9 wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia 

niewydolności serca o 40%, zaś wartość wskaźnika ABI w zakresie 0,91-1,0 zwiększa 

ryzyko rozwoju niewydolności serca o 36% [20]. 

Wartość diagnostyczna pomiaru wskaźnika ABI może być jednak ograniczona 

w stanach związanych z nadmierną sztywnością naczyń tętniczych. Zwiększona predy-

spozycja do zwiększonej sztywności tętnic występuje w populacji pacjentów chorych 

na cukrzycę. Jest to szczególnie istotne, ponieważ cukrzyca jest istotnym czynnikiem 

ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic i jednostek chorobowych na jej podłożu, w tym 

przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Przewlekłe niedokrwienie kończyn 

dolnych u chorych z cukrzycą charakteryzuje się ponadto takimi cechami charaktery-

stycznymi, jak większa predyspozycja do wystąpienia choroby wielonaczyniowej oraz 

objęcia procesem chorobowym dystalnych odcinków tętnic, głównie w obrębie 

podudzia. U chorych z cukrzycą obligatoryjnie należy dokonać również pomiaru 

wskaźnika paluch-ramię (TBI) [1, 21, 22]. 

Wskaźnik TBI to stosunek ciśnienia tętniczego skurczowego zmierzonego na 

paluchu do ciśnienia tętniczego skurczowego zmierzonego na ramieniu. Kryterium 

rozpoznania choroby tętnic obwodowych jest wartość TBI poniżej 0,7 [1]. 
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Ultrasonografia jest metodą powszechnie dostępną, bezpieczną, która nie wiąże się 

z narażeniem chorego na kontrast i promieniowanie jonizujące. Nie wiąże się także 

z ryzykiem działań niepożądanych. W diagnostyce przewlekłego niedokrwienia 

kończyn dolnych znajduje zastosowanie obrazowanie dwuwymiarowe B-mode, które 

pozwala na ocenę morfologii oraz echostruktury blaszki miażdżycowej, jak również 

obrazowanie za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej, dzięki której można dokonać 

dokładnej oceny stopnia zwężenia poprzez pomiar prędkości przepływu krwi w miejscu, 

w którym kanał przepływu krwi jest najwęższy oraz w obszarach sąsiadujących. 

Ultrasonograficzna ocena stopnia zwężenia na podstawie pomiarów hemodyna-

micznych staje się trudniejsza w przypadku licznych wielopoziomowych zwężeń 

w obrębie konkretnego naczynia tętniczego. U chorego z chorobą tętnic obwodowych 

warto dokonać ultrasonograficznej oceny nie tylko tętnic kończyn dolnych, ale również 

aorty i jej gałęzi, a także oceny tętnic szyjnych z uwzględnieniem pomiaru grubości 

kompleksu intima-media. Wykazano, że ultrasonografia dupleksowa (połączenie 

obrazowania dwuwymiarowego oraz ultrasonografii dopplerowskiej) charakteryzuje 

się czułością na poziomie 95% oraz swoistością na poziomie 83% w zakresie 

prawidłowej oceny zmian w obrębie tętnic biodrowych jako kwalifikujących się bądź 

niekwalifikujących się do leczenia metodami wewnątrznaczyniowymi [23, 24]. 

Angiografia metodą tomografii komputerowej jest powszechnie używaną metodą 

w diagnostyce przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, zwłaszcza u chorych 

przygotowywanych do leczenia inwazyjnego. Zgodnie z danymi uzyskanymi przez 

Met i wsp. metodą przeglądu systematycznego oraz meta-analizy, czułość angiografii 

metodą tomografii komputerowej w rozpoznawaniu zwężenia powyżej 50% jest 

szacowana na 95%, zaś swoistość na 96%, w porównaniu z diagnostyką inwazyjną 

metodą DSA. Wadą tej metody jest narażenie na środek kontrastowy oraz promie-

niowanie jonizujące [25]. 

Angiografia metodą rezonansu magnetycznego nie jest związana z ekspozycją na 

promieniowanie jonizujące, zaś gadolinowe środki kontrastowe są bezpieczniejsze dla 

nerek oraz rzadziej wywołują reakcje alergiczne w porównaniu ze środkami stosowa-

nymi w tomografii komputerowej. Badanie jest przeciwwskazane u chorych ze wszcze-

pionym kardiostymulatorem oraz w przypadku obecności metalowych ciał obcych 

w obrębie organizmu. Angiografia metodą rezonansu magnetycznego charakteryzuje 

się czułością 96,6-97% oraz swoistością 95,2-96,1% w rozpoznawaniu istotnego 

zwężenia w obrębie tętnic kończyn dolnych. Badanie może być przeprowadzone 

również bez kontrastu, ale wówczas czułość i swoistość zmniejsza się [1, 26, 27]. 

Wobec coraz lepszych nieinwazyjnych możliwości diagnostycznych, pozostająca 

złotym standardem angiografia klasyczna (inwazyjna) z obrazowaniem w algorytmie 

cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) jest wykonywana przede wszystkim jako 

element zabiegów wewnątrznaczyniowych, coraz rzadziej natomiast jako postępowanie 

wyłącznie diagnostyczne. W porównaniu z metodami nieinwazyjnymi, angiografia 

klasyczna cechuje się szczególnie dużą precyzją w rozpoznawaniu restenozy w stencie. 

Do powikłań angiografii inwazyjnej należy krwawienie, krwiak, tętniak rzekomy, 

przetoka tętniczo-żylna, rozwarstwienie tętnicy, reakcja alergiczna na środek kontra-

stowy oraz nefropatia kontrastowa [1, 16]. 
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5. Leczenie 

Wśród metod stosowanych w leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych 

można wyróżnić metody nieinwazyjne oraz inwazyjne. Do metod nieinwazyjnych należy 

ograniczanie wpływu modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 

(redukcja masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, optymalne leczenie ewentualnych 

chorób współistniejących, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia), 

trening marszowy oraz leczenie farmakologiczne (statyny, leki przeciwpłytkowe oraz 

leki zwiększające dystans chromania). Wśród metod inwazyjnych można wyróżnić 

metody chirurgiczne (wykonanie pomostowania, endarterektomia oraz chirurgiczna 

plastyka tętnicy) oraz metody endowaskularne (angioplastyka balonowa, implantacja 

stentu) [27]. 

5.1. Statyny 

Statyny są lekami hipolipemizującymi, których podstawowy mechanizm działania 

polega na inhibicji reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A. Poza tym 

statyny wykazują efekt plejotropowy, to znaczy szereg dodatkowych korzystnych działań 

na układ sercowo-naczyniowy, niezwiązanych z zahamowaniem syntezy lipidów, wśród 

których można wyróżnić między innymi wzrost ekspresji i aktywności endotelialnej 

syntazy tlenku azotu (eNOS), zmniejszenie ekspresji endoteliny-1, zmniejszenie 

aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1) oraz zwiększenie aktyw-

ności tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA), zmniejszenie ekspresji cząsteczki 

CD40, zmniejszenie aktywności cytokin prozapalnych (IL-1β, IL-6, IL-8 i TNF-α) 

oraz cyklooksygenazy-2 (COX-2), zmniejszenie stresu oksydacyjnego, wzrost 

ekspresji receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR-α oraz 

PPAR-γ), zmniejszenie aktywności oksydazy NADPH w obrębie komórek mięśni 

gładkich oraz miokardium, zmniejszenie ekspresji receptorów AT1 dla angiotensyny 

II, hamowanie przerostu i włóknienia miokardium lewej komory, zmniejszenie 

aktywności płytek krwi oraz ekspresji tromboksanu, zmniejszenie stężenia CRP, 

aktywacji limfocytów T oraz czynnika transkrypcyjnego NF-κB [28]. Opisane mecha-

nizmy przyczyniają się do stabilizacji blaszki miażdżycowej pod wpływem statyn oraz 

zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych [29]. 

Pastori i wsp. przeprowadzili metaanalizę, obejmującą 51 badań klinicznych, 

w których brało udział łącznie 138060 osób z chorobą tętnic obwodowych. Stwierdzono, 

że stosowanie statyn wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka amputacji kończyny dolnej 

o 35%, zmniejszeniem całkowitej śmiertelności o 39% oraz zmniejszeniem śmiertelności 

z przyczyn sercowo-naczyniowych o 41% [30]. W prospektywnym wieloośrodkowym 

badaniu CRITISCH brało udział 1200 osób z krytycznym niedokrwieniem kończyn 

dolnych. Stwierdzono, że chociaż stosowanie statyn nie prowadzi do zmniejszenia 

odsetka amputacji w tej populacji, to wiąże się ze zwiększeniem przeżycia bez amputacji 

oraz ogólnego przeżycia [31]. Abdelkarim i wsp. przeprowadzili badanie, w którym 

uczestniczyło 4445 osób, które były leczone za pomocą pomostowania aortalno-

dwuudowego. Stwierdzono, że w grupie chorych leczonych statyną w porównaniu 

z grupą osób, które nie otrzymywały statyn, wystepowała statystycznie znacząca niższa 

śmiertelność 30-dniowa (3,4% vs. 4,7%; p = 0,03) oraz odsetek powikłań nerkowych 

(2,5% vs. 3,7%; p = 0,04) [32]. 
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Zgodnie z aktualnymi wytycznymi European Association for Vascular Medicine, 

stosowanie statyn jest rekomendowane u chorych z chorobą tętnic obwodowych, celem 

prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych, niezależnie od wyjściowego stężenia 

parametrów lipidogramu we krwi (klasa zaleceń I, poziom dowodów A) [1]. 

5.2. Leki przeciwpłytkowe 

Kwas acetylosalicylowy oraz inhibitory receptora P2Y12 należą do powszechnie 

stosowanych leków przeciwpłytkowych u chorych z chorobą tętnic obwodowych.  

Mechanizm działania kwasu acetylosalicylowego polega na nieodwracalnym 

zahamowaniu aktywności cyklooksygenazy w trombocytach, poprzez acetylację reszty 

serylowej w obrębie jej centrum aktywnego. Z uwagi na brak jądra komórkowego 

w obrębie płytek krwi nie zachodzi biosynteza białka, zatem kwas acetylosalicylowy 

nieodwracalnie hamuje czynność trombocytu. Cyklooksygenaza w obrębie krwinek 

płytkowych odpowiada za syntezę tromboksanu, który jest metabolitem kwasu 

arachidonowego o działaniu proagregacyjnym oraz wazokonstrykcyjnym [33, 34]. 

Do inhibitorów receptorów P2Y12 należą takie substancje, jak podawane doustnie 

klopidogrel, tiklopidyna, prasugrel, tikagrelor oraz podawany dożylnie kangrelor. 

Receptor P2Y12 jest receptorem metabotropowym (sprzężonym z białkiem Gi), zlokali-

zowanym w obrębie błony komórkowej trombocytów, którego endogennym ligandem 

jest adenozynodifosforan (ADP). Aktywacja tych receptorów prowadzi do zahamo-

wania aktywności cyklazy adenylanowej i spadku stężenia cyklicznego adenozyno-

monofosforanu (cAMP) w cytozolu płytek krwi, co skutkuje zwiększeniem ekspresji 

receptorów GP IIb/IIIa, a tym samym działaniem proagregacyjnym. Aktywacja recepto-

rów P2Y12 prowadzi również do degranulacji trombocytów oraz nasilenia syntezy 

tromboksanu [35-37]. 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi European Association for Vascular Medicine, 

stosowanie leków przeciwpłytkowych jest zalecane u chorych z objawową chorobą 

tętnic obwodowych (klasa zaleceń I, poziom dowodów A), zaś nie ma danych przema-

wiających za stosowaniem leków antyagregacyjnych u chorych z bezobjawową chorobą 

tętnic obwodowych, z wyłączeniem chorych poddawanych leczeniu za pomocą metod 

endowaskularnych. Można rozważyć stosowanie klopidogrelu jako leku prefero-

wanego w stosunku do kwasu acetylosalicylowego (klasa zaleceń IIb, poziom 

dowodów B) [1].  

5.3. Leki wydłużaj ce dystans chromania 

Wśród leków wydłużających dystans chromania należy wyróżnić cilostazol oraz 

naftydrofuryl. Nie ma dowodów na korzystne działanie innych leków, takich jak 

prostanoidy, L-arginina oraz pentoksyfilina w tym zakresie. 

Cilostazol jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 3 (PDE 3), która jest enzymem 

odpowiedzialnym za rozkład cAMP. Cilostazol wykazuje działanie antyagregacyjne, 

wazodylatacyjne, hipolipemizujące i antyproliferacyjne [38]. Skuteczność cilostazolu 

w zakresie zwiększenia dystansu chromania została potwierdzona w randomizowanych 

badaniach klinicznych. Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że cilostazol może 

zmniejszać ryzyko amputacji u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn 

dolnych zdyskwalifikowanych z leczenia rewaskularyzacyjnego [39]. 

Naftydrofuryl jest odwrotnym agonistą receptorów serotoninergicznych 5-HT2A [40].  
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Stevens i wsp. przeprowadzili metaanalizę, do której włączono 26 randomizowanych 

badań klinicznych, w celu porównania skuteczności cilostazolu, naftydrofurylu oraz 

pentoksyfiliny w zakresie wpływu na stopień nasilenia chromania przestankowego 

w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Stwierdzono, że w porów-

naniu do placebo maksymalny dystans marszu wzrasta o 60% podczas stosowania 

naftydrofurylu, o 25% podczas stosowania cilostazolu oraz o 11% podczas stosowania 

pentoksyfiliny, przy czym istotność wpływu pentoksyfiliny była niepewna. Ponadto 

oceniono, że w porównaniu do placebo dystans chromania ulega wydłużeniu o 49% 

podczas stosowania naftydrofurylu, o 11% podczas stosowania cilostazolu oraz o 9% 

podczas stosowania pentoksyfiliny, jednakże również w zakresie tego parametru 

wpływ pentoksyfiliny nie był pewny [41]. 

6. Problem niedoceniany? 

Hirsch i wsp. przeprowadzili badanie, w którym za pomocą ankiety telefonicznej 

oceniono stan wiedzy społeczeństwa na temat choroby tętnic obwodowych. W badaniu 

wzięło udział 2501 osób w wieku powyżej 50 lat. Wśród uczestników badania 

stwierdzono wysoki stopień świadomości takich czynników ryzyka miażdżycy jak: 

nadciśnienie tętnicze (89,7%), hipercholesterolemia (84,8%) oraz cukrzyca (77%). 

Stwierdzono, że wśród badanych świadomość takich jednostek chorobowych na 

podłożu miażdżycy jak udar niedokrwienny mózgu (73,9%) oraz choroba wieńcowa 

(67,1%) jest znacznie większa niż choroby tętnic obwodowych (25%) [42]. 

Lange i wsp. przedstawili wyniki badania, z których wynika, że w badanej populacji 

wśród chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych istotnie mniejszy 

odsetek pacjentów otrzymywał lek przeciwpłytkowy niż wśród osób z chorobą wień-

cową (57,4% vs. 75,1% w przypadku chorych z cukrzycą  54,4% vs. 72,8% 

w przypadku chorych bez cukrzycy) [43]. 

7. Podsumowanie 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest ważnym problemem zdrowotnym, 

który prowadzi do pogorszenia jakości życia oraz niepełnosprawności, a także przy-

czynia się do obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Współczesna medycyna dysponuje 

dobrymi możliwościami diagnostycznymi, a także coraz lepszymi metodami terapii 

choroby tętnic obwodowych, zarówno w zakresie leczenia zachowawczego, jak również 

inwazyjnego.  

Prawidłowa diagnoza i rozpoczęcie leczenia we wczesnym etapie choroby ma 

zasadniczy wpływ na efektywność terapii. Istnieją doniesienia pokazujące, że świado-

mość tego problemu jest niezadowalająca, zarówno wśród pacjentów, jak i personelu 

medycznego, dlatego popularyzacja wiedzy na temat choroby tętnic obwodowych ma 

istotne znaczenie.  
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Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych – ważny, lecz niedoceniany problem 

medyczny 

Streszczenie 

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest manifestacją choroby tętnic obwodowych, dotyczącą 

tętnic kończyn dolnych. Najczęstszą przyczyną choroby jest miażdżyca tętnic. Typowym objawem jest 

chromanie przestankowe, którego zaawansowanie jest oceniane w skali Fontaine'a. W badaniu fizykalnym 

najważniejszą rolę odgrywa palpacyjne badanie tętna, ocena skóry oraz ucieplenia kończyn dolnych, 

a także całościowa ocena układu sercowo-naczyniowego. W diagnostyce stosuje się pomiar wskaźnika 

kostka-ramię (ABI), pomiar wskaźnika paluch-ramię (TBI), a także badania obrazowe, takie jak ultrasono-

grafia, angiografia metodą tomografii komputerowej, angiografia metodą rezonansu magnetycznego oraz 

angiografia klasyczna (inwazyjna). Leczenie obejmuje metody nieinwazyjne (trening marszowy, minima-

lizowanie wpływu modyfikowalnych czynników ryzyka-sercowo-naczyniowego, leczenie farmakologiczne) 

oraz metody inwazyjne (chirurgiczne oraz endowaskularne). Istnieją dane pokazujące, że mniejszy odsetek 

chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych otrzymuje optymalne leczenie w porównaniu 

z innymi chorobami na podłożu miażdżycy. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych 

informacji na temat przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.  

Słowa kluczowe: miażdżyca, przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, choroba tętnic obwodowych, 

wskaźnik kostka-ramię (ABI), wskaźnik paluch-ramię (TBI) 

Chronic lower limb ischemia – important but unappreciated medical problem 

Abstract 

Chronic lower limb ischemia is a manifestation of peripheral arterial disease that affects the arteries of the 

lower extremities. The most common cause of the disease is atherosclerosis. A typical symptom is 

intermittent claudication, the severity of which is assessed in the Fontaine scale. In the physical examination, 

the most important role is played by palpation of the pulse, the assessment of the skin and the warmth of 

the lower limbs, as well as the overall assessment of the cardiovascular system. Diagnostics includes the 

measurement of the ankle-brachial index (ABI), measurement of the toe-brachial index (TBI), as well as 

imaging tests such as ultrasound, computed tomography angiography, magnetic resonance angiography 

and classical (invasive) angiography. Treatment includes non-invasive methods (walking training, 

minimizing the impact of modifiable cardiovascular risk factors, pharmacological treatment) and invasive 

methods (surgical and endovascular). There are data showing that a lower percentage of patients with 

chronic ischemia of the lower limbs receive optimal treatment compared to other atherosclerotic diseases. 

The purpose of this paper is to present the most important information on chronic lower limb ischemia. 

Keywords: atherosclerosis, chronic lower limb ischemia, peripheral arterial disease, ankle-brachial index 

(ABI), toe-brachial index (TBI) 
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Czy mykobiom jelitowy może odgrywać rolę  

w etiologii chorób przewlekłych? 

1. Wprowadzenie 

Powszechnie wiadomo, że w przewodzie pokarmowym człowieka egzystuje ogromna 

liczba drobnoustrojów. W skład tego ekosystemu wchodzi blisko 400 gatunków bakterii 

oraz nieco mniej liczna populacja grzybów, archeonów, pierwotniaków czy wirusów. 

Liczebność i skład tych drobnoustrojów jest zróżnicowany w zależności od odcinka 

przewodu pokarmowego. Największa aktywność i bogactwo mikroorganizmów obser-

wowana jest w jelicie grubym. Szacuje się, że ta część przewodu pokarmowego jest 

skolonizowana nawet przez 1000 różnych gatunków mikroorganizmów, należących do 

45 rodzajów i 17 rodzin [1]. Zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi 

mikroorganizmami ma kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka. 

Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki zastosowaniu nowoczesnych molekularnych 

technik identyfikacji opartych na badaniu DNA drobnoustrojów, coraz lepiej poznawane 

są skomplikowane oddziaływania zachodzące pomiędzy mikroorganizmami i organi-

zmem gospodarza. Obecnie, sugeruje się, że mikrobiota jelitowa jest powiązana 

z wieloma schorzeniami, m.in.: nieswoistymi zapaleniami jelit, depresją, otyłością, 

cukrzycą, autyzmem czy chorobą Parkinsona [2- 6]. Najwięcej badań poświęconych jest 

bakteriom, które stanowią największy odsetek drobnoustrojów w przewodzie pokar-

mowym. Jednak w ostatnim czasie, coraz częściej zwraca się uwagę na udział grzybów, 

które również mogą odgrywać niebagatelną rolę w rozwoju niektórych chorób prze-

wlekłych [3, 7, 8]. 

Wobec powyższego, celem niniejszej pracy jest systematyczny przegląd wiedzy na 

temat udziału mykobiomu w przebiegu wybranych schorzeń. 

2. Udział grzybów w rozwoju nieswoistych zapaleń jelit 

Rola mikroorganizmów jelitowych od dawna jest rozpatrywana, jako jeden z czyn-

ników etiologicznych nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), do których zalicza się dwie 

główne jednostki chorobowe, tj. wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz 

chorobę Leśniowskiego-Crohna (chL-C). Nie jest do końca jasne, czy dysbioza 

w obrębie mykobiomu, to przyczyna, czy jedynie skutek choroby, jednak istnieje kilka 

badań, które wykazują, iż niektóre grzyby z rodzaju Candida, mogą wchodzić w inter-

akcje z komórkami immunologicznymi jelit gospodarza, poprzez szlaki związane 

z Dectin-1, receptorami Toll-podobnymi typu 2 (TLR-2) i typu 4 (TLR-4) [9]. 

Interakcje te, mogą skutkować nadmierną odpowiedzią odpornościową, skutkującą 
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przewlekłym, nieswoistym stanem zapalnym, który obserwowany jest w przebiegu 

NZJ [9]. Największą rolę w patogenezie chorób zapalnych jelit, przypisuje się recepto-

rowi Dectin-1. Jest to receptor lektyny typu C, który rozpoznaje β-1,3-glukany w ścianie 

komórkowej grzybów. Sugeruje się, że deficyt tego receptora wpływa na utratę tolerancji 

wobec komensalnych grzybów zasiedlających przewód pokarmowy [10]. Niedawne 

badania wykazały, że myszy pozbawione genu kodującego Dectin-1, odznaczają się 

zwiększoną podatnością na chemicznie indukowane zapalenie okrężnicy, z powodu 

zmienionej odpowiedzi na komensalne grzyby. Gryzonie te, po suplementacji grzybami 

oportunistycznymi z gatunku Candida tropicalis rozwijały silną odpowiedź immuno-

logiczną z nadmiernym uwalnianiem cytokin prozapalnych, skutkującą nasileniem 

zmian zapalnych w jelitach. Ponadto, wykazywały zwiększoną kolonizację grzybami 

potencjalnie chorobotwórczymi tj. Candida i Trichosporon, gdzie liczebność niepato-

gennych grzybów Saccharomyces cerevisiae ulegała zmniejszeniu [10]. 

 Dectin-1 aktywuje sygnały wewnątrzkomórkowe poprzez domenę rekrutacyjną 

kaspazy 9 (CARD9), prowadząc do produkcji cytokin zapalnych i indukcji odpowiedzi 

immunologicznej limfocytów pomocniczych T17 (Th17) [11-13]. Niedobory Dectin-1 

i/lub CARD9 powodują zwiększoną podatność na zakażenia grzybicze u ludzi i myszy, 

a także odgrywają rolę w powstawaniu chorób o podłożu autoimmunologicznym [14-

16]. Warianty polimorficzne w genie CARD9 są silnie związane z chL-C i WZJG u ludzi 

[17, 18], natomiast polimorfizm w genie CLEC7A (kodującym Dectin-1) wykazuje 

zależność z ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [10]. Warto 

również wspomnieć o przeciwciałach przeciwko S. cerevisiae (ASCA – z ang. anti –  

S. cerevisiae antibodies), które są silnie związane z chL-C i występują w znamiennych 

ilościach u około 60% chorych [19]. 

Badania, w których określany jest skład gatunkowy grzybów oraz ich liczebność 

wykazują znacznie odmienny profil grzybiczy wśród pacjentów z NZJ, w porównaniu 

do osób zdrowych. I tak, w obszernych badaniach z zastosowaniem sekwencjonowania 

nowej generacji (NGS), jedną z najbardziej charakterystycznych zmian mykobiomu 

jelitowego, była zwiększona liczebność Basidiomycota wśród pacjentów z NZJ. 

W szczególności, zauważalne to było u chorych w okresie zaostrzenia choroby. Ten-

dencja przeciwna zaobserwowana została w przypadku grzybów należących do 

gromady Ascomycota, wśród których nastąpił znaczny spadek liczebności [20]. Z kolei 

gatunkiem, który nadmiernie kolonizował przewód pokarmowy był Candida albicans, 

natomiast odsetek S. cerevisiae był istotnie zmniejszony w porównaniu do osób z grupy 

kontrolnej [20]. Nadmierna kolonizacja grzybami z rodzaju Candida, została również 

udokumentowana w naszych wcześniejszych badaniach, przy zastosowaniu metody 

Real-Time PCR [21, 22]. W ostatnim czasie podkreśla się istotną rolę drożdżaków 

C. tropicalis w patogenezie chL-C. Oprócz tego, że wykazano znamiennie częstsze 

występowanie tych grzybów wśród chorych, to dodatkowo udokumentowano dodatnią 

korelację ich obecności z występowaniem przeciwciał ASCA. Co więcej, stwierdzono 

również, że drożdże te „współpracują” z niektórymi bakteriami tworząc grubą warstwę 

biofilmu, która ściśle przywiera do nabłonka przewodu pokarmowego i indukuje 

odpowiedź immunologiczną gospodarza [23]. 

Inne niezależne badania mykobiomu prowadzone z udziałem osób z chL-C potwier-

dziły, że błona śluzowa przewodu pokarmowego pacjentów objęta stanem zapalnym, 
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wykazuje znamiennie zwiększoną liczebność i różnorodność grzybów w porównaniu 

do błony śluzowej bez stanu zapalnego. Ogromna dysproporcja w częstotliwości 

występowania grzybów była przede wszystkim zauważalna wśród następujących 

taksonów: Cryptococcus neoformans, Candida spp., Alternaria brassicicola czy 

Gibberella moniliformiss. Grzyby te były stwierdzane znacznie częściej w tkankach 

zmienionych zapalnie, w porównaniu do tych, nieobjętych zapaleniem. Warto nad-

mienić, że bogactwo i różnorodność grzybów były dodatnio skorelowane z ekspresją 

cytokin prozapalnych, mających kluczowe znaczenie w inicjacji procesu zapalnego 

w chL-C [24].  

3. Rola grzybów jelitowych w indukcji celiakii 

Do rozwoju celiakii konieczna jest obecność zaburzeń genetycznych (tj. wystę-

powanie genów kodujących cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej klasy II 

(HLA – z ang. human leukocyte antigen), czynników środowiskowych (tj. pojawienie 

się glutenu w świetle przewodu pokarmowego) oraz enzymatycznych (występowanie 

enzymu transglutaminazy tkankowej typu 2 (tTG2), która bierze udział w deamino-

waniu glutenu) [25]. Cząsteczki HLA-DQ2 i HLA-DQ8 predysponują do celiakii 

poprzez prezentację peptydów glutenu limfocytom T CD4+. Aktywowane limfocyty T 

wytwarzają cytokiny prozapalne, przede wszystkim interferon-gamma (IFN-γ), co 

prowadzi do produkcji autoprzeciwciał, takich jak anty-tTG. Obecność wyżej wymie-

nionych czynników jest niezbędna do powstania celiakii, natomiast przypuszcza się, że 

do wyzwolenia objawów klinicznych konieczne jest występowanie dodatkowego 

nieznanego czynnika środowiskowego [25]. W ostatnim czasie, dużą uwagę zwraca się 

na potencjalną rolę dysbiozy bakteryjnej, jako induktora celiakii u osób predyspono-

wanych genetycznie [26], natomiast udział grzybów stanowi niezwykle rzadki przedmiot 

badań w tej jednostce chorobowej. 

Jedne z nielicznych doniesień dotyczących roli grzybów, sugerują, iż nadmierna 

kolonizacja przewodu pokarmowego przez C. albicans może przyczyniać się do 

indukcji choroby u osób predysponowanych genetycznie [27, 28]. Miałoby się to 

odbywać za pomocą mechanizmu mimikry molekularnej. Zjawisko to polega na rozpo-

znawaniu przez układ odpornościowy własnych białek, jako obcych antygenów, ze 

względu na ich podobieństwo strukturalne, serologiczne czy funkcjonalne [29]. Po 

infekcji grzybem/bakterią uruchamia się odpowiedź odpornościowa przeciwko białkom, 

które je wywołały oraz własnym białkom, które swoją strukturą przypominają 

„atakowany” przez układ immunologiczny cel. W efekcie, po zwalczeniu mikroorga-

nizmu, układ odpornościowy wciąż uruchamia reakcję obronną, gdyż nie rozróżnia 

antygenów własnych od obcych [30]. C. albicans posiada białko HWP-1 (z ang. hyphal 

wall protein), które wykazuje podobieństwo sekwencji aminokwasów z gliadyną, 

stanowiącą frakcję glutenu. Ze względu na tę homologię, HWP-1 stanowi substrat dla 

transglutaminazy tkankowej (tTG), która jest enzymem odpowiadającym za powsta-

wanie wiązań sieciujących pomiędzy łańcuchami określonych białek. Reakcja immu-

nologiczna limfocytów T, która w normalnych warunkach wynika z wiązania trans-

glutaminazy tkankowej z białkami glutenu, może zostać zapoczątkowana przez 

drożdżaki. W ten sposób aktywowana jest przewlekła odpowiedź autoimmunologiczna 

przeciwko C. albicans, która skutkuje procesem zapalnym przewodu pokarmowego 

[27, 28]. Zjawisko to, mogłoby wyjaśniać, dlaczego wśród części dorosłych osób, 
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objawy choroby trzewnej ujawniają się dopiero w późnym wieku. Możliwe, że jest to 

związane z ewentualnym wystąpieniem zmian w kompozycji grzybów jelitowych 

u osób predysponowanych genetycznie do celiakii.  

Niewiele jest badań uwzględniających analizy liczebności, czy składu grzybów 

jelitowych wśród pacjentów z chorobą trzewną. Jedne z nich wykazało, iż pacjenci 

cierpiący na celiakię, charakteryzują się znamiennie wyższą liczbą Candida spp. 

i Saccharomyces spp. w porównaniu do osób zdrowych [30]. Z kolei w naszych 

wcześniejszych badaniach, udokumentowaliśmy, że liczba tych grzybów u pacjentów 

z celiakią wykazuje tendencję wzrostową wraz z czasem trwania choroby, natomiast 

w momencie diagnozy nie obserwuje się różnic pomiędzy liczebnością grzybów wśród 

chorych pacjentów a osobami zdrowymi [31]. Te doniesienia wskazywałyby na powsta-

wanie dysbiozy grzybiczej dopiero pod wpływem stosowania diety bezglutenowej. 

Obecnie, istnieje zbyt mało badań dotyczących roli mykobiomu jelitowego w pato-

genezie celiakii, aby mówić o ewentualnym związku grzybów z rozwojem tego 

schorzenia, jednak dotychczasowe analizy pokazują, że jest to obiecujący temat, 

wymagający szerszych i bardziej szczegółowych badań, aby określić dokładny mecha-

nizm oddziaływania grzybów u pacjentów z chorobą trzewną. 

4. Choroby neurodegeneracyjne i psychiczne a mykobiom 

Od pewnego czasu, istnieje koncepcja, że stan zapalny w chorobach neurodegene-

racyjnych czy zaburzeniach psychicznych może być związany z przebytymi infekcjami. 

Uważa się, że ekspozycja na niektóre drobnoustroje w prenatalnych stadiach rozwoju 

neurologicznego, może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, 

powodując tym samym wystąpienie anomalii behawioralnych i zaburzeń psychicznych 

w wieku dorosłym [32, 33]. Sugeruje się przede wszystkim rolę infekcji bakteryjnych 

i wirusowych w powstawaniu stanów patologicznych. Ponadto, w ostatnim czasie 

zaproponowano również kilka hipotez wyjaśniających udział grzybów w rozwoju 

chorób neurodegeneracyjnych, czy stanów depresyjnych. Jedna z nich zakłada, że 

przerost drożdżaków jelitowych prowadzi do nadmiernej aktywacji limfocytów 

pomocniczych Th17, biorących udział w powstawaniu stanu zapalnego, zarówno 

w odpowiedzi na pojawienie się drobnoustrojów, jak i w przebiegu wielu chorób 

zapalnych [34, 35]. Komórki te przenikają przez barierę krew-mózg i migrują do 

mózgu, gdzie aktywują mikroglej w hipokampie i wywołują zachowania depresyjne 

[34]. Inny proponowany schemat oddziaływania grzybów na układ nerwowy, miałby 

się odbywać za pośrednictwem wydzielanych przez nie mykotoksyn, a w szczegól-

ności gliotoksyny, która uwalniana jest w przewodzie pokarmowym m.in. przez grzyby 

z rodzaju Candida. Po przekroczeniu bariery krew-mózg, toksyny te mogą atakować 

i niszczyć oligodendrocyty oraz astrocyty. Bez tych komórek mielina ulega degradacji, 

wyzwalając m.in. początek stwardnienia rozsianego i związanych z nim objawów [36]. 

Trzecia hipoteza, sugeruje, że nadmierna kolonizacja jelit przez grzyby, stwierdzana 

u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jest swego rodzaju markerem, który odzwier-

ciedla obecność dysbiozy bakteryjnej przewodu pokarmowego, która jak wykazano 

w licznych badaniach, istotnie wpływa na powstawanie zachowań depresyjnych, czy 

anomalii behawioralnych [37-40].  

Idąc tym tropem, wielu badaczy postanowiło zweryfikować tezę infekcji bakte-

ryjnej, wirusowej, czy grzybiczej w kontekście choroby Parkinsona (PD) [41-45].  
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Pisa i in. [45] za pomocą metody immunohistochemicznej z użyciem specyficznych 

przeciwciał, wykazali, że w tkance nerwowej pobranej pośmiertnie od pacjentów z PD, 

występowała różnorodna społeczność grzybów, a komórki grzybicze były zlokali-

zowane wewnątrz neuronów. Wewnątrzkomórkowa kolonizacja komórek ludzkich 

przez drożdżaki wymaga, aby komórka była aktywna metabolicznie, co stanowi dowód, 

że infekcja grzybicza miała miejsce za życia pacjentów. Następnie, badania z użyciem 

metod molekularnych jak Nested PCR, czy sekwencjonowanie następnej generacji 

(NGS), potwierdziło w tkance obecność takich grzybów jak: Candida, Fusarium, 

Malassezia, Cladosporium czy Penicillium. Badacze zasugerowali, iż mikroorganizmy 

te, mogły przedostać się do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) na drodze 

translokacji z przewodu pokarmowego, poprzez nerw błędny. Jednym z faktów 

przemawiających za tą hipotezą są obserwacje wykazujące, że wśród pacjentów z PD, 

na kilka lat przed wystąpieniem choroby, pojawiają się dolegliwości żołądkowo-

jelitowe oraz stany zapalne jelit [45].  

Podobne obserwacje stwierdzono wśród pacjentów cierpiących na chorobę Alzhei-

mera (AD) [46]. W tkance nerwowej pobranej z czterech różnych regionów OUN, 

stwierdzono obecność grzybiczych białek oraz ich DNA. Dokładna identyfikacja 

gatunków metodą NGS wykazała, iż grzybem, który kolonizował wszystkie cztery 

regiony był Cryptococcus culvatus. Z kolei grzybami, które najczęściej występowały 

w korze śródwęchowej i hipokampie każdego pacjenta były: Candida, Malassezia, 

Alternaria i Cladosporum [46]. Również w naczyniach krwionośnych stwierdzono 

zakażenie grzybicze, co może wyjaśniać patologię chorób naczyń krwionośnych często 

stwierdzaną u pacjentów z AD [47]. Faktem na poparcie tezy infekcji grzybiczej, jako 

czynnika ryzyka choroby może być obecność chityny wykrywana w tkance mózgowej 

pacjentów z AD. Sugeruje się, że polisacharydy podobne do chityny odgrywają istotną 

rolę w procesie amyloidogennym i są nieprawidłowo syntetyzowane przez komórki 

nerwowe. Odkładanie się w tkankach, takich nierozpuszczalnych struktur jest często 

powiązane z etiologią AD. Jak powszechnie wiadomo, chityna jest składnikiem ściany 

komórkowej grzybów, wobec czego, wydaje się możliwe, że wykrywane polisacharydy 

mogą pochodzić właśnie od grzybów [48, 49]. Na poparcie tego poglądu, można 

przytoczyć fakt, iż podwyższone poziomy chitynazy (enzymu indukowanego w odpo-

wiedzi na obecność chityny grzybiczej) stwierdza się w surowicy krwi i płynie 

mózgowo-rdzeniowym pacjentów z AD [50-53]. Ciekawie, przedstawia się fakt, że 

w dwóch opisach przypadków, wdrożenie leczenia przeciwgrzybiczego u pacjentów 

z rozpoznaniem AD spowodowało ustąpienie objawów klinicznych [54, 55]. Jednak 

pojawiły się spekulacje, że być może ci pacjenci, zostali błędnie zdiagnozowani, jako 

chorzy na AD, a w rzeczywistości zmagali się z kryptokokowym zapaleniem opon 

mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez Cryptococcus neoformans. Wobec tego, 

skuteczność leczenia musi zostać potwierdzona w dalszych badaniach, z udziałem 

większej liczby pacjentów. 

Występowanie czynnika grzybiczego u pacjentów z AD czy PD, może wynikać 

z udziału mykobiomu w patogenezie tych chorób. Z drugiej strony, nie można wyklu-

czyć, że ci pacjenci są bardziej podatni na tego typu zakażenia i jest to jedynie współ-

występująca dolegliwość. Pacjenci cierpiący na AD czy PD są zazwyczaj osobami 

w podeszłym wieku, a więc z osłabioną odpowiedzią immunologiczną. Ponadto, wraz 
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z wiekiem nawyki higieniczne czy żywieniowe mogą ulegać znacznemu pogorszeniu, 

wobec czego istnieje wiele czynników środowiskowych, które mogą się przyczyniać 

do zwiększonej predyspozycji powstawania infekcji grzybiczych. Niezbędne są szersze 

badania, aby zweryfikować czy dysbioza grzybicza ma swój udział w patogenezie 

chorób neurodegeneracyjnych, czy jest to jedynie efekt wtórny czynników zakłócających 

związanych z wiekiem i statusem społeczno-ekonomicznym. 

Równie ciekawe zagadnienie stanowi rola grzybów w chorobach psychicznych. Jak 

wykazano w kilku badaniach, osoby cierpiące na schizofrenię, czy afektywną chorobę 

dwubiegunową mają podwyższony poziom przeciwciał przeciwko S. cerevisiae [56, 

57]. Ponadto, wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, stwierdza się zwiększone 

stężenie przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko C. albicans. Poziom przeciw-

ciał klasy IgG skierowanych przeciwko określonemu patogenowi we krwi odzwier-

ciedla ekspozycję danej osoby na ten antygen w ciągu całego życia, wobec czego jest 

obiektywnym markerem ukazującym ekspozycję na dane białko, na długo przed 

wystąpieniem choroby. Obszerne badania, angażujące 261 osób ze schizofrenią, 270 

pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową oraz 277 zdrowych ochotników, bez 

historii zaburzeń psychiatrycznych, wykazały, że poziom przeciwciał skierowanych 

przeciwko oportunistycznemu patogenowi grzybiczemu C. albicans był podwyższony 

w różnych podgrupach osób z zaburzeniami psychiatrycznymi. W podgrupie chorych 

kobiet, poziom IgG był szczególnie związany z osłabieniem funkcji poznawczych. 

Z kolei analizy z udziałem mężczyzn wykazały najbardziej bezpośrednią i najsilniejszą 

korelację obecności przeciwciał przeciwko C. albicans ze schizofrenią, a związek ten 

był niezależny od potencjalnych czynników zakłócających, takich jak wiek, rasa, stoso-

wanie leków przeciwpsychotycznych, czy status społeczno-ekonomiczny. Ponadto, 

poziomy przeciwciał były wyższe u osób, które zgłaszały schorzenia przewodu pokar-

mowego, w porównaniu do osób, u których nie stwierdzano dolegliwości żołądkowo-

jelitowych [58]. 

Ta sama grupa badawcza, badała wpływ stosowania probiotyków, na zmiany 

poziomu przeciwciał przeciwko grzybom. I tak, probiotykoterapia znacząco zmniejszyła 

poziom przeciwciał przeciwko C. albicans w ciągu 14-tygodniowego okresu badania 

u mężczyzn cierpiących na schizofrenię, jednak nie wpłynęła na zmiany u kobiet. 

Ponadto, największe dolegliwości jelitowe zaobserwowano u mężczyzn seropozytyw-

nych, otrzymujących placebo. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że zaobserwowano 

zmniejszanie objawów psychicznych u mężczyzn leczonych probiotykami, którzy byli 

seronegatywni dla C. albicans. Wyniki tego badania wskazują na związek seropo-

zytywności C. albicans z nasileniem objawów psychicznych i gorszym przebiegiem 

choroby [59]. Podobne obserwacje zostały udokumentowane w innych, niezależnych 

badaniach [60, 61]. 

O ile udział bakterii w przebiegu depresji jest częstym przedmiotem analiz [37, 40, 
62], to badania nad rolą grzybów stanowią nowy temat zainteresowania. Jiang i in. [63] 
jako pierwsi wykazali, że pacjenci z depresją charakteryzują się zmienioną różno-
rodnością biologiczną i zmienionym składem mykobiomu jelitowego w odniesieniu do 
osób zdrowych. Chorzy odznaczali się przede wszystkich zwiększoną liczbą grzybów 
Candida. Ponadto, na poziomie rodzaju, jeszcze kilka innych taksonów grzybów 
wykazało wyraźną różnicę pomiędzy grupami. Liczba Chaetomium, Neocosmospora, 
Occultifur, Neocosmospora, Clonostachys i Chaetomium była znacznie zwiększona 



 

C   m      m          m      g    ć              g       ó              ? 

 

33 

wśród pacjentów z depresją w porównaniu do osób zdrowych. Z kolei liczebność 
Scedosporium, Purpureocillium, Penicillium, Clonostachys i Aureobasidium była 
istotnie niższa wśród osób z depresją w odniesieniu do zdrowej grupy kontrolnej. 

Konieczne są dalsze badania w celu określenia, jak dysbioza grzybicza może 
wpływać na oś jelito-mózg w zaburzeniach z kręgu psychiatrii. 

5. Podsumowanie  

Duże zainteresowanie ludzkim mikrobiomem oraz rozwój metod molekularnych 
spowodowały, że skład prawidłowej ludzkiej mikrobioty jelitowej został szczegółowo 
scharakteryzowany. Obecnie prowadzone są dalsze analizy dotyczące charakterystyki 
mikrobiomu w poszczególnych stanach chorobowych a także w celu poznania dokład-
nych funkcji pełnionych przez określone mikroorganizmy w danej jednostce choro-
bowej. Pomimo że zauważalne są charakterystyczne wzorce i zmiany drobnoustrojów 
w poszczególnych schorzeniach, to jednak wciąż nie wiadomo, czy zaburzenia te 
przyczyniają się do powstawania chorób, czy są jedynie efektem wtórnym długo-
trwałego procesu chorobowego. Niezbędne są dalsze badania dotyczące interakcji 
drobnoustrojów z organizmem gospodarza, które pomogą odpowiedzieć na to pytanie, 
i które być może doprowadzą w przyszłości do opracowania terapii ukierunkowanych 
na mikrobiom w celu leczenia poszczególnych chorób. 

Podziękowania  

Praca dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu 
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Czy mykobiom jelitowy może odgrywać rolę w etiologii chorób przewlekłych? 

Streszczenie 
Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki zastosowaniu nowoczesnych molekularnych technik identyfikacji opartych 
na badaniu DNA drobnoustrojów, coraz lepiej poznawane są skomplikowane oddziaływania zachodzące 
pomiędzy mikroorganizmami i organizmem gospodarza. Obecnie, sugeruje się, że mikrobiota jelitowa jest 
powiązana z wieloma schorzeniami, m.in. z: nieswoistymi zapaleniami jelit, depresją, otyłością, cukrzycą, 
autyzmem czy chorobą Parkinsona. Najwięcej badań poświęconych jest bakteriom, które stanowią 
największy odsetek drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym, jednak w ostatnim czasie, coraz częściej 
zwraca się uwagę na udział grzybów, które również mogą odgrywać niebagatelną rolę w rozwoju niektórych 
chorób przewlekłych. 
Wobec powyższego, celem niniejszej pracy jest systematyczny przegląd wiedzy na temat udziału 
mykobiomu w przebiegu wybranych schorzeń. 
Słowa kluczowe: mikrobiota jelitowa, mykobiom, choroby przewlekłe 

Could intestinal fungi be involved in the etiology of chronic diseases?  

In recent years, thanks to the use of modern molecular techniques based on the detection of the DNA of 
microorganisms, the complex interactions between microorganisms and the host organism have been better 
understood. Currently, it has been suggested that the gut microbiota is associated with many diseases, 
including: inflammatory bowel disease, depression, obesity, diabetes, autism or Parkinson's disease. Most 
studies are dedicated to bacteria, which constitute the largest percentage of microorganisms in the 
gastrointestinal tract, but recently, more and more attention has been paid to the participation of fungi, 
which can also play a significant role in the development of some chronic diseases. 
In view of the above, the aim of this study is to systematically review the knowledge on the role of the 
mycobiome in selected diseases. 
Keywords: gut microbiota, mycobiome, chronic diseases 
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Cukrzyca epidemi  XXI wieku – rola edukacji pacjenta  

1. Wprowadzenie 

Cukrzyca typu II jest to choroba przewlekła, niezakaźna, która jest uznana przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) za epidemię XXI wieku. Charakterystycznym 

objawem cukrzycy tego typu jest wysokie stężenie glukozy we krwi. Innymi objawami 

wskazującymi na występowanie cukrzycy są: wzmożone pragnienie, zwiększony 

apetyt, utrata masy ciała, osłabienie, zmęczenie, częste oddawanie moczu, uczucie 

suchości w ustach, pogorszenie wzroku, gorsze gojenie ran oraz bóle głowy [1].  

1.1. Epidemiologia cukrzycy 

Według danych epidemiologicznych podanych przez Ministerstwo Zdrowia (MZ) 

w Polsce w 2018 roku było 2,9 mln dorosłych, którzy mieli zdiagnozowaną cukrzycę. 

Z tych danych wynika, iż co jedenasty dorosły w kraju chorował na cukrzycę. 

W Polsce również oprócz osób zdiagnozowanych były w tym czasie osoby, które 

zmagały się ze stanem przedcukrzycowym, bądź takie, które nie były zdiagnozowane. 

Stan przedcukrzycowy charakteryzuje się glikemią na czczo w granicach 100-124 

mg/dl. Według danych MZ w roku 2018 chorowało 1,3 mln dorosłych mężczyzn oraz 

1,6 mln dorosłych kobiet. Najwięcej osób chorujących na cukrzycę na 1000 miesz-

kańców było w województwie śląskim oraz łódzkim, natomiast najmniej w podkar-

packim, a także w województwie podlaskim. Dane prognostyczne na dalsze lata nie są 

optymistyczne, w dalszym ciągu niestety zachorowalność na cukrzycę wykazuje trend 

rosnący [2]. Według danych statystycznych z GUS w Polsce w 2015 roku z powodu 

cukrzycy zmarło 8,2 tys. osób. Od 2010 roku liczba zmarłych cały czas narasta. 

Cukrzyca jako przyczyna zgonów w Polsce utrzymuje się na szóstym miejscu [3]. 

1.2. Cukrzyca typu II  

Na świecie znanych jest kilka typów cukrzycy. Wyróżnia się cukrzycę typu I, II, 

typu LADA, MODY, cukrzycę ciążową. Cukrzycą występującą przede wszystkich 

u osób dorosłych jest cukrzyca typu II. Jest to cukrzyca insulinoniezależna. Cukrzyca 

tego typu charakteryzuje się postępującym przebiegiem. Objawy choroby rozwijają się 

powoli. Do objawów należy przede wszystkim wzmożone pragnienie i łaknienie, 

osłabienie, częste oddawanie moczu, występowanie infekcji układu moczowego, utarta 

masy ciała, uczucie suchości w ustach, gorsze gojenie ran oraz pogorszenie wzroku. 

Powikłaniem nieleczonej cukrzycy może być nefropatia, neuropatia, retinopatia oraz 

zespół stopy cukrzycowej [4]. 

W diagnostyce cukrzyce kluczową rolę odgrywa występowanie objawów klinicz-

nych. Objawy te mogą być podstawą do przeprowadzania badania w kierunku 

występowania choroby. Często rozpoznanie cukrzycy występuje w chwili wykonania 

przygodnego badania glikemii podczas wykonywania rutynowych badań. Badaniami 
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służącymi w diagnostyce cukrzycy są: doustny test obciążenia glukozą, oznaczenie 

wartości hemoglobiny glikowanej, próba szybkiego, dożylnego obciążenia glukozą, 

czy pomiar glikemii glukometrem. Kiedy cukrzyca zostanie rozpoznana istotna jest 

samokontrola glikemii za pomocą glukometra i dokumentowanie pomiarów [5]. 

Leczenie cukrzycy polega na wykorzystaniu metod farmakologicznych i niefarmako-

logicznych. Leczenie należy rozpocząć od zmiany stylu życiu, uprawianiu aktywności 

fizycznej, porzuceniu nałogów oraz od stosowania odpowiedniej diety. Leczenie 

farmakologiczne polega na wyrównywaniu glikemii za pomocą leków przeciw-

cukrzycowych oraz insuliny. Najczęstszym lekiem przeciwcukrzycowym włączanym 

w leczenie jest metformina. Kiedy zmiana stylu życia oraz leki p/cukrzycowe nie 

przynoszą odpowiedniego wyrównania glikemicznego do leczenia włączana jest 

insulina, której również zadaniem jest obniżenie stężenia glukozy we krwi [6, 7]. 

1.3. Rola edukacji w cukrzycy  

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Z tego właśnie faktu chory powinien odgrywać 

kluczową rolę w jej leczeniu. Chory w procesie terapeutycznym powinien być 

partnerem, znać cele leczenia i przejąć inicjatywę w dążeniu do poprawy swojego 

stanu zdrowia i samoopieki [8]. Edukacja w cukrzycy jest bardzo ważnym elementem 

leczenia. Odpowiednia wiedza pozwala na zapobieganie występowaniu powikłań. Do 

głównych celów edukacji pacjentów zaliczamy:  

 zapoznanie pacjenta z istotą choroby   

 przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych  

 przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki;  

 zwiększenie psychicznej odporności i motywacji chorego  

 niedopuszczenie do wystąpienia późniejszych powikłań choroby  

 osiągnięcie lepszej jakości życia u pacjentów cukrzycowych.  

Pacjent po przeprowadzonej edukacji powinien umieć wyjaśnić istotę choroby oraz 

powinien umieć wymienić objawy oraz zasady diety cukrzycowej. Pacjent odpowiednio 

wyedukowany umie przeprowadzić samokontrolę glikemii, ma umiejętności co do 

użycia glukometra, potrafi odpowiednio zinterpretować uzyskany wynik. Pacjent musi 

również posiadać informację na temat przyjmowania leków (w zależności od zaleceń). 

Chory powinien mieć informację na temat dawek oraz godzin przyjmowania leków  

powinien również posiadać informacje na temat niestosowania się do zaleceń i znać 

konsekwencje nieprawidłowego postępowania w cukrzycy. Pacjent powinien wiedzieć, 

jak dbać o stopy, aby zapobiegać wystąpieniu zespołu stopy cukrzycowej. Pacjent po 

przeprowadzonej edukacji rozumie, że leczenie jest konieczne, nawet jeżeli nie wystę-

pują objawy choroby. Rozumie, dlaczego terapia nie może być przerywana, kontroluje 

swoją masę ciała, wie, że aktywność fizyczna jest elementem leczenia. Pacjent 

wyedukowany jest zmotywowany do zapobiegania późnym powikłaniom. Z faktu, że 

zna istotę diety cukrzycowej stosuje ją i potrafi uwzględnić wskaźnik glikemiczny przy 

doborze diety. Edukacja jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia chorych 

z cukrzycą. Bez zrozumienia przez pacjenta przyczyn choroby, uwarunkowań, metod 

terapii i opanowania zasad samokontroli nie jest możliwe skuteczne wyrównanie 

glikemiczne w cukrzycy. Edukacja w cukrzycy jest terapią pacjenta, a jej poziom ma 

zasadnicze znaczenie dla jego stylu życia i stanu zdrowia. Bardzo ważne jest, by 
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sposób edukowania był dostosowany do wieku, możliwości intelektualnych i stanu 

emocjonalnego osoby chorej. Jej celem powinno być przekazanie odpowiedniego 

zakresu wiedzy na temat leczenia cukrzycy oraz zmotywowanie chorego do wdrożenia 

wyuczonych umiejętności postępowania z chorobą w codziennym życiu. Choroba i jej 

leczenie nie powinny zdominować innych aspektów życia chorego i nie powinny 

wywierać niekorzystnego wpływu na życie zawodowe, rodzinne, społeczne chorego. 

Pielęgniarki edukacyjne mają za zadanie włączyć pacjenta z cukrzycą do aktywnej 

współpracy w procesie samokontroli i samoopieki. Pielęgniarka, która ma za zadanie 

edukację pacjenta ma za zadanie kształtowanie u niego umiejętności samoobserwacji, 

samokontroli oraz oceny swojego stanu zdrowia, co w efekcie prowadzi do poprawy 

jakości życia pacjenta z cukrzycą [1, 9, 10]. 

2. Cel pracy, materiał i metody  

Celem pracy jest poznanie i ukazanie sytuacji zdrowotnej, potrzeb pacjenta oraz 

potrzeby edukacji pacjenta zmagającego się z cukrzycą typu II. Metodą zastosowaną 

w poniższej pracy jest studium przypadku ,,metoda case study”. W poniższej pracy 

zastosowano techniki badawcze pozwalające na zebranie informacji. Wśród tych 

technik są: obserwacja, wywiad, analiza dokumentów oraz pomiary. Do realizacji 

wyznaczonego celu zastosowano następujące narzędzia badawcze: wywiad pielęg-

niarski, karta pielęgnacji chorego, karta realizacji edukacji pacjenta, karta pomiaru 

glikemii. Przygotowanie pracy rozpoczęto od uzyskania zgody Dyrektora Szpitala oraz 

od świadomej pisemnej zgody pacjenta do przeprowadzenia badania. Poinformowano 

pacjenta o możliwości rezygnacji z badania na każdym jego etapie. 

Badaniem został objęty mężczyzna w wieku 65 lat. Chory przebywał w oddziale 

Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Kielcach. Chory uprzednio przebywał w Centrum Oparzeń im. dr 

Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich. Chory przebywał w szpitalu z powodu 

źle prowadzonej cukrzycy typu II.  

3. Wyniki  

3.1. Opis indywidualnego przypadku  

Mężczyzna lat 65 w dniu 18.01.2017 roku zgłosił się do Kliniki Chirurgii Ogólnej, 

Endokrynologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. 

Chory z powodu źle prowadzonej cukrzycy typu II został przyjęty w oddział. Głównym 

problemem mężczyzny była trudno gojąca się rana lewej stopy. Pacjent podczas 

przyjęcia zmagał się również z miażdżycą uogólnioną oraz anginą paciorkowcową, 

rozpoznano zespół stopy cukrzycowej.  

Podczas przyjęcia pacjent w stanie ogólnym dobrym, skóra chorego czysta, zadbana, 

rana stopy lewej o nieregularnym kształcie, widoczna martwica, rana bez wysięku. 

Palec V czarny, główka i część dystalna V kości śródstopia miękkie. Z powodu rany 

u pacjenta występowały problemy z poruszaniem. Pacjent o prawidłowej wadze, tętno 

i ciśnienie prawidłowe. Glikemia 250 mg%. Temperatura ciała wynosiła 36,8 stopni 

Celsjusza. Apetyt u pacjenta wzmożony, jak i pragnienie, częste oddawanie moczu. 

Pacjent nie stosował żadnej diety  nie pali tytoniu, ani nie pije alkoholu. Chory nie jest 

uczulony na żadne leki. Chory skarżył się na złe samopoczucie oraz ból nogi lewej. 
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Pacjent wykazywał brak podstawowej wiedzy na temat swojej choroby, nie przyjmował 

systematycznie leków, ani nie stosował diety cukrzycowej, Spożywał często kalo-

ryczne pokarmy o różnych, nawet bardzo późnych godzinach. Problemem pacjenta 

poza trudno gojącą się raną był również deficyt wiedzy na temat cukrzycy typu II.  

Podczas pobytu w szpitalu u pacjenta wykonano zabieg amputacji palca wraz 

z dystalną częścią V kości śródstopia. U pacjenta wyrównano glikemię do poziomu 89 

mg%. Wyrównanie glikemiczne uzyskano, dzięki zastosowaniu insuliny. Pacjenta 

wyedukowano na temat postępowania i leczenia cukrzycy typu II. Pacjent został 

również uzyskał informacje na temat prawidłowego żywienia w cukrzycy.  

Pacjent w stanie ogólnym dobrym został wypisany do domu. Zalecono kontrole 

w poradni chirurgicznej oraz diabetologicznej.  

3.2. Problemy pielęgnacyjne pacjenta 

Pacjent podczas pobytu w szpitalu zmagał się z wieloma problemami pielęgna-

cyjnymi. Ważnymi w kontekście edukacji pacjenta były:  

 brak wiedzy u pacjenta na temat przygotowania do zabiegu; 

 brak wiedzy na temat choroby; 

 brak systematyczności przez chorego w samokontroli glikemii  

 brak wiedzy na temat przyjmowania insuliny w odpowiednich dawkach i o odpo-

wiednich godzinach; 

 deficyt wiedzy u pacjenta na temat zespołu stopy cukrzycowej, jego rozwoju oraz 

powikłań   

 brak wiedzy pacjenta i jego rodziny z zakresu pielęgnacji rany pooperacyjnej  

 brak wiedzy na temat diety cukrzycowej; 

 deficyt wiedzy na temat aktywności fizycznej w cukrzycy.  

Chory zmagał się również z wieloma innymi problemami. Niektóre z nich wynikały 

z braku wiedzy: 

 niepokój chorego o stan swojego zdrowia; 

 niepokój pacjenta wywołany amputacją w obrębie kończyny dolnej  

 ból stopy lewej spowodowany trudno gojąca się raną  

 brak systematyczności przez chorego w samokontroli glikemii  

 trudności w poruszaniu się chorego spowodowanie bólem lewej kończyny  

 ryzyko zakażenia rany po zabiegu operacyjnym  

 ryzyko ponownej amputacji kończyny  

 strach pacjenta przed możliwością wystąpienia konieczności dalszej amputacji  

 ryzyko wystąpienia retinopatii i nefropatii cukrzycowej   

 ryzyko wystąpienia hipoglikemii; 

 ryzyko wystąpienia stanu hiperglikemii. 

Pacjent z wieloma problemami dotyczącymi braku wiedzy został wyedukowany 

przez personel medyczny, przede wszystkim przez pielęgniarkę. Do edukacji pacjenta 

wykorzystano literaturę naukową, ulotki oraz broszury.  

3.3. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania dowiodły, iż pacjent nie przyjmował leków w dawkach 

jakie, były mu zalecane, a także nie przestrzegał godzin ich przyjmowania. W wyniku 
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tego u pacjenta stężenie glukozy było źle wyrównywane. Wczesne rozpoznanie 

cukrzycy typu II wiąże się ze wcześniejszym wyrównywaniem metabolicznym. Odpo-

wiednia wiedza na temat choroby u pacjenta jest podstawą do powodzenia procesu 

leczenia. Jeżeli pacjent nie wie, jaki przebieg ma choroba, jak ważne jest przyjmo-

wanie leków w odpowiednich dawkach i o odpowiednich godzinach sam przyczynia 

się do powstania groźnych powikłań. Przyjmowanie leków o odpowiednich godzinach 

i w odpowiednich dawkach w cukrzycy jest ważne, ponieważ każdy lek ma swój czas 

działania. Jeżeli będą zaniedbywane godziny podania leku oraz dawki, cukrzyca będzie 

źle wyrównywana. Leki stosowane w cukrzycy mają za zadanie obniżanie poziomu 

glukozy we krwi, jeśli będzie ich niedostateczne podanie lub zostanie przez niego 

zaniedbany czas podania, wtedy będą miały ograniczone działanie. Odnosząc się do 

analizowanych badań niedostateczne wyrównywanie metaboliczne prowadzi do 

wystąpienia powikłania, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Edukacja pacjentów na 

temat choroby jest bardzo ważna. Istotną rolę w procesie edukacji chorych odgrywa 

pielęgniarka. Jest ona osobą, która poprzez rozmowę, dostarczenie broszur informa-

cyjnych, odesłanie do profesjonalnego piśmiennictwa, czy naukę umiejętności pozwala 

pacjentowi na zrozumienie istoty swojej choroby i odpowiedniego postępowania. 

Autorzy zwracają uwagę na konieczność edukacji pacjenta, według nich powodzenie 

leczenia zleży od samego chorego. Edukacja zdrowotna pacjenta powinna polegać na 

przekazaniu informacji teoretycznych i nauce umiejętności praktycznych. Proces 

edukacji powinien być zindywidualizowany, aby miał szansę powodzenia. Edukacją 

pacjenta zajmuje się pielęgniarka. Edukacja pacjenta powinna zawierać motywację 

chorego, powinna być powtarzana w celu zapamiętania informacji. Celem edukacji jest 

zachęcenie pacjentów do samokontroli w cukrzycy. W edukacji chorych na cukrzycę 

powinny się znaleźć informacje dotyczące diety, ćwiczeń, leków, rozpoznawania 

objawów sugerujących postęp choroby [11]. Z przeprowadzonych badań wynika, iż 

niestosowanie diety przez pacjenta było jedna z przyczyn jej rozwoju oraz wystąpienia 

powikłań. Chory nie zwracał uwagi jak kaloryczne przyjmuje posiłki, jakie mają 

składniki odżywcze. Pacjent jadł posiłki o różnych porach dnia, nawet po 22, nie 

ograniczał ilości spożywanej soli. Przygotowywanie posiłków przez niego polegało na 

smażeniu potraw. Niestosowanie diety cukrzycowej przyspieszyło proces chorobowy, 

gdyż glikemia nie była wyrównywana. Stosowanie diety skojarzone z przyjmowaniem 

leków obniżających poziom glukozy we krwi skutkuje normalizacją stężenia glikemii. 

Najczęstszymi błędami żywieniowymi są: brak regularności spożywanych posiłków, 

stosowania niewskazanych technik przygotowania posiłków, spożywanie słodyczy 

i jedzenia między posiłkami. Dieta dla osoby chorej na cukrzycę powinna być ustalana 

indywidualnie, z zaznaczeniem ilości spożywanych posiłków w ciągu dnia [12]. 

W diecie cukrzycowej istotne jest przestrzeganie odpowiedniej ilości i jakości tłuszczu. 

Tłuszcz przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała, a z drugiej strony 

umożliwia utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi [11].  

Według przeprowadzonych badań wynika, iż wiedza na temat profilaktyki stoso-
wanej zespole stopy cukrzycowej jest niedostateczna. Zwiększenie wiedzy u pacjentów, 
będzie skutkować szybszym przystąpieniem do leczenia. Częsta kontrola stóp, dbanie 
o ich odpowiednią higienę, stosowanie dobrze dobranego obuwia zmniejsza ryzyko 
wystąpienia stopy cukrzycowej. Wynika to z faktu, iż zaburzenia czucia, niedokrwie-
nie oraz zmiany w obrębie stopy zwiększają ryzyko wystąpienia drobnych urazów 
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i prowadzą do powstania owrzodzenia oraz martwicy, co skutkuje koniecznością 
amputacji. Powstające mikrourazy są głównymi przyczynami prowadzącymi do wystą-
pienia infekcji i późniejszych powikłań. Wiedza pacjentów jest niezbędnym elementem 
do powodzenia procesu profilaktyki. Jeśli pacjenci będą znali przyczyny i możliwe 
zapobieganie będą przekonani oraz dokładniejsi w swoich działaniach. Rygorystycznie 
stosowana profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej zmniejsza częstość występowania 
urazów, późniejszych infekcji i powikłań [11, 12].  

Wykonany zabieg amputacji palca V u pacjenta spowodował u niego pogorszenie 
stanu psychicznego. Było to dla niego traumatyczne przeżycie, które skłoniło go do 
zaczęcia dbania o swój stan zdrowia. Obawa przed wykonaniem dalszych amputacji 
była tak silna, że chory potrzebował rozmowy i wsparcia. Gdyby od początku chory 
posiadał odpowiedni bagaż wiedzy, wtedy mógłby uniknąć obecnego stanu zdrowia, 
mógłby wcześniej zapobiec powstaniu powikłań. Edukacja pacjentów na temat 
zapobiegania chorobom, zapobiegania wystąpienia powikłań, odpowiedniego leczenia 
oraz postępowania jest bardzo ważnym aspektem, który pozwoli na zmniejszenie 
skutków ubocznych nieprawidłowego leczenia czy postępowania. Odpowiednio 
wyedukowani ludzie lepiej dbają o swoje zdrowie, potrafią zapobiegać i nie ingerują 
w prowadzone leczenie przez lekarza. Pielęgniarki powinny edukować chorych na 
temat odpowiedniej diety, która w wielu przypadkach jest podstawą leczenia. 

4. Wnioski 

Edukacja pacjentów na temat choroby, jak i skutków nieleczonej cukrzycy jest 
bardzo ważnym aspektem w leczeniu. Ważnym punktem w edukacji i leczeniu chorych 
z cukrzycą typu II jest dieta i aktywność fizyczna. Edukacja pacjentów pozwoli na 
zmniejszenie skutków ubocznych nieprawidłowego leczenia czy postępowania. Odpo-
wiednio wyedukowani ludzie lepiej dbają o swoje zdrowie, potrafią zapobiegać i nie 
ingerują w prowadzone leczenie przez lekarza. Pielęgniarki powinny edukować chorych 
na temat odpowiedniej diety, która w wielu przypadkach jest podstawą leczenia. 
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Cukrzyca epidemi  XXI wieku – rola edukacji pacjenta 

Streszczenie  
Cukrzyca typu II jest uznana za epidemię XXI wieku. Charakteryzuje się ona wysokim poziomem glukozy 
we krwi utrzymującym się przez długi czas. Do objawów należy: częste oddawanie moczu, uczucie 
suchości w ustach, zwiększone uczucie pragnienia, zwiększony apetyt i uczucie głodu po posiłkach, utrata 
masy ciała, osłabienie, zmęczenie, pogorszenie się wzroku, gorsze gojenie się ran oraz bóle głowy. 
Cukrzyca typu II jest groźną chorobą cywilizacyjną, niesie ona za sobą wiele powikłań, a także śmierć. 
Znajduje się na 6 miejscu najczęstszych przyczyn zgonów. Stanowi często przyczynę utraty wzroku, 
przewlekłej niewydolności nerek, amputacji kończyn dolnych, a także choroby niedokrwiennej serca. 
Celem pracy jest poznanie i ukazanie sytuacji zdrowotnej, potrzeb pacjenta oraz potrzeby edukacji pacjenta 
zmagającego się z cukrzycą typu II. Metodą zastosowaną w poniższej pracy jest studium przypadku „metoda 
case study”. W poniższej pracy zastosowano techniki badawcze pozwalające na zebranie informacji. 
Wśród tych technik są: obserwacja, wywiad, analiza dokumentów, wytworów i pomiary. Do realizacji 
wyznaczonego celu zastosowano następujące narzędzia badawcze: wywiad pielęgniarski, karta pielęgnacji 
chorego, karta realizacji edukacji pacjenta, karta pomiaru glikemii. Z badań wynika, iż pacjent w trakcie 
leczenia nie otrzymał odpowiednich informacji na temat swojej choroby, nie wiedział jak stosować leki 
oraz jaką dietę. Brak wiedzy pacjenta spowodował pogorszenie się jego stanu zdrowia, a także przyczynił 
się do amputacji palca. Edukacja pacjentów na temat choroby, jak i skutków nieleczonej cukrzycy jest bardzo 
ważnym aspektem w leczeniu. Ważnym elementem edukacji pacjentów jest dieta i aktywność fizyczna. 
Odpowiednia edukacja pacjentów przyczynia się do poprawy ich stanu zdrowia, ponieważ odpowiednio 
wyedukowani ludzie lepiej dbają o swoje zdrowie, potrafią zapobiegać i nie ingerują w prowadzone leczenie 
przez lekarza. 
Słowa kluczowe: cukrzyca, edukacja, pacjent 

Diabetes is an epidemic of the 21
st
 century – the role of patient education 

Abstract  
Type II diabetes is considered an epidemic of the 21st century. It is characterized by high levels of glucose 
in the blood that persist for a long time. Symptoms include frequent urination, dry mouth, increased thirst, 
increased appetite and hunger after meals, weight loss, weakness, fatigue, decreased vision, poor wound 
healing, and headaches. Diabetes mellitus type II is a dangerous disease of civilization, it causes many 
complications, as well as death. It is in the 6th most common cause of death. It is often the cause of blindness, 
chronic renal failure, amputation of the lower limbs, and ischemic heart disease. The aim of the study is to 
get to know and show the health situation, patient needs and the need to educate a patient struggling with 
type II diabetes. The method used in the following work is the "case study method". In the following work, 
research techniques were used to collect information. These techniques include: observation, interview, 
document analysis, product analysis and measurement. The following research tools were used to achieve 
the set goal: nursing interview, patient care card, patient education implementation card, glycemic measu-
rement card. The research shows that the patient during treatment did not receive adequate information 
about his disease, did not know how to use medications and what diet. The patient's lack of knowledge 
caused his health to deteriorate, and also contributed to the amputation of the finger. Educating patients 
about the disease and the effects of untreated diabetes is a very important aspect of treatment. An important 
element of patient education is diet and physical activity. Appropriate patient education contributes to the 
improvement of their health condition, because properly educated people take better care of their health, 
are able to prevent and do not interfere with the treatment conducted by a doctor. 
Keywords: diabetes, education, patient  
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Czy każdy otyły jest chory? 

1. Wprowadzenie 

Otyłość jest nazywana globalną epidemią [1]. Według danych przedstawionych 

przez Chooi i wsp., w 2015 roku liczba osób otyłych na świecie wynosiła około 609 

milionów, zaś osób z nadwagą około 1,9 miliarda. Odsetek osób z nadmierną masą 

ciała w populacji światowej wzrósł wśród kobiet z 27,8% w 1980 r. do 39,4% w 2015 

r., zaś u mężczyzn w tym samym okresie nastąpił wzrost z 25,4% do 38,5%. Biorąc 

pod uwagę jedynie osoby otyłe, wśród kobiet odsetek zwiększył się z 8,9% do 14,8%, 

zaś wśród mężczyzn z 5% do 10,1% [2].  

Otyłość stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego, zwłaszcza 

w krajach rozwiniętych. Jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób cywilizacyj-

nych, takich jak między innymi zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca 

typu 2, dyslipidemia oraz miażdżyca. Otyłość może prowadzić do przedwczesnego 

zgonu z przyczyn sercowo naczyniowych [3]. Problem otyłości oraz patogeneza 

chorób cywilizacyjnych w jej przebiegu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem 

badań naukowych w medycynie. 

Zaobserwowano jednak, że nie u wszystkich otyłych występują zaburzenia metabo-

liczne, co przyczyniło się do wprowadzenia terminu otyły metabolicznie zdrowy (ang. 

metabolically healthy obese, MHO) oraz otyły metabolicznie chory (ang. metabolically 

unhealthy obese, MUO) [4]. Taka heterogenność populacji osób otyłych wskazuje na 

złożony i wieloczynnikowy charakter patogenezy zaburzeń metabolicznych w przebiegu 

otyłości, a nie tylko prostą zależność pomiędzy nadmierną masą ciała i chorobowością. 

Celem niniejszej pracy jest dokonanie przeglądu literatury i przedstawienie najwa-

żniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat metabolicznej 

heterogenności osób otyłych w oparciu o wyróżnienie osób otyłych metabolicznie 

chorych oraz osób otyłych metabolicznie zdrowych.  
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2. Rozpoznanie otyłości 

Wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), definiowany jako stosunek 

masy ciała wyrażonej w kilogramach do kwadratu wzrostu wyrażonego w metrach, jest 

parametrem powszechnie stosowanym w celu oceny stopnia odżywienia. Zaletą tego 

parametru jest konieczność dokonania jedynie prostych pomiarów antropometrycznych, 

co czyni go powszechnie dostępnym [5]. Wartość BMI w zakresie od 25,0 do 29,9 kg/m
2
 

pozwala na rozpoznanie nadwagi, zaś wartość powyżej 30 kg/m
2
 pozwala na rozpo-

znanie otyłości [6]. Zwrócono jednakże uwagę, że taka klasyfikacja wartości BMI 

opiera się na wynikach badań, w których uczestniczyli przedstawiciele rasy kaukaskiej 

i poddano w wątpliwość, czy tak zdefiniowane kryterium nadwagi i otyłości są 

adekwatne dla przedstawicieli innych ras [7]. Hood i wsp. przedstawili wyniki badania 

opierającego się na modelowaniu matematycznym. Wykorzystując dostępne w litera-

turze dane i zakładając konieczność takiego dostosowania punktów odcięcia wartości 

BMI w populacji koreańskiej, aby otyłość i nadwaga wiązała się z analogicznym 

odsetkiem tkanki tłuszczowej w składzie masy ciała oraz porównywalnym nasileniem 

ryzyka kardiometabolicznego stwierdzili, że wśród Koreańczyków otyłość mogłaby 

być rozpoznawana przy BMI powyżej 26 kg/m
2
 u mężczyzn oraz 23 kg/m

2
 u kobiet, 

zaś nadwaga przy BMI powyżej 21 kg/m
2
 u mężczyzn oraz 18 kg/m

2
 u kobiet [8]. 

Choć wspomniane badanie i jego metodologia jest interesująca, to przyjęcie takich 

kryteriów w praktyce medycznej, wymagałoby walidacji klinicznej. 

Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika masy ciała nie daje żadnej informacji 

na temat składu masy ciała, w szczególności zawartości oraz dystrybucji tkanki tłusz-

czowej. Parametrami, które pozwalają na oszacowanie udziału trzewnej tkanki 

tłuszczowej, jest obwód talii oraz wskaźnik talia-biodra (ang. waist-hip ratio, WHR). 

Janssen i wsp. przedstawili wyniki analizy danych pochodzących od 14 924 osób 

dorosłych, uczestniczących w badaniu NHANES III (the third National Health and 

Nutrition Examination Survey). Stwierdzono, że obwód talii w lepszym stopniu odzwier-

ciedla ryzyko zdrowotne związane z otyłością niż wskaźnik masy ciała. Według 

przedstawionych wyników, dla danej wartości obwodu talii nie ma istotnych różnic 

w zakresie takich parametrów jak wartość ciśnienia tętniczego, stężenie parametrów 

lipidogramu oraz obecność zespołu metabolicznego pomiędzy osobami o prawidłowej 

masie ciała oraz osobami z nadwagą czy też otyłością, rozpoznaną na podstawie 

pomiaru BMI. Jednakże w ramach grupy o prawidłowej lub podwyższonej wartości 

obwodu talii, wskaźnik BMI koreluje pozytywnie z ryzykiem zdrowotnym [9]. 

W badaniu, w którym uczestniczyły 122 osoby w wieku od 10 do 15 lat wykazano, że 

już u nastolatków zwiększony obwód talii pozytywnie koreluje z obecnością takich 

czynników ryzyka rozwoju miażdżycy jak: zwiększenie grubości kompleksu intima-

media, podwyższone ciśnienie tętnicze, nieprawidłowe wartości parametrów lipidogramu 

oraz zwiększonym stężeniem we krwi cytokin prozapalnych (IL-1β oraz IL-6), a także 

cząsteczek adhezyjnych VCAM-1 (ang. vascular cell adhesion molecule-1) oraz 

ICAM-1 (ang. intracellular adhesion molecule-1) [10]. 

Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na rozpoznanie 

otyłości brzusznej u osób rasy kaukaskiej pozwala wartość obwodu talii przekraczająca 

94 cm u mężczyzn oraz 80 cm u kobiet [11]. Dla populacji azjatyckiej przyjęto 

natomiast kryterium 90 cm dla mężczyzn oraz 80 cm dla kobiet [12].  
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Wskaźnik talia-biodra jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Wartość 
punktu odcięcia dla wskaźnika talia-biodra różni się dla różnych grup etnicznych oraz 
według zaleceń różnych organizacji. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) z roku 2000 na otyłość trzewną wskazuje wartość WHR powyżej 1,0 
u mężczyzn oraz 0,85 u kobiet, zaś według stanowiska z roku 2008 za punkt odcięcia 
uznano wartość 0,9 u mężczyzn oraz 0,85 u kobiet [13, 14]. Eksperci The National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki przyjęli za punkt odcięcia 0,8 dla kobiet oraz 1,0 dla mężczyzn [15]. 
W populacji azjatyckiej jako punkt odcięcia wartości WHR dla rozpoznania otyłości 
trzewnej stosuje się wartość 0,9 dla mężczyzn oraz 0,8 dla kobiet. Wykazano, że wartość 
wskaźnika talia-biodra dobrze koreluje z zawartością trzewnej tkanki tłuszczowej [12]. 
Bala i wsp. wykazali, że u chorych ze stanem przedcukrzycowym (nieprawidłowa 
glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy), odsetek hemoglobiny gliko-
wanej pozytywnie koreluje z wartością BMI oraz WHR [16]. 

3. Zarys patogenezy chorób cywilizacyjnych w przebiegu otyłości 

Wśród mechanizmów prowadzących do rozwoju chorób cywilizacyjnych w prze-
biegu otyłości można wyróżnić zwiększenie syntezy adipokin, nasilenie produkcji 
lipidów, wzrost aktywności części współczulnej autonomicznego układu nerwowego, 
aktywację układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz następstwa mechanicznego 
obciążenia, wynikającego z nadmiernej masy ciała [17]. 

Zwiększenie syntezy adipokin wiąże się z aktywacją makrofagów oraz innych 
komórek układu odpornościowego w obrębie tkanki tłuszczowej oraz wzrostem aktyw-
ności cytokin prozapalnych, co prowadzi do oporności na insulinę oraz hiperinsuli-
nemii, przyczyniając się do rozwoju cukrzycy typu 2 [17, 18]. 

Nasilenie produkcji lipidów jest związane ze wzrostem hydrolizy trójglicerydów, co 
prowadzi do zwiększonego uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych, przyczyniając 
się do nasilenia lipotoksyczności i insulinooporności oraz rozwoju dyslipidemii, zwięk-
szając ryzyko rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, cukrzycy 
typu 2 oraz choroby niedokrwiennej serca [17-19]. 

Aktywacja części współczulnej autonomicznego układu nerwowego oraz układu 
renina-angiotensyna-aldosteron przyczynia się przede wszystkim do wzrostu ciśnienia 
tętniczego, co przewlekle może zwiększać ryzyko rozwoju niewydolności serca, prze-
wlekłej choroby nerek, a także prowadzić do zdarzeń sercowo-naczyniowych [17, 20]. 

Mechaniczne obciążenie wynikające z nadmiernej masy ciała wiąże się z obcią-
żeniem układu ruchu (zwiększone ryzyko rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów), 
uciskiem tkanek miękkich szyi (zwiększone ryzyko rozwoju obturacyjnego bezdechu 
sennego), wzrostem ciśnienia śródbrzusznego (zwiększone ryzyko rozwoju choroby 
refluksowej przełyku, przełyku Barretta oraz gruczolakoraka przełyku) oraz uciskiem 
na nerki (zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego) [21-24]. 

4. Zespół metaboliczny 

Termin zespół metaboliczny odnosi się do współistnienia określonych zaburzeń 
metabolicznych, co istotnie zwiększa ryzyko rozwoju insulinooporności oraz cukrzycy 
typu 2, a także chorób sercowo-naczyniowych związanych z miażdżycą tętnic [25]. 

Według stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), National Cholesterol 
Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEPATP III), American Association 
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of Clinical Endocrinologists (AACE), International Diabetes Federation (IDF), European 
Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR), American Heart Association/ 
National Heart, Lung and Blood Institute (AHA/NHLBI), World Heart Federation 
(WHF), International Atherosclerosis Society (IAS) oraz The International Association 
for the Study of Obesity (IASO), przyjętego w 2009 r., kryterium rozpoznania zespołu 
metabolicznego jest spełnienie co najmniej trzech z następujących warunków: 
(1) obwód talii co najmniej 102 cm u mężczyzn lub co najmniej 88 u kobiet (w populacji 
azjatyckiej analogicznie co najmniej 90 cm u mężczyzn lub co najmniej 80 cm u kobiet); 
(2) ciśnienie tętnicze skurczowe co najmniej 130 mmHg lub rozkurczowe co najmniej 85 
mmHg, lub leczenie farmakologiczne z powodu nadciśnienia tętniczego  (3) stężenie 
glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo co najmniej 5,6 mmol/l lub leczenie farmakolo-
giczne cukrzycy typu 2  (4) stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości 
(HDL) poniżej 1,03 mmol/l u mężczyzn lub poniżej 1,30 mmol/l u kobiet, lub leczenie 
farmakologiczne tego zaburzenia lipidowego  (5) stężenie trójglicerydów we krwi co 
najmniej 1,7 mmol/l lub leczenie farmakologiczne tego zaburzenia lipidowego [26].  

5. Osoby otyłe metabolicznie zdrowe 

Chociaż istnieje wiele danych naukowych pokazujących, że otyłość predysponuje 
do rozwoju zaburzeń metabolicznych, które prowadzą do rozwoju chorób cywili-
zacyjnych, to zauważono, że w pewnej grupie osób otyłych nie stwierdza się obecności 
takich zaburzeń. Taka obserwacja stała się podstawą do wprowadzenia pojęcia otyły 
zdrowy metabolicznie (MHO) oraz otyły chory metabolicznie (MUO) [27]. 

5.1. Podstawy patofizjologiczne 

Osoby otyłe zdrowe metabolicznie (MHO) w przeciwieństwie do osób otyłych 
chorych metabolicznie (MUO) mają zachowaną wrażliwość na insulinę, prawidłowe 
ciśnienie tętnicze oraz profil lipidowy osocza, niższą aktywność stanu zapalnego, 
prawidłową funkcję wątroby, są młodsze, wykazują niższą akumulację trzewnej tkanki 
tłuszczowej, a także cechują się większą aktywnością fizyczną i lepszym stanem 
odżywienia [4, 27]. 

Dystrybucja tkanki tłuszczowej z akumulacją centralnej, trzewnej tkanki tłuszczowej, 
a także dysfunkcja tkanki tłuszczowej odgrywa ważniejszą rolę w rozwoju zaburzeń 
metabolicznych niż całkowita ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Dysfunkcja 
tkanki tłuszczowej polega między innymi na nieprawidłowej funkcji organelli adipo-
cytów, zwiększeniu frakcji wolnych kwasów tłuszczowych i nasileniu związanej z tym 
lipotoksyczności, a także patologicznej odpowiedzi zapalnej (zwiększenie aktywności 
czynników prozapalnych oraz zmniejszenie aktywności czynników o działaniu przeciw-
zapalnym) oraz endokrynnej tkanki tłuszczowej (zwiększenie aktywności leptyny, 
mineralokortykosteroidów oraz czynnika martwicy nowotworów TNF-α, zmniejszenie 
aktywności adiponektyny) [28]. 

Do czynników wpływających na dystrybucję tkanki tłuszczowej należą wiek, płeć, 
całkowita ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, a także czynniki genetyczne. Do 
genów, których odpowiednie warianty mogą być związane z większą predyspozycją do 
przynależności do grupy otyłych zdrowych metabolicznie należą IRS1, PEPD, ARL15, 
PDGFC, PPARG, LYPLAL1, RSPO3, ANKRD55/MAP3K1, GRB14, TET2 oraz 
FAM13A [4, 27, 29]. 
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5.2. Kryteria rozpoznania 

Pojęcia otyły zdrowy metabolicznie (MHO) oraz otyły chory metabolicznie (MUO) 

są stosowane przede wszystkim w zakresie badań naukowych, nie zaś w rutynowej 

praktyce klinicznej. Dlatego też nie ma jednoznacznych kryteriów klasyfikujących 

chorego do jednej z tych kategorii, lecz różni badacze zajmujący się tym zagadnie-

niem, przyjmują różne warunki. 

Rey-López i wsp. przedstawili wyniki interesującego przeglądu systematycznego, 

w którym pokazali dużą niejednoznaczność w zakresie zdefiniowania kryteriów 

określających otyłych zdrowych metabolicznie (MHO), co przekłada się na dużą 

rozbieżność danych dotyczących częstości występowania takiego stanu w populacji. 

Po przeanalizowaniu dwudziestu siedmiu prac stwierdzono, że osoby otyłe zdrowe 

metabolicznie (MHO), stanowią od 6% do 75% wszystkich osób otyłych. Autorzy 

przeglądu systematycznego zidentyfikowali w analizowanych pracach trzydzieści 

definicji kryteriów zdrowia metabolicznego u osób otyłych. Do czynników, które są 

brane pod uwagę w tych kryteriach, należą między innymi: (1) ciśnienie tętnicze lub 

wcześniejsze rozpoznanie i leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego  

(2) stężenie trójglicerydów we krwi  (3) stężenie cholesterolu całkowitego we krwi  

(4) stężenie cholesterolu frakcji HDL we krwi  (5) stężenie cholesterolu frakcji LDL 

we krwi  (6) stosunek stężenie trójglicerydów do stężenia cholesterolu frakcji HDL  

(7) stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo lub w 120. minucie doustnego testu 

tolerancji glukozy (OGTT), lub wcześniejsze rozpoznanie i leczenie farmakologiczne 

cukrzycy typu 2; (8) wynik testu HOMA; (9) obwód talii  (10) liczba białych krwinek 

w jednostce objętości krwi obwodowej  (11) stężenie białka C-reaktywnego (CRP) we 

krwi; (12) stężenie fibrynogenu we krwi  (13) stężenie kwasu moczowego we krwi [30]. 

Cześć badaczy jako kryteria otyłego chorego metabolicznie przyjmuje warunki 

zbliżone do tych, które są konieczne do rozpoznania zespołu metabolicznego. W pracy 

opublikowanej w 2017 roku przez Buscemi i wsp. przyjęto, że osobami otyłymi chorymi 

metabolicznie są osoby otyłe spełniające co najmniej dwa z następujących pięciu 

warunków: (1) rozpoznanie cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego (niepra-

widłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy)  (2) ciśnienie tętnicze 

skurczowe co najmniej 130 mmHg lub rozkurczowe co najmniej 85 mmHg, lub 

leczenie farmakologiczne rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego  (3) stężenie 

trójglicerydów we krwi co najmniej 150 mg/dl lub leczenie farmakologiczne rozpo-

znanego wcześniej tego zaburzenia lipidowego  (4) stężenie cholesterolu frakcji HDL 

we krwi poniżej 40 mg/dl u mężczyzn oraz poniżej 50 mg/dl u kobiet, lub leczenie 

farmakologiczne rozpoznanego wcześniej tego zaburzenia lipidowego  5) stężenie 

cholesterolu całkowitego we krwi co najmniej 200 mg/dl lub leczenie farmakologiczne 

rozpoznanego wcześniej tego zaburzenia lipidowego [31]. 

5.3. MHO a ryzyko zdrowotne 

Chang i wsp. opublikowali wyniki badania obejmującego 14 828 osób zdrowych 

metabolicznie bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej. Stwierdzono, że 

w subpopulacji otyłych uczestników badania wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, 

oceniony za pomocą tomografii komputerowej, był istotnie wyższy niż wśród osób 

o prawidłowej masie ciała [32]. 
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Hamer i wsp. za pomocą prospektywnego badania obserwacyjnego ocenili w jaki 

sposób stan otyłości zdrowej metabolicznie predysponuje do rozwoju choroby 

sercowo-naczyniowej. W badaniu uczestniczyły 22 203 osoby, których średni wiek 

wynosił 54,1 ±12,7 lat). W analizie statystycznej wyznaczono hazard względny (HR) 

oraz 95-procentowy przedział ufności (95% CI). Stwierdzono, że w porównaniu 

z osobami nieotyłymi zdrowymi metabolicznie, osoby otyłe zdrowe metabolicznie nie 

mają istotnie podwyższonego ryzyka rozwoju choroby sercowo-naczyniowej (HR 

1,26; 95% CI 0,74-2,13), natomiast wśród osób niezdrowych metabolicznie zarówno 

nieotyli (HR 1,59; 95% CI 1,30-1,94), jak również otyli (HR 1,64; 95% CI 1,17-2,30), 

wykazywali zwiększone ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. Całkowita 

śmiertelność była istotnie wyższa wśród osób otyłych chorych metabolicznie w porów-

naniu z osobami otyłymi zdrowymi metabolicznie (HR 1,72; 95% CI 1,23-2,41) [33]. 

Eckel i wsp. przedstawili wyniki metaanalizy dwudziestu dwóch prospektywnych 

badań klinicznych. Stwierdzono, że osoby należące do grupy otyłych zdrowych metabo-

licznie (MHO), tzn. osoby otyłe, które nie spełniały kryteriów rozpoznania zespołu 

metabolicznego, miały większe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, niż osoby 

zdrowe metabolicznie o prawidłowej masie ciała (MHNW) (RR 1,45  95% CI 1,20-

1,70), ale ryzyko względne (RR) było mniejsze niż w przypadku osób niezdrowych 

metabolicznie o prawidłowej masie ciała (MUNW) (RR 2,07  95% CI 1,62-2,65) oraz 

w przypadku osób otyłych niezdrowych metabolicznie (MUO) (RR 2,31  95% CI 1,99-

2,69) [34]. 

Podobną metaanalizę przeprowadzili Zheng i wsp. Praca obejmowała dwadzieścia 

dwa prospektywne badania, w których uczestniczyło 584 799 osób (część badań 

pokrywała się z pracami włączonymi do metaanalizy opracowanej przez Eckel i wsp.). 

Stwierdzono, że przynależność do grupy osób otyłych zdrowych metabolicznie (MHO) 

wiąże się z większym ryzykiem względnym zdarzeń sercowo-naczyniowych w porów-

naniu z osobami zdrowymi metabolicznie o prawidłowej masie ciała (MHNW) (RR 

1,5; 95% CI 1,27-1,77), ale bez istotnej różnicy w zakresie całkowitej śmiertelności 

(RR 1,18; 95% CI 0,83-1,66) [35]. 

Bell i wsp. opublikowali wyniki metaanalizy ośmiu badań, w której oceniono ryzyko 

rozwoju cukrzycy typu 2 u osób otyłych zdrowych oraz chorych metabolicznie. Stwier-

dzono, że w porównaniu z osobami zdrowymi metabolicznie o prawidłowej masie ciała 

(MHNW), osoby otyłe zdrowe metabolicznie (MHO) mają zwiększone ryzyko rozwoju 

cukrzycy typu 2 (RR 4,03; 95% CI 2,66-6,09), ale w mniejszym stopniu niż w przy-

padku osób otyłych chorych metabolicznie (MUO) (RR 8,93; 95% CI 6,86-11,62) [36]. 

Ärnl v i wsp. przeprowadzili badanie, mające na celu ocenę ryzyka rozwoju choroby 

sercowo-naczyniowej, mierzonego za pomocą hazardu względnego (HR), w zależności 

od masy ciała oraz obecności zespołu metabolicznego. W badaniu uczestniczyło 1 758 

osób. Stwierdzono, że w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała bez cech 

zespołu metabolicznego, zwiększone ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej 

występuje u osób z prawidłową masą ciała z zespołem metabolicznym (HR 1,63; 95% 

CI 1,11-2,37), u osób z nadwagą bez zespołu metabolicznego (HR 1,52; 95% CI 1,28-

1,80), u osób z nadwagą z zespołem metabolicznym (HR 1,74; 95% CI 1,32-2,30), 

u osób otyłych bez zespołu metabolicznego (HR 1,95  95% CI 1,14-3,34) oraz u osób 

otyłych z zespołem metabolicznym (HR 2,55; 95% CI 1,81-3,58) [37]. 
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Caleyachetty i wsp. ocenili wpływ otyłości bez współistnienia zespołu metabolicz-

nego na rozwój chorób sercowo naczyniowych. Przeanalizowano dane około 3,5 

miliona osób. Średni okres obserwacji wynosił 5,4 roku. Stwierdzono, że w porównaniu 

z osobami zdrowymi metabolicznie o prawidłowej masie ciała (MHNW), u osób 

otyłych zdrowych metabolicznie występuje podwyższone ryzyko rozwoju choroby 

wieńcowej (HR 1,49; 95% CI: 1,45-1,54), zaburzeń krążenia mózgowego, obejmu-

jących udar niedokrwienny, udar krwotoczny oraz przemijający atak niedokrwienny 

(TIA) (HR 1,07; 95% CI: 1,04-1,1), a także niewydolności serca (HR 1,96; 95% CI 

1,86-2,06) [38]. 

5.4. Czy MHO jest stanem trwałym? 

Badanie pokazują, że przynależność do grupy otyłych zdrowych metabolicznie nie 

jest stanem stałym. 

Echouffo-Tcheugui i wsp. wykazali, że na przestrzeni obserwacji czteroletniej, 

prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń metabolicznych, warunkujących przeniesienie 

chorego z grupy otyłych metabolicznie zdrowych (MHO) do grupy otyłych metabo-

licznie chorych (MUO) wynosi 43% dla kobiet oraz 46% dla mężczyzn [39]. 

W badaniu prowadzonym przez Achilike i wsp. uczestniczyło 275 osób otyłych 

zdrowych metabolicznie (MHO). U 47,6% osób z tej grupy po okresie obserwacji 

wynoszącym 7,8 lat, doszło do rozwoju zaburzeń metabolicznych, które pozwoliły na 

zakwalifikowanie tych osób do grupy otyłych chorych metabolicznie (MUO) [40]. 

6. Podsumowanie 

Rola otyłości jako istotnego czynnika ryzyka rozwoju zaburzeń metabolicznych, 

chorób sercowo-naczyniowych, a także zdarzeń sercowo-naczyniowych i przedwczes-

nego zgonu jest dobrze ugruntowana. Pojęcie otyły chory metabolicznie (MUO) odnosi 

się do osób otyłych, które spełniają kryteria określonych zaburzeń metabolicznych, 

natomiast u otyłych zdrowych metabolicznie (MHO) takich zaburzeń nie stwierdza się 

lub są obecne w mniejszym stopniu. 

Na podstawie przytoczonych w niniejszej pracy wyników badań można jednak 

powiedzieć, że przynależność do grupy otyłych zdrowych metabolicznie (MHO) nie 

jest stanem łagodnym, zupełnie niezwiązanym z ryzykiem zdrowotnym. Taki stan nie 

jest całkowicie trwały i wraz z biegiem czasu u części chorych dochodzi do rozwoju 

zaburzeń metabolicznych. Według jednego z przytoczonych badań, w okresie około 

ośmioletnim zaburzenia metaboliczne rozwijają się aż u niespełna połowy osób 

otyłych zdrowych metabolicznie.  

Ponadto istnieją wyniki badań, które pokazują, że fakt przynależności do grupy 

otyłych zdrowych metabolicznie wiąże się z większym ryzykiem zdrowotnym niż u osób 

o prawidłowej masie ciała zdrowych metabolicznie, chociaż mniejszym niż u otyłych 

chorych metabolicznie. Dwie przytoczone metaanalizy wykazały, że stan otyłości zdro-

wej metabolicznie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-

naczyniowych. Inna metaanaliza wykazała zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 

2 u osób otyłych zdrowych metabolicznie. Istnieją również dane wskazujące na 

zwiększone ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, zaburzeń krążenia mózgowego oraz 

niewydolności serca w tej populacji.  
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Być może zatem najbardziej trafne byłoby stwierdzenie, że otyłość zdrowa 
metabolicznie stanowi jedynie stadium pośrednie pomiędzy zdrowiem metabolicznym 
z prawidłową masą ciała, a otyłością chorą metabolicznie, nie zaś rzeczywiście stanem 
pełni zdrowia. 
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Czy każdy otyły jest chory? 

Streszczenie 
Otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, takich jak zespół metaboliczny, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 oraz miażdżyca tętnic. Częstość występowania nadwagi oraz otyłości 
na świecie znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich dekad. Zaobserwowano, że u części osób otyłych nie 
występują zaburzenia metaboliczne. Takie osoby należą do grupy otyłych zdrowych metabolicznie (MHO), 
w przeciwieństwie do otyłych chorych metabolicznie (MUO). Badania obserwacyjne pokazują jednak, że 
u otyłych zdrowych metabolicznie występuje większe ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych niż u osób 
o prawidłowej masie ciała zdrowych metabolicznie, choć mniejsze niż u otyłych chorych metabolicznie. 
Wykazano, że u części otyłych zdrowych metabolicznie po pewnym czasie rozwijają się zaburzenia meta-
boliczne, które kwalifikują ich do grupy otyłych chorych metabolicznie. Istotnym czynnikiem patofizjolo-
gicznym różnicującym osoby otyłe zdrowe oraz chore metabolicznie należy dystrybucja oraz endokrynna 
i zapalna reakcja tkanki tłuszczowej. Celem niniejszej pracy jest przegląd literatury oraz przedstawienie 
aktualnego stanu wiedzy na temat heterogenności metabolicznej osób otyłych oraz klinicznego znaczenia 
tego zjawiska. 
Słowa kluczowe: otyłość, zdrowie metaboliczne, insulinooporność, dyslipidemia, tkanka tłuszczowa 

Is every obese person sick? 

Abstract 
Obesity is an important risk factor for the development of civilization diseases, such as metabolic syndrome, 
hypertension, type 2 diabetes and atherosclerosis. The prevalence of overweight and obesity in the world 
has increased significantly over the past decades. It has been observed that some obese people do not 
develop metabolic disorders. Such people belong to the group of metabolically healthy obese (MHO) as 
opposed to the metabolic obese (MUO) group. Observational studies show, however, that in obese, metabo-
lically healthy patients, there is a greater risk of developing civilization diseases than in metabolically 
healthy people with normal body weight, although lower than in obese metabolically healthy patients. It 
has been shown that some obese metabolically healthy people develop metabolic disorders after some time, 
which qualify them to the group of obese metabolically unhealthy patients. An important pathophysio-
logical factor differentiating obese metabolically healthy people and obese metabolically unhealthy people 
is the distribution and endocrine and inflammatory reaction of adipose tissue. The purpose of this study is 
review of the literature and to present the current state of knowledge on the metabolic heterogeneity of 
obese people and the clinical significance of this phenomenon. 
Keywords: obesity, metabolic health, insulin resistance, dyslipidemia, adipose tissue  
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Otyłość – największy problem XXI wieku.  

Dietoterapia w otyłości pierwotnej 

1. Wstęp 

Współcześnie jednym z największych zagrożeń dla funkcjonowania ludzkiego 

organizmu jest otyłość, najczęściej występująca choroba cywilizacyjna o charakterze 

metabolicznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, 

WHO) częstotliwość występowania tej choroby można określić jako epidemię, obser-

wowaną szczególnie w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się. 

Powodem takiego wpływu choroby na społeczeństwa jest styl życia, charakte-

rystyczny dla osób zamieszkujących w państwach rozwiniętych. Wśród podstawowych 

przyczyn epidemii wymienia się wysoko przetworzoną dietę (bogatą w węglowodany 

proste i tłuszcze trans), niską aktywność fizyczną, siedzący tryb życia, brak odpowied-

niej ilości snu, używki, a także wpływ czynników psychospołecznych. Należy również 

zaznaczyć, że otyłość stanowi problem każdej grupy wiekowej. 

Celem pracy jest analiza zjawiska otyłości, ze szczególnym uwzględnieniem zna-

czenia dietoterapii. Z danych statystycznych wynika, że nadwaga dotyczy trzech z pięciu 

osób dorosłych, a co czwarty Polak choruje na otyłość. Ponadto dane przedstawione 

przez Instytut Żywności i Żywienia dowodzą, że w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił 

wzrost liczby dzieci otyłych. Według WHO liczba osób z nadmierną masą ciała stale 

przybywa, a jeśli to tempo się utrzyma, to do 2025 roku na całym świecie wśród dzieci 

około 5. roku życia blisko 70 mln będzie dotkniętych nadwagą lub otyłością. Na 

podstawie dostępnych danych statystycznych można też określić, że w Polsce problem 

nadwagi i otyłości dotyczy około 10% dzieci między 1. a 3. rokiem życia, 30% dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym i prawie 22% młodzieży poniżej 15 lat [1-8].  

2. Definicja, rozpoznanie i klasyfikacja otyłości 

Otyłość – zgodnie z definicją WHO – to choroba przewlekła, charakteryzującą się 

zwiększoną masą ciała, spowodowana nieprawidłowym lub nadmiernym gromadzeniem 

się tkanki tłuszczowej, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia pacjenta. W klasyfikacji 

ICD-10 jest określana za pomocą symbolu E66 (podobnie jak każda z pozostałych 

chorób wpisanych do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 

Zdrowotnych) i powinna być leczona. W zależności od rodzaju otyłości wyróżnia się 

następujące jednostki chorobowe: 

E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, 

E66.1 Otyłość polekowa, 

E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową, 

E66.8 Inne postacie otyłości, 

E66.9 Otyłość nieokreślona [9]. 

                                                                
1 eatandfit.official@gmail.com, Warszawska Uczelnia Medyczna, wumed.edu.pl. 
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Obecnie otyłość wśród osób dorosłych jest rozpoznawana i klasyfikowana z wyko-

rzystaniem wskaźnika masy ciała (Body Mass Index, BMI). W celu weryfikacji, czy 

pacjent ma nadwagę lub otyłość, należy podzielić masę ciała (w kilogramach) badanej 

osoby przez kwadrat jej wzrostu (w metrach). Osoba z BMI na poziomie 30 kg/m
2
 (lub 

więcej) jest zaliczana do grupy osób otyłych. Jeśli natomiast BMI zawiera się w prze-

dziale 25-29,9 kg/m
2
, to pacjent ma nadwagę. Poniżej przedstawiono skalę Queteleta, 

według której należy interpretować wynik otrzymany za pomocą wskaźnika BMI [9-11]. 

Tabela 1. Interpretacja wyniku BMI 

WSKAŹNIK QUETELETA II 

BMI = MASA CIAŁA [kg]: WZROST2 [m] 

OCENA STANU 

ODŻYWIENIA 

< 16 Niedożywienie III stopnia  

16,0-16,9 Niedożywienie II stopnia  

17,0-18,4 Niedożywienie I stopnia 

18,5-24,9 Prawidłowa masa ciała 

25,0-29,9 Nadwaga 

30,0-34,9 Otyłość I stopnia 

35,0-39,9 Otyłość II stopnia 

≥ 40,0 Otyłość III stopnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11, 12] 

Aby ocenić stan odżywienia organizmu dzieci, wykorzystuje się klasyfikację 

McLarena na podstawie współczynnika Cole’a, która została przedstawiony w poniż-

szej tabeli. U osób nieletnich również wykorzystuje się siatki centylowe z rozróżnie-

niem na płeć dziecka [13]. 

Tabela 2. Interpretacja wyniku wskaźnika Cole’a 

KLASYFIKACJA MCLARENA 

WSKAŹNIK COLE’A = BMI 

AKTUALNY: BMI DLA 50 

PERCENTYLA) × 100% 

OCENA STANU ODŻYWIENIA 

< 75% Ciężkie niedożywienie 

75-85% Umiarkowane niedożywienie 

85-90% Łagodne niedożywienie 

90-100% Prawidłowy stan odżywienia 

110-120% Nadwaga 

> 120% Otyłość 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [13] 

Sposobem stosowanym równocześnie ze wcześniej omówionymi wskaźnikami 

i skalami jest pomiar grubości fałd skórno-tłuszczowych za pomocą fałdomierza 

(kaliper) w poszczególnych miejscach na ciele. Pomiaru dokonuje się po lewej stronie 

ciała nad mięśniem trójgłowym ramienia, nad mięśniem dwugłowym, pod dolnym kątem 

łopatki oraz nad grzebieniem kości biodrowej. Metoda ta opiera się na zależności, iż 

grubość podskórnej tkanki tłuszczowej jest proporcjonalna do jej całkowitej zawartości 

w organizmie. Metoda ta jest stosowana zarówno w przypadku osób dorosłych, jak 

i dzieci. Badania często rozszerza się dodatkowo o oznaczenie zawartości tkanki tłusz-
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czowej (Fat Mass, FM lub Body Fat, BF) i beztłuszczowej (Free Fat Mass, FFM lub 

Lean Body Mass, LBM), na podstawie następujących metod: tomografii komputerowej, 

rezonansu magnetycznego, rentgenowskiej absorpcjometrii podwójnej energii (Dual 

Energy X-ray Absorptiometry, DXA), pomiaru przewodnictwa elektrycznego ustroju 

(Total Body Electrical Conductivity, TOBEC) czy bioimpedancji elektrycznej (Bio-

electrical Impedance Analysis, BIA) [14, 15]. 

Obok wcześniej przedstawionych metod stosuje się też inny wskaźnik antropo-

metryczny – WHR (Waist-Hip Ratio). Dzięki niemu możliwe jest określenie, z jakim 

typem otyłości zmaga się pacjent. Pomiar polega na zmierzeniu najwęższego miejsca 

w talii i najszerszego miejsca w biodrach. Następnie należy podzielić obwód talii 

(waist circumference, WC) – mierzony taśmą antropometryczną w połowie odległości 

pomiędzy dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości biodrowej, 

w warunkach krótkiego bezdechu (wynik podany w centymetrach) – przez obwód 

bioder (hip circumference, HC), mierzony na wysokości krętarzy większych (wynik 

podany w centymetrach). W poniższej tabeli przedstawiono interpretacje wyniku WHR 

oraz charakterystykę poszczególnych typów otyłości [16]. 

Tabela 3. Interpretacja wyniku wskaźnika WHR 

OTYŁOŚĆ 

TYP 
ANDROIDALNA 

(BRZUSZNA) 

GYNOIDALNA 

(UDOWO-

POŚLADKOWA) 

WSKAŹNIK WHR 
kobieta > 0,85 

mężczyzna > 0,90 

kobieta < 0,85 

mężczyzna < 0,90 

MIEJSCE 

NAGROMADZENIA 

TKANKI TŁUSZCZOWEJ 

jama brzuszna uda i pośladki 

RYZYKO WYSTĄPIENA 

CHORÓB 

cukrzyca, choroby 

sercowo-naczyniowe 

żylaki, choroby 

zwyrodnieniowe stawów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16] 

Równie ważnym podziałem jest rozróżnienie choroby na otyłość pierwotną oraz 

wtórną. Dokonuje się go na podstawie przyczyn wystąpienia nadmiernej masy ciała
2
 

[17, 18]. 

3. Przyczyny otyłości 

Etiologia choroby różni się zależnie od typu otyłości – w związku z tym można 

wyróżnić: otyłość pierwotną oraz wtórną [18].  

Podstawową przyczyną otyłości pierwotnej (nazywanej również prostą) jest 

nadwyżka energetyczna spowodowana dodatnim bilansem energetycznym w stosunku 

do zbyt niskiego poziomu aktywności fizycznej, która magazynowania jest w orga-

nizmie jako tkanka tłuszczowa. Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej w organizmie 

prowadzi z kolei bezpośrednio do nadwagi i otyłości. Trzeba również wspomnieć, że 

nieodpowiedni styl życia (w tym niewystarczająca ilość snu) może przyczyniać się 

pośrednio do rozwoju choroby. Równie istotnym czynnikiem patofizjologicznym jest 

                                                                
2 Otyłość pierwotna i wtórna zostanie omówiona w podrozdziale 3. Przyczyny otyłości. 
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zaburzona regulacja osi mózg-jelito. Według danych statystycznych otyłość prosta 

stanowi ponad 90% wszystkich przypadków otyłości [19, 20]. 

Drugim rodzajem choroby jest otyłość wtórna, która stanowi jedynie kilka procent 

wszystkich zachorowań. Otyłość wtórna jest spowodowana zazwyczaj przez inne 

jednostki chorobowe, takie jak: niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga, niedobór 

hormonu wzrostu, zespół policystycznych jajników czy wyspiak trzustki. Równie często 

podłoże choroby może wynikać z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), 

gdzie znajdują się ośrodki odpowiedzialne za fizjologiczną regulację pobierania 

pokarmu. Następną istotną przyczyną tego typu otyłości są przyjmowane przez 

pacjenta leki, które jako efekt uboczny powodują przyrost masy ciała. Takie zjawisko 

można zauważyć najczęściej podczas farmakoterapii glikokortykosteroidami, estroge-

nami, progesteronem, cyproheptadyną, niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi, 

antydepresantami, neuroleptykami bądź też wprowadzeniem nadmiernej dawki insuliny. 

Kolejnym czynnikiem implikującym powstawanie otyłości są uwarunkowania gene-

tyczne. Według badań prowadzonych przez Stunkarda i wsp. zachodzi istotna staty-

stycznie korelacja między wartością wskaźnika BMI dzieci a BMI rodziców 

biologicznych [21-23]. 

Oprócz wcześniej omówionych czynników, które przyczyniają się do powstawania 

otyłości, występują również inne aspekty wywierające wpływ na rozwój choroby. Nie-

wątpliwie trzeba do nich zaliczyć czynniki środowiskowe, takie jak złe nawyki żywie-

niowe, styl życia oraz nieprawidłowy stosunek do odżywiania się osób w najbliższym 

otoczeniu np. spożywanie posiłków pod wpływem emocji, które mogą się przełożyć na 

zachowania pacjenta. Jest to szczególnie istotne w kontekście pacjentów niepełno-

letnich, ponieważ poprzez obserwacje dzieci i młodzież kształtują swoje nawyki 

żywieniowe i wybierają styl życia. Jeśli podążą za negatywnymi wzorcami, to bardzo 

prawdopodobne, że – zamiast iść w kierunku zdrowia – zaczną zmierzać w stronę 

nadwagi i otyłości. 

Istotne są także czynniki społeczno-ekonomiczne. Za przykład może posłużyć tu 

niski status materialny, który w pewnym stopniu – głównie ze względów finansowych 

– determinuje wybory żywieniowe, w tym mniejsze spożycie warzyw i owoców czy 

spożywanie gorszej jakości produktów bogatych w węglowodany proste, tłuszcze trans 

oraz dodatki do żywności. Kolejna grupa to czynniki kulturowe, do których zalicza się 

wzorce lansowane przez mass media czy zwyczaje związane z wyznawaną religią. 

Ostatnią grupą czynników są aspekty psychologiczne, takie jak zaburzony obraz 

własnego ciała lub brak samoakceptacji [24-27]. 

Na poniższym rysunku przedstawiono czynniki wpływające na rozwój otyłości. 

Elementy w kolorze jasnoszarym dotyczą głównie otyłości pierwotnej, natomiast 

ciemnoszare przyczyniają się do typu wtórnego. Białe części rysunku odnoszą się do 

pozostałych czynników. 

 

 



 

O     ć –        s         m XXI      . D                                  

 

59 

 
Rysunek 1. Czynniki wpływające na rozwój otyłości. Źródło: opracowanie własne 

4. Konsekwencje otyłości 

Omawiana choroba niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych 

w większości układów narządów w ciele człowieka. Ryzyko wystąpienia niżej 

przedstawionych chorób rośnie wraz ze wzrostem wartości BMI. W szczególności 

wyróżnia się kilka schorzeń: 

 Choroby sercowo-naczyniowe  

Niewątpliwie najczęstsze powikłania zarówno nadwagi jak i otyłości, dotyczą 

niekorzystnych zmian parametrów profilu lipidowego krwi: wysokiego stężenia 

cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL-cholesterolu oraz triacylogliceroli i/lub 

niskiego stężenia frakcji HDL-cholesterolu. Taki stan bezpośrednio przyczynia się do 

zapadania na choroby sercowo-naczyniowe, m.in. chorobę wieńcową serca, nad-

ciśnienie tętnicze, udar oraz miażdżycę. 

 Zaburzenia gospodarki węglowodanowej 

U osób otyłych można również zauważyć zwiększone stężenie glukozy na czczo we 

krwi oraz nieprawidłowy wynik doustnego testu obciążenia glukozą (Oral Glucose 

Tolerance Test, OGTT), związany zarówno z zaburzeniami stężeń glukozy, jak i insu-

liny, co w większości przypadków wskazuje na cukrzycę typu 2 lub insulinooporność. 
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 Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego  

Do tej grupy powikłań zalicza się chorobę zwyrodnieniową stawów oraz zapalenie 

kości i stawów. Warto zaznaczyć, że z racji nadmiernej masy ciała oraz problemów 

dotyczących układu kostnego czasami niezbędna jest u pacjenta interwencja chirur-

giczna w celu wszczepienia protez stawowych.  

 Choroby endokrynologiczne oraz układu płciowo-moczowego 

U osób z nadmierną masą ciała można zaobserwować też występowanie kamieni 

nerkowych oraz dny moczanowej. Nadmierna masa ciała w przypadku kobiet utrudnia 

dodatkowo prawidłowe działanie hormonów, co bardzo często skutkuje trudnościami 

przy zajściu w ciążę, a także cukrzycą ciążową. Mężczyźni natomiast są narażeni na 

zwiększone ryzyko bezpłodności (nawet o 25%). 

 Choroby układu pokarmowego 

Stanowią one częste powikłanie otyłości, a najczęściej występującymi dolegliwo-

ściami są choroby występujące w jamie ustnej, refluks, zapalenie nadżerkowe przełyku, 

rozciągnięcie ścian żołądka, stłuszczenie wątroby, kamienie w pęcherzyku żółciowym 

oraz polipy jelita grubego.  

 Choroby zwi zane z układem oddechowym  

Osoby otyłe w większości przypadków skarżą się na trudności z oddychaniem, 

zarówno w życiu codziennym, jak i podczas aktywności fizycznej. Są również narażone 

w większym stopniu na wystąpienie astmy oskrzelowej oraz bezdechu sennego.  

 Choroby neurodegeneracyjne  

Otyłość może też wpływać na funkcje poznawcze, przez co mózg osoby otyłej 

funkcjonuje w spowolnieniu. Dodatkowo istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na 

schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i Parkinsona. 

 Choroby psychiczne 

U części chorych można też zaobserwować zaburzenia psychiczne o charakterze 

depresyjnym, stany lękowe, nerwice lub zaburzenia odżywiania. 

 Nowotwory 

Otyłość oraz nieprawidłowy styl życia w znacznym stopniu przyczyniają się do 

wystąpienia różnego rodzaju nowotworów, np. wątroby, trzustki, jelita grubego, piersi, 

jajnika lub prostaty. 

Warto zaznaczyć, że u osób otyłych występuje o wiele więcej powikłań. Skutkiem 

otyłości jest także niska jakość życia oraz problemy z codziennymi aktywnościami. 

Można często zaobserwować, że osoby otyłe nie potrafią w pełni odnaleźć się w społe-

czeństwie, co wynika z ich stanu emocjonalnego, na który wpływa np. niska samo-

ocena lub trudność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych [28-34]. 

5. Leczenie żywieniowe  

Leczenie żywieniowe stanowi niezbędny, najważniejszy i jeden z podstawowych 

elementów procesu przeciwdziałania otyłości. Opiera się ono przede wszystkim na 

redukcji nadmiernej masy ciała oraz edukacji pacjenta. Co ważne, dietoterapia prowa-

dzona jest przez dietetyka w porozumieniu z zespołem terapeutycznym [28, 33, 34]. 
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5.1. Schemat leczenia żywieniowego 

Przed rozpoczęciem dietoterapii należy wykonać szereg działań mających na celu 

odpowiednie zaplanowanie leczenia żywieniowego. Do jego ważniejszych elementów 

zalicza się konsultacja z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Dzięki niej 

dietetyk jest w stanie poznać historię choroby pacjenta, jego stan zdrowia (zarówno 

psychicznego, jak i fizycznego), terapie zastosowane przez innych specjalistów oraz 

opracować cele wraz z metodami leczenia żywieniowego [5, 34, 35]. 

Równie istotnym aspektem jest dokonanie pomiarów antropometrycznych, między 

innymi wzrostu, obwodów i masy ciała. Należy pamiętać, że pomiary te powinny być 

regularnie kontrolowane w trakcie leczenia, aby dietetyk był w stanie ocenić efekty 

stosowanej diety i pracy z pacjentem – progres lub regres [11, 34]. 

Ponadto do oceny stanu odżywienia stosuje się wskaźniki takie jak BMI czy WHR 

oraz inne metody diagnostyczne (np. BIA lub DEXA). Sposobem stosowanym równo-

cześnie jest pomiar grubości fałd skórno-tłuszczowych w poszczególnych miejscach na 

ciele
3
 [11, 14, 16]. 

Dietetyk powinien też zapoznać się z wynikami badań laboratoryjnych pacjenta. 

W szczególności z następującymi parametrami: 

 stężeniem glukozy i insuliny w surowicy krwi lub testem OGTT; 

 profilem lipidowym: stężeniem cholesterolu całkowitego w surowicy krwi, LDL, 

HDL oraz trójglicerydów; 

 stężeniem TSH w surowicy krwi; 

 stężeniem kwasu moczowego w surowicy krwi; 

 stężeniem homocysteiny w surowicy krwi; 

 stężeniem wybranych hormonów w surowicy krwi; 

 aktywnością aminotransferaz w surowicy krwi (ALT i AST) [33]. 

Warto zaznaczyć, że jeśli pacjent cierpi na otyłość wtórną, niezbędne jest zapo-

znanie się z wynikami badań, które dotyczą chorób będących przyczynami otyłości. 

Zdarza się, iż z przeprowadzonych badań laboratoryjnych wynika, że pacjent ma 

nie tylko otyłość, ale także zespół metaboliczny. Postępowanie z pacjentem wymaga 

wtedy jeszcze większego zaangażowania oraz wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, 

mających na celu intensywniejszą terapię na rzecz poprawy stanu zdrowia pacjenta. 

Zespół ten rozpoznaje się na podstawie poniższych kryteriów: 

 zwiększony obwód talii (w zależności od kraju pochodzenia i grupy etnicznej – 

w populacji europejskiej rasy białej ≥ 80 cm u kobiet i ≥ 94 cm u mężczyzn)  

 stężenie triacylogliceroli >150 mg/dl (lub leczenie hipertriglicerydemii); 

 stężenie lipoprotein HDL-C < 40 mg/dl u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet (lub 

leczenie tego zaburzenia lipidowego); 

 ciśnienie tętnicze skurczowe ≥ 130 mmHg lub rozkurczowe ≥ 85 mmHg lub 

leczenie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego  

 stężenie glukozy w osoczu na czczo ≥ 100 mg/dl lub leczenie farmakologiczne 

cukrzycy typu 2
4
. 

                                                                
3 Zagadnienia zostały szczegółowo opisane w podrozdziale 2. 
4 Kryteria opracowane wg wspólnego stanowiska IDF, NHLBI, AHA, WHF, IAS i IASO, 2009. 
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Do rozpoznania zespołu metabolicznego niezbędne jest występowanie u pacjenta 3 

z 5 przedstawionych kryteriów [36, 37]. 

Kolejnym niezbędnym etapem postępowania jest ocena sposobu odżywiania się 

pacjenta. W tym celu najczęściej stosowany jest dzienniczek wraz z wywiadem 

żywieniowym. Dietetyk zwraca szczególną uwagę na błędy popełniane w sposobie 

odżywiania oraz poznaje zwyczaje żywieniowe pacjenta, które odgrywają kluczową 

role w procesie leczenia żywieniowego. Najistotniejsze informacje, które należy 

uzyskać na tym etapie, to liczba i rodzaj spożywanych posiłków, czas ich konsumpcji, 

odstępy czasowe pomiędzy nimi oraz skład. Ponadto trzeba odnotować wszystkie 

zmiany żywieniowe, które nastąpiły w ostatnim czasie, wraz z ewentualnymi zmianami 

masy ciała. Podczas wywiadu specjalista powinien uzyskać też informacje o chorobach 

współistniejących, objawach ze strony przewodu pokarmowego oraz przyjmowanych 

lekach bądź suplementach [38, 39]. 

Ostatnimi elementami, które powinno się określić przed rozpoczęciem terapii, są 

cele leczenia żywieniowego oraz wyznaczenie docelowej masy ciała. Należy obliczyć 

indywidualne zapotrzebowanie energetyczne z uwzględnieniem adekwatnej podaży 

makro- i mikroskładników oraz możliwych interakcji spożywanej żywności z lekami 

i/lub suplementami diety. Założenia te dietetyk dostosowuje między innymi do aktualnej 

masy ciała, wieku, trybu życia oraz stanu zdrowia pacjenta. Należy zaznaczyć, że 

w dietoterapii otyłości bardzo ważne jest wyznaczanie celów cząstkowych i jednocześnie 

krótkoterminowych, a cała terapia powinna zostać podzielona na kilka okresów. Każdy 

z nich zazwyczaj trwa 3 lub 6 miesięcy, a cel na dany etap musi być przede wszystkim 

realny do osiągnięcia. Dobrą metodą jest tzw. reguła SMART. Zakłada ona, że cel 

powinien być: 

 skonkretyzowany – pacjent musi wiedzieć, w jaki sposób osiągnie cel; 

 mierzalny – należy określić, do jakiej masy ciała w danym okresie dąży pacjent; 

 akceptowalny – zarówno cel, jak i zastosowane metody muszą zostać zaakcepto-

wane przez chorego; 

 realny – cel możliwy do wykonania; 

 terminowy – powinno się określić czas, jaki pacjent ma na osiągnięcie celu. 

Na poniższym rysunku zostały przedstawione najistotniejsze cele dietoterapii [34, 40]. 

 
Rysunek 2. Cele dietoterapii. Źródło: opracowanie własne na podstawie [33, 34, 40] 
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5.2. Założenia diety i zalecenia żywieniowe 

Dietoterapia otyłości w większości przypadków jest prowadzona etapowo poprzez 

wprowadzenie okresów z konkretnym celem do realizacji. Najbardziej efektywną i naj-

częściej preferowaną metodą leczenia żywieniowego jest zastosowanie diety reduk-

cyjnej, opartej na zasadach racjonalnego żywienia z wykorzystaniem jak największej 

liczby grup produktów spożywczych. Oprócz dietoterapii swoje zastosowanie ma 

również wprowadzenie aktywności fizycznej, zarówno o charakterze spontanicznym, 

jak i w formie treningów. Takie postępowanie znacznie zmniejsza ryzyko powrotu do 

wyjściowej masy ciała w porównaniu z dietami o bardzo niskiej kaloryczności. Do 

najważniejszych aspektów, które bierze się pod uwagę, należą [33, 34]: 

 Bilans energetyczny 

Wartość energetyczna diety powinna być indywidualnie dostosowana do pacjenta 

na podstawie jego aktywności fizycznej oraz trybu życia. Zalecany deficyt kaloryczny 

to najczęściej 400-800 kcal w zależności (między innymi) od wyjściowej i docelowej 

masy ciała. Warto zaznaczyć, że deficyt ten ulega zmianie na poszczególnych etapach 

terapii. 

W poniższej tabeli został przedstawiony jeden z dostępnych wzorów (wzór Harrisa-

Benedicta), który jest niezbędny do wyznaczenia odpowiedniej kaloryczności diety. 

Podstawowa metoda opiera się na wyliczeniu Całkowitej Przemiany Materii (CPM) na 

podstawie Podstawowej Przemiany Materii (PPM) z uwzględnieniem współczynnika 

aktywności fizycznej (Physical Activity Level, PAL) [33, 42]. 

Tabela 4. Zapotrzebowane energetyczne. 

WZÓR KOBIETA MĘŻCZYZNA 

PPM 
655,1 + (9,563 × masa ciała [kg]) + (1,85 

× wzrost [cm]) – (4,676 × [wiek]) 

66,5 + (13,75 × masa ciała [kg]) + (5,003 

× wzrost [cm]) – (6,775 × [wiek]) 

PAL 

(przykłady) 

1,2 – dla osoby o niskiej aktywności fizycznej 

1,5 – dla osób o średniej aktywności fizycznej, ćwiczące 2-3 razy w tygodniu 

1,9 – dla sportowców lub osób, które bardzo ciężko pracują fizycznie 

CPM PPM × PAL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [41, 42] 

 Podaż makroskładników i mikroskładników 

Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednie określenie podaży poszczególnych 

makroskładników. Podczas planowania diety bierze się pod uwagę wszystkie choroby 

współistniejące, które często wymagają modyfikacji założeń [33]. 

W przypadku diety redukcyjnej podstawowym elementem są węglowodany, których 

podaż powinna wynosić nie mniej niż 130 g na dobę. Procent zapotrzebowania energe-

tycznego określa się po uwzględnieniu energii pochodzącej ze spożycia białka (10-

20% całodziennej energii) oraz tłuszczu (20-35% całodziennej energii). Istotny jest też 

rodzaj spożywanych węglowodanów. W diecie osoby otyłej powinny przeważać węglo-

wodany złożone o niskim indeksie glikemicznym (IG < 55), które występują głównie 

w takich produktach jak pieczywo pełnoziarniste, grube kasze, razowy makaron czy 

warzywa (w szczególności strączkowe). Powinno się natomiast ograniczyć lub wyeli-

minować produkty bogate w cukry proste, które spożywane w dużych ilościach 
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powodują między innymi zwiększoną syntezę triacylogliceroli oraz ich odkładanie się 

w wątrobie i tkance tłuszczowej. Dodatkowo, węglowodany proste mają wysoki indeks 

glikemiczny (IG > 70), a ze względu na łatwe ich przyswajanie się szybko podnoszą 

stężenie glukozy we krwi, co negatywnie wpływa na organizm chorego. Bardzo częstą 

metodą stosowaną w dietoterapii osób otyłych jest wprowadzenie posiłków o niskim 

indeksie i ładunku glikemicznym, co pozwala na kontrolę gospodarki węglowodanowej 

chorego oraz redukcję masy ciała. Badania sugerują korzystny wpływ diety o niskim 

indeksie glikemicznym w grupie osób chorych na cukrzycę, z zaburzeniami lipido-

wymi oraz u osób z ryzykiem rozwinięcia się choroby niedokrwiennej serca [33-35].  

Następnym bardzo ważnym makroskładnikiem jest białko, które trzeba dostarczać 

zarówno z produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Jego zawartość w diecie 

nie powinna być na niższym poziomie niż 0,8-1,5 g/kg masy ciała. Odpowiednia podaż 

białka przyczynia się do ograniczenia ubytku beztłuszczowej masy ciała podczas 

redukcji, zapewnia większe uczucie sytości oraz zwiększa wydatek energetyczny orga-

nizmu, co wpływa na zmniejszenie masy ciała [34, 45].  

Kolejny składnik to tłuszcz, którego poziom w całkowitym zapotrzebowaniu ener-

getycznym powinien wynosić 25-30%. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogra-

niczenie tłuszczów nasyconych oraz typu trans ze względu na negatywny wpływ na 

układ sercowo-naczyniowy. Tłuszcze te zmieniają profil lipidowy organizmu poprzez 

podwyższenie stężenia cholesterolu LDL oraz obniżenie stężenia cholesterolu HDL. 

Należy również wspomnieć, że tłuszcze trans przyczyniają się do insulinooporności, 

która jest bezpośrednio związana z rozwojem otyłości. Dobrym rodzajem tłuszczu 

w diecie są natomiast jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które 

stanowią istotne źródło kwasów tłuszczowych omega. Należy też zwrócić uwagę na 

równowagę kwasów omega-3 do omega-6, która powinna wynosić między 1:2 a 1:4. 

Wcześniej wspomniane jednonienasycone i wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

odgrywają szczególną rolę w dietoterapii osób otyłych i w zapobieganiu chorobom 

metabolicznym ze względu na ich działanie przeciwzapalne oraz redukcję stężenia 

triacylogliceroli w osoczu krwi [34, 46-48].  

Podczas komponowania diety powinno się również odpowiednio dostosować podaż 

witamin i składników mineralnych na podstawie wyników badań laboratoryjnych. 

Należy zwrócić uwagę na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E i K) oraz 

witaminy z grupy B, witaminę C i kwas foliowy ze względu na często występujące 

niedobory tych składników u osób z nadwagą lub otyłością. Szczególnie dbać należy 

o dostarczanie odpowiedniej ilości witaminy D3 w formie suplementu diety ze względu 

na niewystarczającą ilość tej witaminy w pożywieniu oraz niedostateczną jej syntezę 

poprzez ekspozycję skóry na słońce (zakładając szerokość geograficzną dla Polski). 

Dawka powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta, biorąc pod uwagę szereg 

czynników takich jak szerokość geograficzna, pigmentacja skóry, wiek czy pora roku. 

Ponadto należy uwzględnić masę ciała pacjenta oraz stosować preparat zgodnie z zale-

ceniami lekarza. Rekomendowana dzienna dawka suplementacji podstawowej witaminą 

D3 dla osób z nadmierną masą ciała do 18 roku życia wynosi 1200-2000 IU, natomiast 

dla osób otyłych powyżej 18 roku życia – 1600-4000 IU. Równie ważne jest dostar-

czanie odpowiedniej ilości składników mineralnych, które zagwarantują prawidłową 

równowagę kwasowo-zasadową i elektrolitową. Warto zaznaczyć, że związki te muszą 
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być dostarczane wraz z pożywieniem ze względu na ich charakter egzogenny. Do tych 

podstawowych zalicza się chlor, fosfor i siarkę. Związki te mają właściwości kwaso-

twórcze, a ich źródłem są następujące produkty: mięso, ryby, jaja i produkty zbożowe. 

Pierwiastki, które działają alkalizująco, znajdują się natomiast w warzywach, owocach 

i mleku. Są to takie związki jak sód, potas, magnez czy wapń. Omówione pierwiastki 

powinny być spożywane w odpowiednich proporcjach, aby zachować równowagę 

kwasowo-zasadową [43, 49-51]. 

W codziennej diecie powinno się zwrócić uwagę na sód, który zazwyczaj występuje 

w zbyt dużej ilości. W celu zmniejszenia jego podaży pacjenci powinni ograniczyć 

spożywanie produktów wysoko przetworzonych oraz kontrolować dosalanie potraw. 

Należy też uważać na nadmierne dostarczanie fosforu, który znajduje się w wielu 

produktach jako emulgator, substancja klarująca lub zagęszczająca [49]. 

 Posiłki 

Bardzo istotną kwestią jest liczba oraz regularność spożywanych posiłków. Zalecane 

jest spożywanie w ciągu dnia 4-5 posiłków o niewielkiej objętości, o stałych porach 

i w regularnych odstępach czasowych, najlepiej trzy- lub czterogodzinnych. Śniadanie 

powinno zostać spożyte do godziny po wstaniu, natomiast kolacja 3-4 godziny przed 

snem. Powyższy schemat odżywiania niewątpliwie wpłynie pozytywnie na metabolizm 

pacjenta, co w efekcie może przyczynić się do ograniczenia pojadania między 

posiłkami oraz przejadania się. Kluczowe jest również spokojne i powolne jedzenie, 

w celu dokładnego przeżucia pokarmu oraz prawidłowego odczuwania stanów głodu 

i sytości. Dobrym rozwiązaniem jest często wprowadzenie nawyku spożywania warzyw 

w takiej ilości, aby zajmowały mniej więcej połowę talerza w każdym z posiłków. 

Według najnowszych zaleceń IŻŻ należy spożywać minimum 400 g warzyw i owoców 

dziennie. Należy jednak pamiętać, że powinna wystąpić przewaga warzyw nad 

owocami [52, 53].  

 Błonnik 

Kolejny niezbędny element prawidłowej diety (zarówno osoby otyłej, jak i zdrowej) 

stanowi błonnik, który ma za zadanie wiązać substancje toksyczne w jelitach oraz 

zapobiegać ich wchłanianiu się do organizmu. Zalecane dzienne spożycie błonnika dla 

osoby dorosłej według IŻŻ wynosi 20-25 g. Błonnik ma korzystne działanie, różne 

w zależności od frakcji. Rozpuszczalna frakcja błonnika wpływa na obniżenie 

absorpcji glukozy oraz cholesterolu w jelitach, co powoduje zmniejszenie stężenia tych 

składników w surowicy krwi. Głównym źródłem błonnika rozpuszczalnego są: owoce, 

warzywa, strączki i orzechy. Nierozpuszczalna frakcja błonnika reguluje natomiast 

perystaltykę jelit i występuje w produktach zbożowych z pełnego przemiału, strączkach, 

warzywach korzennych oraz skórce warzyw i owoców. Błonnik po spożyciu dodatkowo 

powiększa swoją objętość, co może przyczynić się do większej sytości pacjenta, która 

jest szczególnie ważna w przypadku chorych z otyłością [43, 54].  

 Płyny 

Kluczową rolę w prawidłowym schemacie żywieniowym odgrywa również odpo-

wiednie nawodnienie organizmu. Niewątpliwie podstawowym źródłem płynów powinna 

być woda, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stanowi 

ona przede wszystkim główny składnik organizmu człowieka oraz ma duże znaczenie 

w procesie redukcji masy ciała poprzez regulację gospodarki wodno-elektrolitowej, 
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zwiększenie wydatkowania energii i tempa lipolizy czy zmniejszenie apetytu. Zapotrze-

bowanie na wodę wynosi 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Jest to jednocześnie 

minimalna ilość płynów, jaka powinna być wypijana w ciągu jednego dnia. Nie wlicza 

się w to jednak wody pitej podczas treningów, a zapotrzebowanie na płyny rośnie 

w upalne dni. Z diety należy wyeliminować dosładzane napoje, nierozcieńczone soki, 

napoje gazowane oraz alkohol. Oprócz wody zaleca się picie naparów z ziół oraz lekkich 

herbat. Należy również zaznaczyć, że istotny wpływ na nawodnienie organizmu ma 

rodzaj żywności oraz sposób jej obróbki [41, 55-57].  

 Probiotyki i prebiotyki 

Ważny element, który może dodatkowo wspomóc prawidłowo zbilansowaną dietę 

redukcyjną jest zastosowanie probiotyków oraz prebiotyków w celu modyfikacji mikro-

bioty jelitowej. Tego typu terapia ma swoje zastosowanie w leczeniu otyłości ze względu 

na bezpośredni wpływ sposobu żywienia na skład jakościowy i ilościowy bakterii 

jelitowych, proces trawienia pokarmu oraz wchłanianie się substancji odżywczych.  

Warto zaznaczyć, że osoby otyłe zazwyczaj odżywiają się nieprawidłowo, co prze-

kłada się na małą różnorodność bakterii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

układu pokarmowego. Równie ważnym aspektem jest niedostateczna podaż błonnika, 

która to stanowi przeszkodę w kolonizacji mikrobioty jelitowej przez bakterie probio-

tyczne oraz niewielkie spożycie żywności probiotycznej, a przez to zmniejsza się 

skuteczność dietoterapii.  

W związku z powyższym zaleca się wsparcie mikrobioty jelitowej poprzez wpro-

wadzenie suplementów diety zawierających odpowiednie szczepy bakterii. Badania 

wykazują pozytywny wpływ na redukcje nadmiernej masy ciała takich szczepów jak: 

Lactobacillus gasseri, Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus rhamnosus, Lacto-

bacillus plantarum, Bifidobacterium pseudocatenulatum, Bifidobacterium longum.  

Należy też podkreślić, że probiotyki powinny być przyjmowane wraz ze zwięk-

szeniem ilości błonnika w diecie do 40 gramów dziennie (w tym 15 gramów błonnika 

rozpuszczalnego) [58, 59]. 

 Produkty zalecane i niezalecane 

W poniższej tabeli zostały przedstawione produkty zalecane oraz niezalecane na 

diecie redukcyjnej: 

Tabela 5. Produkty zalecane i niezalecane w dietoterapii otyłości. 

GRUPA 

PRODUKTÓW 
ZALECANE NIEZALECANE 

PRODUKTY 

ZBOŻOWE 

Produkty pełnoziarniste, razowe, 

pieczywo typu graham, kasze 

gruboziarniste, ryż brązowy, płatki 

zbożowe pełnoziarniste, mąki 

pełnoziarniste 

Pieczywo: białe, tostowe, 

pieczywo typu gotowe, bułki 

maślane, drobne kasze 

(szczególnie rozgotowane), biały 

ryż, jasny makaron 

WARZYWA 

Świeże warzywa, warzywa kiszone, 

mrożone, konserwowe, ziemniaki 

gotowane (bez dodatków) 

Ziemniaki w postaci puree, 

smażone, frytki 

OWOCE  Owoce: świeże, mrożone 
Owoce: kandyzowane, z puszki, 

suszone 

STRĄCZKI  
Wszystkie, mąka sojowa, napoje 

sojowe 
Brak 
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NASIONA, 

PESTKI, 

ORZECHY 

Wszystkie (bez dodatków) Orzechy solone, w karmelu 

MIĘSO, 

RYBY, JAJA 

Chude mięso, ryby chude i tłuste, 

chude wędliny własnej produkcji, 

jaja gotowane, sadzone, 

w koszulkach, ścięte na parze 

w formie jajecznicy, omlet 

Tłuste mięso, mięso peklowane, 

tłuste wędliny i wędliny 

podrobowe, mięsa i wędliny 

wędzone, konserwy mięsne, 

konserwy rybne w oleju. Jaja 

smażone w tradycyjny sposób, jaja 

w majonezie 

PRODUKTY 

MLECZNE 

Mleko (0-2%), niskotłuszczowy 

jogurt naturalny, kefir, maślanka, 

ser biały (chudy lub półtłusty) 

Mleka smakowe, jogurty 

owocowe, jogurty z dodatkami, 

smakowe serki homogenizowane, 

ser biały tłusty, ser żółty, ser 

topiony, ser pleśniowy, mleko 

w proszku 

TŁUSZCZ 
Oleje roślinne, miękkie margaryny 

wysokogatunkowe, masło 
Margaryna, smalec, majonez 

CUKIER I 

SŁODYCZE 

Sorbety i musy owocowe (bez 

cukru), domowy jogurt naturalny 

z owocami, koktajle owocowe lub 

owocowo-warzywne 

Cukier, miód, dżem, wszystkie 

słodycze, ciasta, pączki, faworki, 

torty, ciasta z kremem lub bitą 

śmietaną, tłuste ciasta, chałwa, 

lody, słone przekąski 

NAPOJE 

Woda mineralna, soki warzywne 

i owocowe rozcieńczone, domowa 

lemoniada, kawa, kawa zbożowa, 

herbata, herbaty owocowe, napary 

ziołowe, kompoty, kakao – 

wszystko niesłodzone 

Wody smakowe, słodkie napoje 

gazowane i niegazowane, napoje 

energetyczne, czekolada do picia, 

napoje alkoholowe 

POTRAWY 

Zupy na wywarach warzywnych 

lub chudych mięsnych. Mięsa 

i ryby przyrządzone 

z wykorzystaniem zalecanych 

technik kulinarnych. Kasze 

i makarony zalecane ugotowane na 

sypko (nie rozgotowane!) 

Zupy na tłustych wywarach, zupy 

w proszku, zupki chińskie, kluski, 

pyzy, krokiety, żywność typu fast 

food (np. frytki, hamburgery, hot-

dogi, kebab, zapiekanki), gotowe 

dania w słoikach, mięsa i ryby 

w panierce 

TECHNIKI 

KULINARNE 

Gotowanie w wodzie, gotowanie na 

parze, grillowanie, pieczenie 

w folii, pergaminie lub pod 

przykryciem bez tłuszczu, smażenie 

bez dodatku tłuszczu 

Smażenie i pieczenie z dodatkiem 

tłuszczu/boczku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [60] 

6. Podsumowanie 

Otyłość jako choroba metaboliczna stanowi ogromne zagrożenie dla społeczeństwa, 

a także wyzwanie dla tych, którzy powinni ją leczyć, czyli lekarzy oraz dietetyków. 

Tylko stała współpraca, przy wsparciu medycznym, dietetycznym, fizjoterapeutycz-

nym oraz psychologicznym, może prowadzić do rekonwalescencji chorego. Tym samym 
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prowadzenie pacjenta powinno być nadzorowane przez zespół terapeutyczny, co 

umożliwia podjęcie wszechstronnej i wielopłaszczyznowej terapii. 

Z uwagi na liczbę osób podatnych na otyłość, a także tysiące nowych zachorowań 

(również wśród dzieci), schorzenie to uznawane jest za chorobę cywilizacyjną. Ponadto, 

oprócz jego znaczącego wpływu na zdrowie pacjenta, przyczynia się ono także do 

rozwoju innych chorób. W związku z tym przed lekarzami i dietetykami pojawia się 

więcej wyzwań związanych z podjęciem skutecznego leczenia. 

Ważnym elementem prowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że główną przy-

czyną otyłości jest nieprawidłowy styl życia, który wiąże się z nieodpowiednią dietą 

oraz zaniedbaniami w zakresie utrzymywanej aktywności fizycznej. Całość zaniechań 

prowadzi do nadmiaru energii w posiłkach i ostatecznie do otyłości.  

Niewątpliwie w leczeniu otyłości kluczową rolę odgrywa dietoterapia, która powinna 

przebiegać etapowo, a jej główne cele dotyczące zmniejszenia się nasilenia choroby 

o jeden stopień poprzez redukcję masy ciała, osiągnięcie prawidłowej regulacji łak-

nienia i ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych powinny opierać się na 

zasadzie SMART. Dieta osoby otyłej powinna być oparta na indywidualnie dopasowa-

nym ujemnym bilansie energetycznym oraz bogata w makroskładniki, witaminy, 

składniki mineralne i błonnik. Istotnym elementem jest również rozkład, ilość i często-

tliwość spożywanych posiłków, a także prawidłowe nawodnienie organizmu (nie mniej 

niż 30 ml na każdy kilogram masy ciała pacjenta) oraz zastosowanie probiotyków, 

prebiotyków i innych suplementów diety.  

Na podstawie analizowanej problematyki trzeba stwierdzić, że podejmowane próby 

leczenia dietoterapią są ważnym etapem w procesie zatrzymywania rozwoju otyłości. 

Oprócz tego powinno się stale prowadzić badania dotyczące leczenia tego schorzenia, 

gdyż są na nie podatne osoby w każdym wieku. Współcześnie choroba ta zmusza do 

intensyfikacji wysiłków zarówno dietetyków, jak i lekarzy, w ramach prowadzonych 

przez nich dietoterapii.  
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Otyłość – największy problem XXI wieku. Dietoterapia w otyłości pierwotnej 

Streszczenie 

Otyłość ma swoje podłoże na wielu płaszczyznach, a najczęściej występującym rodzajem tej choroby jest 

otyłość prosta. Jej główną przyczyną jest nadwyżka energetyczna, spowodowana nieprawidłową dietą oraz 

niską aktywnością fizyczną. Powyższe schorzenie należy do grupy chorób metabolicznych i niewątpliwie 

można je określić mianem epidemii XXI wieku. Przyczynia się ona jednocześnie do rozwoju innych chorób, 

takich jak cukrzyca typu 2 czy choroby sercowo-naczyniowe. Autor w swoich rozważaniach, oprócz 

analizy etiologii choroby, omawia kwestie dotyczące rozpoznania schorzenia oraz zagrożeń dla zdrowia. 

Ponadto analizie poddaje rolę dietetyka w zespole terapeutycznym oraz charakterystykę dietoterapii. 

Słowa kluczowe: otyłość, otyłość prosta, dietoterapia, dietetyk, dieta 

Obesity – the most crucial problem of the 21
st
 century. Diet therapy in primary 

obesity 

Abstract: 

Obesity has its origins on many levels, and the most common type of the disease is simple obesity. The 

main cause for the development of the disease is the caloric surplus, caused by an incorrect diet and low 

physical activity. This illness belongs to a group of metabolic diseases. It can undoubtedly be called the 

epidemic of the 21st century, contributing to the development of other diseases – such as type II diabetes or 

cardiovascular diseases. The research takes into account the analysis of the aetiology of the disease, as well 

as the issues related to the diagnosis of the illness and possible health risks. Besides, the role of dietitian in 

the therapeutic team and the characteristics of diet therapy were thoroughly analysed. 

Keywords: obesity, simple obesity, diet therapy, dietitian, diet 
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Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego 

położnictwa – opis przypadku  

1. Wstęp 

Otyłość jest chorobą współczesnego świata, która dotyka coraz większej ilości 

osób. Dotyczy również kobiet w ciąży, co wiąże się z wystąpieniem chorób współ-

istniejących wikłających jej prawidłowy przebieg [1]. Otyłość definiowana jest jako 

stan charakteryzujący się nadmierną masą ciała spowodowaną rozrostem tkanki 

tłuszczowej o 25% u mężczyzn i 30% u kobiet w porównaniu do prawidłowej ilości 

tkanki tłuszczowej. Rozpoznawana jest na postawie wskaźnika BMI (Body Mass Index) 

[2]. Otyłość ciężarnych rozpoznaje się na pierwszej wizycie w poradni ginekolo-

gicznej. Dodatkowym kryterium jest ocena przedciążowej należnej masy ciała. Jeżeli 

wartość ta jest większa niż 90 kg lub masa ciała stanowi 110-120% prawidłowej masy 

ciała, rozpoznaje się otyłość [3].  

2. Etiologia  

Patogeneza otyłości jest złożona i nie można jednoznacznie określić jej przyczyn. 

Otyłość w dzisiejszych czasach jest wynikiem szybkiego rozwoju cywilizacji, trybu 

życia, nadmiernej ilości spożywanych posiłków wysokotłuszczowych oraz wielu innych 

czynników, które wpływają na rozrost tkanki tłuszczowej [3]. Przyczyną, która w dużym 

stopniu prowadzi do przyrostu masy ciała są uwarunkowania genetyczne mające 

charakter poligenowy. Geny odpowiedzialne za metabolizm i dojrzewanie komórek 

tłuszczowych odziedziczone od jednego rodzica zwiększają 4-5 krotnie ryzyko wystę-

powania otyłości u dzieci, a odziedziczone od obojga 13-krotnie [2]. Pochodzenie 

etniczne i uwarunkowania kulturowe związane ze sposobem odżywiania mogą przy-

czyniać się do występowania otyłości. Niektóre rasy mają tendencję do osiągania zwięk-

szonej masy ciała i jest to, między innymi, populacja afroamerykańska oraz indiańska 

[4]. Dużą rolę w etiologii otyłości odgrywają czynniki środowiskowe oraz warunki 

cywilizacyjne, typowe dla współczesnego świata [2]. Przyczyną otyłości mogą być 

również czynniki endokrynne i problemy neurologiczne objawiające się zaburzoną 

regulacją apetytu i sytości prowadzące do braku kontroli nad ilością spożywanych 

pokarmów [4]. 
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3. Epidemiologia  

Według raportu Euro-Peristat z 2015 roku w większości państw biorących udział 

w badaniu ponad 10% kobiet już w momencie zajścia w ciążę było otyłych [5]. 

Zwiększeniu uległa również ogólna ilość przypadków otyłości wśród ciężarnych 

w porównaniu do danych z raportu z 2010 roku [5]. Według badań z 2014 roku w Polsce 

osoby w wieku 15 lat lub więcej z nadwagą lub otyłością stanowiły 53,3% populacji 

[6]. Powyżej 30% kobiet w wieku 20-39 miało BMI powyżej 30, a więcej niż 55% miało 

nadwagę [6]. 

4. Powikłania ci żowe u kobiet otyłych 

Zbyt duże nagromadzenie tkanki tłuszczowej i zapasów energetycznych prowadzi 

do przemian matczyno-płodowych, które w dużym stopniu zwiększają ryzyko wystą-

pienia powikłań matczynych, płodowych i noworodkowych. Im większy wskaźnik 

BMI, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w czasie ciąży, 

porodu i połogu [7]. 

4.1. Cukrzyca ci żowa  

Cukrzyca ciążowa jest najczęstszym powikłaniem występującym w ciąży powikłanej 

otyłością [8]. Powstaje w wyniku zaburzeń metabolicznych, które nasilają się pod 

wpływem wzrostu stężenia estrogenów, laktogenu łożyskowego i progesteronu, prowa-

dząc do nieprawidłowości w działaniu i wydzielaniu insuliny. Cukrzyca przedciążowa – 

występuje wtedy, gdy pacjentka chora na cukrzycę zachodzi w ciążę. Cukrzyca ciążowa – 

gdy objawy hiperglikemii rozpoznaje się pierwszy raz podczas ciąży [9]. Wykrywa się 

ją w na podstawie testu diagnostycznego OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) – 

doustnego testu obciążenia glukozą. U ciężarnych z grupy ryzyka, do której należą 

kobiety otyłe, należy już podczas pierwszej wizyty ciążowej zlecić wykonanie testu 

[10]. Środowisko wewnątrzmaciczne powikłane cukrzycą ma duży wpływ na rozwi-

jający się płód. Może predysponować do występowania otyłości i jej konsekwencji 

u noworodka i w jego późniejszym życiu [11]. Najważniejsza w leczeniu cukrzycy jest 

samokontrola. Gdy zalecana dieta nie przynosi oczekiwanych efektów, podaje się 

insulinę, która jest jedynym lekiem zalecanym w leczeniu cukrzycy ciążowej [12].  

4.2. Nadciśnienie tętnicze  

Otyłość jest jednym z czynników predysponujących do wystąpienia nadciśnienia 

tętniczego w czasie ciąży. Według Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 

i Światowej Organizacji Zdrowia nadciśnienie tętnicze występuje, gdy wartości ciśnienia 

skurczowego są większe niż 140 mmHg lub wartości ciśnienia rozkurczowego prze-

kraczają 90 mmHg [13]. Hipertensja jest rozpoznawana czterokrotnie częściej u kobiet 

ciężarnych z otyłością. Profilaktycznie podaje się otyłym ciężarnym aspirynę, by nie 

dopuścić do powikłań wynikających z rozwoju nadciśnienia tętniczego, takich jak stan 

przedrzucawkowy, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, czy poród przedwczesny [14]. 

4.3. Stan przedrzucawkowy 

Stan przedrzucawkowy charakteryzuje się nadciśnieniem tętniczym wynoszącym 

≥ 140/90 mmHg, któremu towarzyszy białkomocz, czyli wydalanie ≥ 300 mg białka na 

dobę po 20. tygodniu ciąży. Znane są przypadki, w których występuje jedynie nadciś-
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nienie z bólem głowy, zaburzonym widzeniem, małopłytkowością, zwiększoną aktyw-

nością enzymów wątrobowych lub wysokim stężeniem kreatyniny [15]. U ciężarnych 

z otyłością ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego jest trzykrotnie wyższe niż 

u kobiet z prawidłową masą ciała, ponieważ tkanka tłuszczowa jest magazynem cytokin 

prozapalnych i mediatorów metabolicznych oraz pełni funkcję wydzielniczą dla białka – 

leptyny, które wpływa na regulację ciśnienia [16]. 

4.4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

Otyłość jest czynnikiem wpływającym na rozwój żylnej choroby zakrzepowo-

zatorowej. Ryzyko występowania choroby jest 4,5-krotnie wyższe niż u kobiet niebę-

dących w ciąży. U pacjentek z ilością tkanki tłuszczowej zwiększoną o 20% w sto-

sunku do jej prawidłowej wartości, ryzyko to wzrasta dwukrotnie. Dodatkowymi 

czynnikami podnoszącymi ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej są wielo-

rództwo oraz wiek ciężarnej powyżej 30 lat [17]. Profilaktykę przeciwzakrzepową 

w ciąży stosuje się przez cały okres jej trwania i przez 7 dni po porodzie. U ciężarnych 

z otyłością wydłuża się czas stosowania profilaktyki do 6 tygodni po porodzie [18].  

4.5. Zespół bezdechu sennego 

Zespół bezdechu sennego występuje najczęściej w III trymestrze ciąży u 10-24% 

ciężarnych [19]. Charakteryzują go zaburzenia oddychania podczas snu, np. spłycone 

oddechy i przerwy w oddychaniu wynoszące minimum 10 sekund, obturacyjny bezdech 

senny oraz związana z nim nadmierna senność dzienna [20]. Badania wykazały, że 

zwiększenie tkanki tłuszczowej o 10% w stosunku do jej prawidłowej objętości, sześcio-

krotnie zwiększa ryzyko obturacyjnego bezdechu sennego [21]. Główną przyczyną jest 

duży obwód szyi, powyżej 41 cm, który powoduje zwężenie światła gardła, zmniej-

szenie powierzchni zalegającej w płucach oraz BMI >35 kg/m
2 
[22].  

5. Powikłania płodowe i noworodkowe  

Dane udostępnione przez National Health and Nutrition Examination Survey z 2011 

i 2012 roku wykazały, że płody urodzone przez otyłe kobiety są bardziej narażone na 

ryzyko nadmiernego wzrostu, co może predysponować je do otyłości i zaburzeń 

kardiometabolicznych w późniejszym okresie życia [23]. 

5.1. Poród przedwczesny 

Poród przedwczesny to ukończenie ciąży przed 37 tygodniem ciąży. Otyłość uznaje 

się jako czynnik chroniący przed wystąpieniem porodu przedwczesnego. Im większa 

masa ciała kobiety tym ryzyko jest mniejsze, jednakże wady rozwojowe płodu oraz 

powikłania korelujące z nadmierną masą ciała matki, tj. stan przedrzucawkowy, czy 

cukrzyca są wskazaniem do wcześniejszego rozwiązania ciąży ze wskazań medycznych 

[15]. Dodatkowym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego jest zwiększone stężenie 

leptyny – białka, który jest produktem genu otyłości, mogące wywołać stan zapalny 

w organizmie oraz zwiększyć stężenie cytokin w krążeniu płodowym, co powoduje 

wystąpienie przedwczesnej czynności skurczowej macicy [24].  
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5.2. Makrosomia płodu  

Makrosomia płodu definiowana jest jako przyrost masy ciała płodu w granicach 
4000-4500 g lub przekroczenie 90 percentyla dla danego wieku ciążowego [25]. Badania 
wykazały korelacje między BMI matki, a masą ciała płodu. Ryzyko wystąpienia 
makrosomii płodu u kobiet ciężarnych z nadmiernym przyrostem masy ciała w trakcie 
ciąży jest 3,5-krotnie wyższe. Noworodki kobiet z otyłością rodzą się z istotnie wyższą 
masą urodzeniową niż noworodki matek z prawidłową masą ciała [25]. Makrosomia 
jest czynnikiem ryzyka niepowodzeń położniczych, urazów okołoporodowych, uszko-
dzenia splotu barkowego oraz niedotlenienia noworodka [26]. Badania epidemiologiczne 
dzieci narażonych na zaburzenia metaboliczne w okresie prenatalnym, wykazały 
korelację pomiędzy występowaniem zwiększonej masy urodzeniowej a nadwagą 
i otyłością u badanych [11, 27]. 

5.3. Zgon wewn trzmaciczny 

Ryzyko zgonu wewnątrzmacicznego jest trzykrotnie wyższe u ciężarnych otyłych 
oraz rośnie wraz ze zwiększającą się ilością tkanki tłuszczowej. Kobiety z nadwagą 
i otyłością rodzą o 40% więcej martwych dzieci, niż te o prawidłowym BMI [28]. 
Patofizjologia urodzenia martwego dziecka nie jest do końca znana, jednak wpływ na 
to może mieć nieprawidłowa funkcja i stan zapalny łożyska, brak równowagi metabo-
licznej i hormonalnej, czyli upośledzenie tolerancji glukozy i insulinooporność. Utrzy-
mująca się wysoka hiperlipidemia może prowadzić do zaburzeń wzrostu i urodzenia 
martwego płodu [29]. 

5.4. Wady strukturalne 

Otyłość jest czynnikiem ryzyka zwiększającym dwukrotnie częstość występowania 
wad strukturalnych u płodu. Wraz ze wzrostem masy ciała matki zwiększa się 
prawdopodobieństwo wystąpienia wady serca, rozszczepu wargi i podniebienia czy 
przepukliny przeponowej. Powoduje również powstawanie nieprawidłowości w rozwoju 
cewy nerwowej, takich jak bezmózgowie czy rozszczep kręgosłupa [30]. Prawidłowa 
suplementacja kwasem foliowym zmniejsza ryzyko wystąpienia wad strukturalnych 
również u kobiet otyłych [1]. Ciężarne z grupy ryzyka powinny suplementować kwas 
foliowy w podwójnej dawce, czyli 0,8 mg/dobę, w tym aktywne foliany oraz witaminę 
B12 w okresie 12 tygodni przed planowaną ciążą, w trakcie i podczas laktacji [31]. 

6. Trudności w monitorowaniu ci ży i płodu u kobiety ciężarnej 

z otyłości   

Często u kobiet z otyłością tradycyjne metody monitorowania ciąży są zawodne, 
m.in. podczas badania ultrasonograficznego niemożliwe jest dokładne zbadanie stanu 
płodu, ponieważ tkanka tłuszczowa utrudnia odczyt. Ocena wielkości, profilu biologicz-
nego oraz badanie przepływu w naczyniach pępowiny i mózgowia nie jest miarodajne, 
przez co trudniejsza do zdiagnozowania jest, m.in. makrosomia płodu oraz wady 
strukturalne. Badanie kardiotokograficzne również może być zakłócone i nie wskazać 
prawidłowych wartości tętna płodu, zaburzać wyniki monitorowania serca oraz 
skurczów podczas porodu [32]. Nie ma wymogu, jednak zalecane jest wykonywanie 
wewnętrznego monitorowania płodu podczas porodu, ponieważ daje bardziej wiary-
godne wyniki. Niektóre badania wykazują, że inną alternatywą do przezbrzusznego 
badania tętna płodu za pomocą kardiotokografu jest monitorowanie za pomocą elektro-
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kardiografii, które jest bardziej czułe [33]. Dokładne określenie terminu porodu jest 
trudne do ustalenia, ponieważ u kobiet otyłych występują często zaburzenia miesiącz-
kowania oraz nieregularne cykle [34]. Trudności pojawiają się w przeprowadzaniu 
inwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak: pobieranie krwi kosmówkowej oraz 
amniopunkcja. Ryzyko poronienia w wyniku tych badań jest trzykrotnie wyższe u osób 
otyłych. Badania palpacyjne przez powłoki brzuszne – chwytami Leopolda, określenie 
położenia, ułożenia i usytuowania płodu jest trudniejsze do interpretacji i wykonania. 
Mierzenie miednicy kostnej za pomocą cyrkla położniczego nie daje miarodajnych 
wyników u kobiet z otyłością [35].  

7. Przebieg porodu u ciężarnej z otyłości  

7.1. Cięcie cesarskie 

Najczęstszym wskazaniem do cięcia cesarskiego u kobiet ciężarnych z otyłością 
jest przedłużający się pierwszy okres porodu oraz brak czynności skurczowej macicy. 
Wiele pacjentek i położników decyduje się na rozwiązanie ciąży tą metodą, mając na 
uwadze ryzyko dystocji barkowej występującej najczęściej w wyniku makrosomii 
płodu [36]. W przebiegu operacyjnego zakończenia ciąży może dojść do powikłań ze 
strony niełatwej intubacji, trudnego dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego lub 
podpajęczynówkowego. Ze względu na dużą ilość tkanki tłuszczowej oraz powiększoną 
objętość żołądka ryzyko aspiracji treści żołądkowej do płuc jest zwiększone. Przedłu-
żony czas trwania operacji, wpływa na ryzyko powikłań, sepsy oraz żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej [34, 37]. Kobiety z większym BMI mają dwa do czterech razy 
większe ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej [38]. 

7.2. Poród instrumentalny 

Podczas porodu drogami natury u kobiet otyłych, u których częściej diagnozowana 
jest makrosomia płodu lub dystocja barkowa, może wystąpić konieczność użycia 
kleszczy lub próżnociągu, aby ułatwić urodzenie się dziecka. Nadmierna ilość tkanki 
tłuszczowej w obrębie miednicy może wpływać na przedłużający się czas trwania 
porodu oraz zwiększać ryzyko niedotlenienia i zgonu noworodka. Podczas porodu instru-
mentalnego częściej dochodzi do uszkodzenia krocza w II° lub III°, dlatego ważne jest, 
aby w czasie porodu zabiegowego był obecny doświadczony personel położniczy [34]. 

7.3. Indukcja porodu 

U otyłych ciężarnych obserwuje się komplikacje okołoporodowe polegające na 
zakłóceniu przebiegu porodu powodujące brak jego postępu ze względu na ograni-
czoną kurczliwość mięśnia macicy. Udowodniono, że nadmiar tkanki tłuszczowej 
zgromadzonej szczególnie w okolicy miednicy będzie skutkował wzrostem liczby 
porodów indukowanych oksytocyną [39]. U kobiet ciężarnych z otyłością niezbędne 
jest podanie większych dawek oksytocyny, zgodnie z ich masą ciała, ponieważ zbyt 
małe ilości mogą nie przynieść efektywnego skurczu macicy. Istnieje jednak ryzyko 
hiperstymulacji czynności skurczowej. Indukcja porodu u ciężarnych z otyłością może 
być prowadzona poprzez założenie cewnika typu Foley do kanału szyjki macicy [34]. 
Indukcja porodu niesie ze sobą ryzyko nieudanego jej przeprowadzenia, więc gdy nie 
ma istotnego wskazania, należy zachęcać ciężarne do podjęcia próby urodzenia 
dziecka drogami i siłami natury [40]. 
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7.4. Powikłania okołoporodowe 

Do powikłań okołoporodowych związanych z otyłością należą dystocja barkowa, 

samoistne pęknięcie krocza, infekcja rany po cięciu cesarskim, krwotok poporodowy, 

uraz krocza oraz niskie oceny w skali Apgar uzyskane przez noworodka po porodzie 

[34]. W przypadku operacyjnego ukończenia ciąży ze wskazań medycznych, powikła-

niami są przedłużający się czas trwania operacji, zwiększone ryzyko krwawienia 

poporodowego oraz pęknięcie macicy. W przypadku znieczulenia ogólnego istnieje 

zwiększone ryzyko trudnej intubacji, aspiracji treści żołądkowej do płuc i niedodmy 

pooperacyjnej [40]. Ze względu na trudny przebieg porodu, dużą masę urodzeniową 

płodu oraz zabiegowe zakończenie porodu otyłość może wpływać na przerwanie 

ciągłości tkanek, pęknięcie krocza, co zwiększa ryzyko infekcji i powikłań, wydłuża 

czas hospitalizacji i powrotu pacjentki do pełnej sprawności [37, 41]. Najpoważniejszym 

powikłaniem jest krwotok poporodowy, którego częstość występowania zwiększa się 

wraz z otyłością. Przyczyną krwotoku są powikłania występujące w czasie ciąży, długi 

czas trwania porodu, sposób porodu, występujące komplikacje, takie jak dystocja 

barkowa i zastosowanie kleszczy lub próżnociągu. Profilaktycznie po porodzie drogami 

i siłami natury oraz po cięciu cesarskim można zastosować oksytocynę, która 

zapobiega atonii macicy oraz krwotokowi [37, 41]. 

8. Postępowanie terapeutyczne 

Otyłe kobiety powinny być leczone jako pacjentki z grupy wysokiego ryzyka 

z koniecznością zwiększonego nadzoru i profesjonalnej opieki. Leczenie otyłości obej-

muje leczenie dietetyczne, wprowadzenie aktywności fizycznej, stosowanie środków 

farmakologicznych oraz operacyjne metody zmniejszające masę ciała. Ważne jest, aby 

kobiety już przed zajściem w ciąże wprowadziły dietę i zmniejszyły swoją masę ciała [42]. 

8.1. Zalecenia dietetyczne 

Zalecane jest, aby kobiety w okresie prokreacyjnym starały się zredukować swoją 

masę ciała, co w dużym stopniu zmniejsza występowanie czynników ryzyka [3]. Reko-

mendowane jest dzienne spożycie 20-35% tłuszczów, 40-55% węglowodanów, 60% 

białka, w zależności od ilości nadmiernej masy ciała. Kobiety z nadmierną masą ciała 

powinny ograniczyć ilości spożywania produktów wysokokalorycznych takich jak 

„fast food”, słodycze. Zalecana jest zamiana żywności o wysokim indeksie glikemicz-

nym na produkty o niskim wskaźniku [43]. Prawidłowe żywienie to także odpowiednia 

ilość tłuszczu i grup kwasów tłuszczowych. Odgrywają one istotną rolę w przebiegu 

ciąży i rozwoju płodu oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia matki i jej 

dzieci, dlatego też nie można całkowicie eliminować ich z diety [3]. Zalecenia dla kobiet 

otyłych są podobne jak dla matek chorych na cukrzycę ciążową [1]. 

8.2. Aktywność fizyczna 

Badania wykazują, że u kobiet ciężarnych aktywność fizyczna o niskiej intensyw-

ności pod względem siły i czasu trwania ma korzystny wpływ na zdrowie matki 

i dziecka, jednak tylko w przypadku braku ciężkich powikłań, które wiążą się z oty-

łością [1]. Zaleca się, aby ciężarna zaczynała od spacerów, później po indywidualnej 

konsultacji, sprawdzającej jej stan psychofizyczny włączyła gimnastykę, pływanie, 

jogę lub pilates. Równie ważne są ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, które korzystnie 
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wpływają na dotlenieniu płodu oraz później wykorzystywane są w trakcie porodu. 

Kobiety ciężarne powinny ćwiczyć mniej więcej 3 razy w tygodniu od 15-30 minut 

[43]. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów takich jak plamienie z dróg 

rodnych, nadciśnienie, obrzęki kończyn, należy zaprzestać wykonywania ćwiczeń oraz 

zgłosić się do lekarza [44]. Nie są zalecane ćwiczenia powodujące napinanie mięśni, 

czy wzrost temperatury ciała, ponieważ wpływa to na występowanie wad cewy ner-

wowej. Uprawianie intensywnego sportu, może zwiększać ryzyko urodzenia dziecka 

o małej masie [7]. 

8.3. Postępowanie farmakologiczne 

Grono Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zaleca, aby przez 

okres 6 tygodni przed zajściem w ciążę i przez cały czas trwania pierwszego i drugiego 

trymestru, ciężarne otyłe suplementowały kwas foliowy w podwójnej dawce – 0,8 mg 

na dobę w związku z występującymi powikłaniami i dużym ryzykiem występowania 

wad cewy nerwowej u płodu. Zalecana jest również suplementacja żelaza, ponieważ 

jego niedobór zwiększa ryzyko hipotrofii płodu, wcześniactwa oraz śmierci wewnątrz-

macicznej [45]. W czasie karmienia piersią wzrasta uwalnianie wapnia z kości, 

zwiększając ryzyko osteopenii oraz osteoporozy. Ważna jest podaż odpowiedniej ilość 

witaminy D3 już przed zajściem w ciążę. Lekami, które stosuje się do leczenia otyłości 

w przypadku nieskuteczności metod niefarmakologicznych są inhibitor lipazy przewodu 

pokarmowego, działający na żołądek i jelita powodując zmniejszenie przyswajania 

energii z pokarmu oraz inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, 

który zmniejsza apetyt [45]. 

8.4. Chirurgiczne leczenie otyłości 

Szczególnie u kobiet ze znaczną otyłością, gdy diety redukcyjne i aktywność 

fizyczna są nieskuteczne lub niezadawalające sięga się po bardziej radykalne metody 

zmniejszające masę ciała. W takim przypadku stosuje się operację bariatryczną, która 

powoduje ograniczenie przyswajania równych substancji odżywczych oraz zmniej-

szenie wchłaniania węglowodanów i tłuszczy. Jest to skuteczna metoda, dająca dużą 

szansę na zajście w ciążę i dodatkowo zmniejszająca ryzyko wystąpienia powikłań 

położniczych [46]. 

9. Metodologia  

9.1. Cel pracy  

Celem pracy jest przedstawienie ryzyka jakie niesie ze sobą otyłość na podstawie 

opisu przypadku klinicznego ciężarnej otyłej. 

9.2. Metody badawcze 

W pracy została wykorzystana metoda case study, czyli studium indywidualnego 

przypadku. Do analizy wykorzystano następujące techniki gromadzenia danych: wy-

wiad, obserwacja stanu zdrowia, analiza dokumentacji medycznej oraz wyników 

badań, pomiar podstawowych parametrów życiowych.  
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9.3. Opis studium przypadku 

Kobieta, lat 31, ciąża I, poród I w 33 tygodniu ciąży. Przyjęta na oddział patologii 

ciąży w dniu 21.03.2019 o godzinie 12:10 z powodu skracającej się szyjki macicy 

i zagrażającego porodu przedwczesnego.  

Przy przyjęciu do szpitala stan ogólny dobry. Akcja serca płodu: 154 ud./min. 

Wzrost 156 cm, waga 96 kg, BMI 39,4, pierwsza oznaczona masa ciała w czasie ciąży 

88,2 kg, dotychczasowy przyrost masy ciała 7,8 kg. Występowanie miejscowych 

obrzęków stóp. W wywiadzie otyłość oraz cukrzyca leczona wyłącznie dietą, rozpoznana 

w ciąży. Brak zabiegów operacyjnych u pacjentki i jej rodziny. Kobieta nie paliła 

papierosów i nie przyjmowała żadnych używek. Nie była hospitalizowana w ciąży. 

Opieką medyczną objęta była od 7 tygodnia ciąży. Warunki mieszkaniowe i sytuację 

materialną określała jako dobrą. Pacjentka była mężatką, miała wykształcenie wyższe. 

Z wywiadu położniczego, dotyczącego obecnej ciąży otrzymano następujące 

informacje: ostatnia miesiączka była 26.07.2018 roku, termin porodu nie był jedno-

znaczny, według ostatniej miesiączki termin wyliczono na 02.05.2019 rok, według 

USG na 15.05.2019 roku. W ciąży rozpoznano infekcję dróg moczowych w II trymestrze 

ciąży oraz rozpoznano grzybicę pochwy. W 24 tygodniu ciąży rozpoznano cukrzycę 

ciążową po wykonaniu testu OGTT, którego wartości były następujące: na czczo 90 

mg/dl, po 1 godzinie 174,1 mg/dl oraz po 2 godzinach 165,5 mg/dl. Glukoza oznaczona 

na czczo wynosiła 89,8 mg/dl. Pacjentka stosowała tylko dietę cukrzycową.  

W dniu obserwacji, w drugiej dobie hospitalizacji, podstawowe parametry życiowe 

pacjentki były w normie. Akcja serca płodu 142 ud/min. Pacjentka diagnozowana była 

wstępnie ze względu na zagrażający poród przedwczesny. W dzień obserwacji o go-

dzinie 17:10 podano drugą dawkę Celestone, sterydu stymulującego dojrzałości układu 

oddechowego płodu, w dawce 12 mg. Pierwszą podano poprzedniego dnia o tej samej 

godzinie. Pobrano krew do badań, wyniki były w granicach normy.  

Tabela 1. Wyniki badań krwi 

Wyniki badań krwi Wynik Norma w ciąży 

Hemoglobina 11,2 g/dl 11-14 g/dl 

Hematokryt 34,3% 37-47% 

Erytrocyty 4,28 x106/µl 3500000-5200 000 /μl 

Leukocyty 17,0x103/µl 150 000-450 000 /μl 

HBS 0,21 < 0,9 

CRP 10,3 mg/l 0,08-3,1 mg/l 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [47] 

Tabela 2. Wyniki analizy moczu 

Analiza moczu Wynik Norma 

Białko 2,81 mg/dl Nieobecne 

Glukoza 0,035% Nieobecne 

Moczany amonu Liczne Nieobecne 

Bakterie Liczne Nieobecne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [48] 
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W czasie pobytu na oddziale patologii ciąży pacjentka przyjmowała Asmag 20 mg 

doustnie trzy razy dziennie, No-Spa 40 mg doustnie trzy razy dziennie oraz Luteinę 

100 mg dopochwowo dwa razy dziennie po 2 tabletki. W czasie pobytu na oddziale 

wykonano badanie USG. Z opisu wynikało, że położenie płodu jest główkowe, łożysko 

w ścianie przedniej bez cech odklejania i przodowania. Szyjka macicy kształtna o dłu-

gości 12 mm, przepływy naczyniowe w normie. Sugerowana masa płodu wynosiła 

2270 g. 

9.4. Diagnozy pielęgniarskie  

Występowanie otyłości wiąże się z bólem kończyn dolnych i kręgosłupa oraz 

obrzękami stóp. Zalecanie odpoczynku w pozycji leżącej z uniesionymi kończynami 

dolnymi, podjęcie umiarkowanej aktywności fizycznej wraz z ćwiczeniami relaksa-

cyjnymi oraz unikanie siedzącego trybu życia, przyjmowanie minimum 2 litrów wody 

dziennie oraz farmakologiczne leczenie bólu, pozwoli na zminimalizowanie obrzęków 

i odczuć bólowych w okolicy kręgosłupa i kończyn dolnych oraz poprawę jakości życia. 

Pacjentka będąc ciężarną otyłą powinna mieć świadomość tego, że nadmierna masa 

ciała w ciąży jest ryzykiem wystąpienia szeregu powikłań. Ważne jest stosowanie się 

do zaleceń lekarskich oraz pielęgniarskich. Edukacja pacjentki powinna poruszyć 

tematy związane z odpowiednim przyrostem masy ciała w zależności od BMI oraz 

trymestru ciąży. Pacjentka powinna zastanowić się nad zmianą nawyków żywienio-

wych. W przypadku konieczności redukcji masy ciała, zalecana będzie konsultacja 

z dietetykiem. 

Ważnym aspektem kontroli przyrostu masy ciała podczas ciąży jest wprowadzenia 

aktywności fizycznej, która pozwoli na poprawę kondycji oraz samopoczucia ciężarnej. 

Edukacja pacjentki na temat korzyści jakie wynikają z ćwiczeń i aktywnego spędzania 

czasu, np. w postaci spacerów na świeżym powietrzu, przedstawienie i nauka przykła-

dowych ćwiczeń relaksacyjnych i gimnastycznych i ich pozytywnego wpływu na 

przebieg ciąży. Zachęcenie partnera do wspólnych aktywności oraz poinformowanie 

o możliwości uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia. Dzięki temu pacjentka będzie 

znała zalety aktywności fizycznej i chętniej wprowadzi ją w życie.  

Holistyczna opieka nad pacjentką jest możliwa dzięki zidentyfikowaniu deficytów 

wiedzy, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszych efektów leczenia. W przypadku 

cukrzycy ciężarnych przekazując pacjentce informacje o chorobie należy wspomnieć 

o przebiegu choroby, powikłaniach, sposobie leczenia oraz o korzystnym wpływie 

zmiany stylu życia. Wczesna diagnostyka i wdrożenie metod terapeutycznych pozwoli 

na uzyskanie normoglikemii, ciągłą kontrolę oraz poprawę jakości życia, która ma 

istotne znaczenie w przypadku cukrzycy ciężarnych u kobiety otyłej.  

Edukacja na temat powikłań związanych z wystąpieniem cukrzycy ciążowej w tym 

z rozpoznaniem objawów, przebiegiem choroby i leczeniem wraz z nauką samokontroli 

poziomu glikemii. Dzięki edukacji wzrasta świadomość stanu zdrowia pacjentki 

i niekorzystnego wpływu otyłości na dziecko, dzięki czemu w procesie terapeutycznym 

można spodziewać się poprawy stanu zdrowia matki i dziecka.  

Poszerzenie wiedzy pacjentki na temat diety cukrzycowej, koniecznej zmiany 

nawyków żywieniowych oraz konsultacja z dietetykiem celem ustalenia jadłospisu, 

listy produktów, które może spożywać pacjenta korzystnie wpłynie na leczenie cukrzycy 

wikłającej ciążę u kobiety otyłej.  
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Pacjentka powinna zostać poinformowana o innych metodach leczenia otyłości co 

pozwoli na pogłębienie wiedzy i podjęcie decyzji na o redukcji masy ciała, co wpłynie 

na zmniejszenie ryzyka występowania powikłań ze strony matki i dziecka.  

Występowanie objawów sugerujących zagrożenie porodem przedwczesnym, sugeruje 

uzupełnienie deficytów wiedzy pacjentki, co pozwoli na zwiększenie świadomości 

objawów przepowiadających poród przedwczesny wraz z metodami jego zapobiegania. 

W położnictwie obecnie stosuje się stymulację rozwoju płuc płodu sterydem w sytuacji, 

gdy występuje duże ryzyko porodu przedwczesnego, dlatego ważne jest, aby pacjentka 

była świadoma celowości zastosowania leku. Konsultacja z lekarzem oraz położną 

umożliwia wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w związku z celem oraz techniką podaży 

sterydu. 

Konieczna jest wnikliwa obserwacja i częsta kontrola podstawowych parametrów 

życiowych pacjentki oraz wykonywanie badania ultrasonograficznego, ponieważ 

powikłania, które mogą występować w ciąży obarczonej otyłością mogą negatywnie 

wpływać na zdrowie i życie matki i dziecka. Należy edukować pacjentkę na temat 

konieczności kontroli oraz monitorowania dobrostanu płodu, aby zapobiec rozwojowi 

niepożądanych chorób, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdro-

wotnych matki i zagrożenia życia płodu.  

Wybór metody ukończenia porodu może być trudny w przypadku kobiety otyłej, na 

decyzję wpływają różne czynniki. Ryzyko dystocji barkowej czy makrosomii, w przy-

padku dużej masy ciała u matki i płodu często wpływa na podjęcie decyzji o zakoń-

czeniu ciąży cięciem cesarski, wzrasta również liczba porodów instrumentalnych. 

Podczas porodu obarczonej otyłością matki dochodzi do poważnych uszkodzeń krocza 

II° lub III° i innych powikłań okołoporodowych. Edukacja pacjentki na temat metod 

ukończenia porodu oraz wskazań i powikłań jest ważnym elementem opieki przed 

i okołoporodowej, kobieta jest świadoma i może ze swoim lekarzem prowadzącym 

podjąć decyzję o sposobie ukończenia ciąży.  

10. Podsumowanie i wnioski 

Otyłość jest globalnym problemem, który dotyka coraz większej ilości osób na 

całym świecie. Nadmierna masa ciała w ciąży jest źródłem wielu powikłań położni-

czych, które mogą zagrażać zdrowiu oraz życiu matki i dziecka. Ważna jest świado-

mość zagrożeń wynikających z otyłości. Pozwala to na wprowadzenie odpowiednich 

działań zmniejszających ryzyko występowania niepowodzeń położniczych w ciąży 

powikłanej otyłością [19]. 

Pacjentka otyła powinna być pod specjalistyczną opieką lekarza i położnej, ponieważ 

wymaga diagnostyki w celu wykluczenia wielu powikłań, które są związane z nad-

mierną masą ciała. Dodatkowym problemem są trudności w monitorowaniu dobro-

stanu płodu, przez zwiększoną tkankę tłuszczową. Otyłość wpływa również na przebieg 

porodu i zwiększa ryzyko powikłań z nim związanych. Personel medyczny będący cały 

czas w kontakcie z pacjentką, obserwuje ewaluację zmian w nawykach, które kobieta 

otyła powinna sukcesywnie zmieniać, aby zmniejszyć ryzyko powikłań związanych 

z otyłością [32]. 

Na podstawie przedstawionego opisu przypadku oraz analizy problemów w opiece 

nad kobietą ciężarną z otyłością określono następujące wnioski: 
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1. Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, której powikłania mogą zagrażać życiu oraz 

zdrowiu matki i dziecka, dlatego istotna jest edukacja pacjentki w tym zakresie.  

2. Zbyt duże nagromadzenie tkanki tłuszczowej i zapasów energetycznych prowadzi 

do przemian w patofizjologii matczyno-płodowej i zwiększa w dużym stopniu 

ryzyko powikłań matczynych, płodowych i noworodkowych. 

3. Otyłość w ciąży powikłana cukrzycą ciążową skłania pacjentkę do modyfikacji 

swoich nawyków żywieniowych oraz zmiany stylu życia. Jest to podstawą do 

uzyskania normoglikemii i dobrych warunków dla rozwijającego się płodu.  

4. Wczesna diagnostyka i monitorowanie stanu ciężarnej otyłej i płodu pozwala na 

szybkie rozpoznanie powikłań i zastosowanie odpowiednich metod leczenia.  

5. Nadmierna masa ciała i powikłania otyłości mogą wpływać na sposób oraz czas 

ukończenia ciąży. 
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Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku  

Streszczenie 

Wstęp. Otyłość określana jest chorobą cywilizacyjną ze względu na wzrost liczby osób borykających się 

z tym schorzeniem. Pod pojęciem otyłości rozumie się nadmierną masę ciała spowodowaną wzrostem 

objętości tkanki tłuszczowej. Dotyka ona również kobiet ciężarnych doprowadzając do powikłań przebiegu 

ciąży, porodu i połogu. Otyłość kobiety w trakcie ciąży niesie ze sobą szereg konsekwencji, które nieko-

rzystnie wpływają na rozwój płodu oraz mogą mieć swoje odzwierciedlenie w późniejszych etapach życia 

dziecka.  

Cel. pracy Celem pracy jest przedstawienie ryzyka jakie niesie ze sobą otyłość na podstawie opisu 

przypadku klinicznego ciężarnej otyłej. 

Metody. W pracy została wykorzystana metoda case study, czyli studium indywidualnego przypadku. Zasto-

sowano techniki badawcze, takie jak wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja pacjentki oraz wykonanie 

podstawowych badań. 

Podsumowanie. Problem otyłości w położnictwie wiąże się z wysokim ryzykiem niepowodzeń terapeu-

tycznych. Istotna jest profilaktyka szczególnie opierająca się na edukacji kobiet w okresie prokreacyjnym. 

Podczas ciąży ważne jest minimalizowanie skutków powikłań zdeterminowanych nadmierną masą ciała. 

Otyłość będąc chorobą cywilizacyjną może dotyczyć każdego nawet ciężarnej, będąc realnym zagro-

żeniem dla zdrowia i życia matki i dziecka.  

Słowa kluczowe: otyłość, ciąża, BMI, powikłania 
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Pregnant women’s obesity as a problem of modern obstetrics – case study  

Abstract  

Introduction. Obesity is determinated as civilization disease due to increasing amout of people dealing with 

this problem. Obesity is defined as an excessive body weight caused by growth of fat tissue. It also affects 

pregnant women, causing complications during pregnancy, labour and puerperium. Another consequence 

of obesity are inappropriate foetus growth and side effects that may occur in the later life stages. 

Objective. The aim of the study is to describe the risk of obesity based on the clinical case of an obese 

pregnant woman. 

Methods. The study was conducted based on individual study case report. Research techniques that were 

used were interview, medical documentation analysis, patient observation and basic medical examination. 

Summary. Obesity in obstetrics is related to high risk of medical failure. Prevention and education are 

necessary and should be directed to women in procreative age. It is important to minimalise complications 

caused by excessive weight in pregnant women. Obesity is a disease of affluence which can affect 

everyone even pregnant women. It is a real threat for mother and child’s health. 

Keywords: obesity, pregnancy, BMI, complications 
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COVID-19 u kobiety w ci ży,  

podczas porodu i połogu 

1. Wprowadzenie 

W grudniu 2019 roku w Wuhan (chińska prowincja Hubei) zdiagnozowano grupę 
pacjentów z zapaleniem płuc o nieznanej etiologii. Podjęto badania, które pozwoliły 
zidentyfikować nowy patogen, który pod względem struktury genetycznej w 79% 
odpowiada budowie coronawirusa SARS-CoV-1 [1].  

Koronawirusy (CoVs), należące do rodziny Coronaviridae, są to wirusy otoczkowe 
z jednoniciowym RNA o dodatniej polarności i symetrii helikalnej. Etymologia ich 
nazwy ściśle powiązana jest z obrazem mikroskopowym, gdzie glikoproteiny na 
powierzchni wirusa tworzą kształt przypominający koronę [2]. Wirus zidentyfikowany 
został po raz pierwszy w 1960 roku jako przyczyna przeziębienia, wówczas trakto-
wany był jako niegroźny, wywołujący objawy grypopodobne, patogen. Do roku 2019 
zidentyfikowano 6 wirusów tej grupy, cztery powodują infekcję o łagodnym przebiegu, 
a dwa pozostałe SARS-CoV i MERS-CoV mogą prowadzić do zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej. W przeszłości wirusy te wywołały dwie epidemie – SARS 
(ang. severe acute respiratory syndrome) w 2002-2003 roku w Chinach oraz MERS 
(ang. Middle East respiratory syndrome) w 2012 roku na terenach Bliskiego Wschodu. 
Pierwsza zakończyła się śmiercią 774, druga 624 osób [3-5]. 

11 lutego 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że nowa choroba 
wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome 
coronavirus-2) będzie nazwana COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019), a 11 marca 
2020 roku ogłoszona została pandemia COVID-19. Do dnia 4 grudnia 2020 roku wirus 
rozprzestrzenił się na terenie 220 państw, zakażenie potwierdzone zostało u ponad 64,3 
miliona chorych oraz został uznany za przyczynę śmierci ponad 1,4 miliona osób [6]. 

W Polsce do dnia 4 grudnia rozpoznano ponad milion przypadków oraz 19 tysięcy 
zgonów [7]. 

2. Cel pracy 

Stale wzrastająca liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz 
związany z tym powszechny niepokój wśród kobiet ciężarnych skłania do podjęcia 
próby uporządkowania informacji na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą COVID-19. 
Celem pracy było stworzenie zbioru informacji na temat wpływu zakażenia SARS-
CoV-2 na ciężarną, przebieg ciąży i porodu.  

                                                                
1 ewa.kopyto@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl. 
2 raczkiewicz.przemek@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa 

i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl. 
3 joannaa.borowik@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Patologii 

Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl. 
4 anna.semczuk@umlub.pl, Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, https://www.umlub.pl. 
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3. Metoda  

Dokonano przeglądu najnowszego piśmiennictwa w oparciu o bazy danych 

PubMed i Google Scholar, używając następujących słów kluczowych: koronawirus, 

SARS-CoV-2, COVID-19, ciąża, poród. 

4. Patofizjologia SARS-CoV-2 

SARS-CoV-2 pod względem genetycznym klasyfikowany jest jako beta-korona-

wirus [8-11]. Cząsteczka SARS-Cov-2 ma kształt sferyczny o średnicy od 60 do 140 nm 

[11]. Wirus ten posiada lipidową otoczkę z charakterystycznymi glikoproteinowymi 

wypustkami [9]. Materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA o długości od 26 do 

32 kilozasad, dodatniej polarności i symetrii helikalnej [11, 12]. Około 2/3 cząsteczki 

RNA SARS-CoV-2 bierze udział w procesie replikacji wirusa, modyfikacji środowiska 

komórkowego oraz interakcji z mechanizmami obronnymi gospodarza. Pozostała 1/3 

to geny kodujące białka strukturalne takie jak: S – odpowiadające za interakcję 

cząsteczki wirusa z receptorami powierzchniowymi gospodarza oraz ułatwiające fuzję 

z błoną komórkową, E – biorące udział w powstawaniu wirionów, M – główne białko 

macierzy i N – białko nukleokapsydu zaangażowane w ochronę cząsteczki RNA, 

modyfikację procesów komórkowych oraz replikację. Ważnymi w procesie replikacji 

SARS-Cov-2 są również fragmenty niekodujące, które oddzielają odcinki kodujące 

RNA wirusa [12]. 

Koronawirus SARS-CoV-2, podobnie jak SARS-CoV podczas zakażenia wchodzi 

w interakcję z konwertazą angiotensyny II – ACE2. Do pełnej aktywności kodujące 

białko S wymaga rozszczepienia na drodze proteolizy przez ludzką transbłonową 

proteazę serynową 2 (TMPRSS2), katepsynę L, furynę, elastazę, czynnik X lub trypsynę 

[13]. Cząsteczki ACE2 znajdują się w drogach oddechowych, sercu, śródbłonku 

naczyń krwionośnych, nerkach oraz układzie nerwowym. Wiązanie wirusa z ACE2 

może powodować wzrost ekspresji ACE2 i prowadzić do uszkodzenia pęcherzyków 

płucnych. SARS-CoV-2 namnaża się w komórkach nabłonka układu oddechowego  

i enterocytach, co odpowiada za efekt cytopatyczny i wystąpienie charakterystycznych 

objawów [8, 9, 11, 14]. Do pozostałych receptorów dla SARS-CoV-2 zaliczana jest 

ludzka dipeptydylopeptydaza-4 (DPP4) oraz cząsteczka CD147 [13]. Cantuti-Castelvetri 

i wsp. podają, że wirus może wnikać do organizmu człowieka także poprzez wiązanie 

z neuropiliną-1 ulegającą silnej ekspresji w nabłonku oddechowym i węchowym [15]. 

Kreis i wsp. zwracają uwagę na obecność receptorów dla nowego koronawirusa 

oraz niezbędnych w procesie zakażania proteaz w kompartmencie matczyno-płodowym. 

Potwierdzono występowanie ACE2 w kosmkach łożyskowych (syncytiotrofoblaście, 

cytotrofoblaście, zrębie kosmków, oraz śródbłonku naczyń), w części matczynej (trofo-

blaście ekstrawilijnym, komórkach zrębu i okołonaczyniowych doczesnej) oraz 

w komórkach serca i wątroby płodu [13]. Zarówno TMPRSS2 jak również CD147 

i katepsyna L ulegają ekspresji głównie w cytotrofoblaście kosmkowym, ekstrawilijnym 

cytotrofoblaście, syncytiotrofoblaście czy zrębie kosmków. Aby zakażenie płodu wiru-

sem SARS-CoV-2 było możliwe, konieczna jest koekspresja genów wspomnianych 

receptorów i proteaz na odpowiednim poziomie w tym samym czasie w kompart-

mencie matczyno-płodowym. Z uwagi na zmienną ilość ich produktów zależną od 

okresu ciąży prawdopodobieństwo transmisji wertykalnej wymaga dalszych badań [13]. 
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5. Przebieg COVID-19 

SARS-CoV-2 przenosi się z człowieka na człowieka najczęściej drogą kropelkową. 

Zakażona osoba wydala wiriony podczas kaszlu, kichania czy wydychania powietrza 

z płuc. Cząsteczki wirusa rozpylane są w otoczeniu chorego i mogą być zainhalowane 

przez kolejną osobę lub opaść na różne powierzchnie. Odsłonięte błony śluzowe oraz 

niezabezpieczone oczy mogą stanowić wrota wnikania SARS-CoV-2 do organizmu 

[10, 11]. Istnieje również możliwość pośredniej transmisji wirusa poprzez brudne ręce, 

które miały wcześniej kontakt ze skontaminowaną powierzchnią.  

Ze względu na potwierdzone wydalanie materiału genetycznego wirusa z kałem 

słuszne wydaje się rozważenie drogi fekalno-oralnej jako kolejnego potencjalnego 

sposobu transmisji [10, 11, 16]. 

Badania pokazują, że SARS-CoV-2 jest patogenem charakteryzującym się wysoką 

zakaźnością. Według raportu Polskiej Agencji Prasowej współczynnik reprodukcji 

wirusa (R0) SARS-CoV-2 na dzień 3 listopada 2020 roku wynosi 1,254 w skali kraju 

(1,1-1,4) [17]. Oznacza to, że jedna osoba zakażona średnio zakaża kolejne 1,254 

osoby [5]. Zakaźność pojawia się już około 2 dni przed wystąpieniem objawów. Od 

momentu zakażenia do wystąpienia objawów mija od 1 do 14 dni, średnio 5-6 dni [6]. 

W nielicznych przypadkach odnotowano wydłużony okres inkubacji wirusa do około 

24 dni [11]. 

Obraz kliniczny COVID-19 jest bardzo zróżnicowany. W większości przypadków 

przebieg choroby jest łagodny z dominującymi objawami przypominającymi przezię-

bienie (81% przypadków), w około 14% przypadków przebieg jest ciężki, wymagający 

hospitalizacji i tlenoterapii, a w około 5% krytyczny, wymagający mechanicznej 

wentylacji. Zgony odnotowywane są w około 2,3-3% przypadków [18]. 

Wśród objawów prodromalnych, które najczęściej zgłaszane są przez chorych, 

wyróżnia się gorączkę, suchy kaszel i zmęczenie. Pacjenci często mają bóle głowy, 

gardła i mięśni. Według WHO u niektórych z nich może występować nieżyt nosa, 

krwioplucie lub dreszcze [10, 14]. W wielu przypadkach dolegliwości zaczynają się 

stopniowo. Znaczna część zakażonych nie wykazuje objawów choroby nawet przez 

kilkanaście dni lub może przechodzić zakażenie bezobjawowo [19]. Oprócz klasycznej 

postaci COVID-19 odnotowuje się przypadki, którym towarzyszą zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe, takie jak: biegunka, nudności i wymioty, co może być związane 

z inwazją enterocytów po połknięciu cząsteczek wirusa [9, 16]. 

Opisywano również dominujące objawy neurologiczne u pacjentów z COVID-19. 

Zaliczono do nich: ostre choroby naczyniowo-mózgowe, uszkodzenie mięśni szkiele-

towych i zaburzenia świadomości, zaburzenia i utratę powonienia oraz zaburzenia 

odczuwania smaku. Podłoża tych zaburzeń należy upatrywać w uszkodzeniu nabłonka 

węchowego lub centralnych szlaków drogi węchowej. Zaburzenia powonienia częściej 

spotykano u pacjentów płci żeńskiej [14]. 

Do poważnych manifestacji COVID-19 zalicza się zapalenie płuc z wysoko-

białkowymi wysiękami, duszność, tachypnoe (> 30/min) z saturacją krwi tętniczej  

≤ 93%, PaO2/FiO2 < 300 i/lub nacieczenie płuc > 50% w ciągu 24 do 48 h. U pacjentów 

w stanie krytycznym występuje gorączka, niewydolność oddechowa, ARDS, objawy 

wstrząsu septycznego, posocznicy i/lub niewydolności wielonarządowej (MODS) [19]. 
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Do grupy szczególnego ryzyka zachorowania na COVID-19 w populacji ogólnej 

naukowcy zaliczają między innymi osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym 

i cukrzycą. Chorzy z ciężką postacią COVID-19 wymagają wielodyscyplinarnej opieki 

w oddziałach OIT [19]. 

6. Przebieg COVID-19 u ciężarnej 

W czasie trwania ciąży dochodzi do zmian w funkcjonowaniu układu odporno-

ściowego polegających głównie na supresji mechanizmów związanych z odpornością 

komórkową przy zachowaniu odporności humoralnej. Dochodzi do obniżenia poziomu 

komórek Th1 (wydzielających cytokiny prozapalne: INF-gamma, IL-1a, IL-1b, IL-6, 

IL-12) oraz do wzrostu poziomu komórek Th2 (wydzielających cytokiny przeciw-

zapalne: IL-4, IL-10, IL-13, TGF-beta). Zmiana ta z jednej strony chroni płód posia-

dający obcy w stosunku do matki materiał genetyczny przed odrzuceniem, ale z drugiej 

strony zwiększa ryzyko zakażenia wywołanego przez bakterie, pierwotniaki czy 

wirusy [20]. 

Zhao i wsp. zwracają również uwagę na fizjologiczne zmiany układu oddechowego 

u ciężarnych, które ułatwiają inhalację zakaźnych cząstek i mogą zwiększyć ryzyko 

infekcji SARS-CoV-2 [21]. Jakkolwiek według Brytyjskiego Towarzystwa Położników 

i Ginekologów (RCOG – Royal College of Obstetricians and Gynecologists) nie 

odnotowuje się większego ryzyka zakażenia w grupie kobiet ciężarnych w porównaniu 

do nie ciężarnych, a nasilenie choroby wydaje się być podobne jak w populacji ogólnej 

(łagodne – 86%  ciężkie – 9,3%, krytyczne – 4,7%) [22].  

U kobiet ciężarnych chorych na COVID-19 obserwuje się występowanie podob-

nych objawów jak u kobiet nie ciężarnych takich jak: kaszel (50,3%), ból głowy (42,7), 

ból mięśni (36,7%), gorączka (32%), ból gardła (28,4%), duszność (25,9%), utrata 

smaku i węchu (21%), osłabienie (13%) czy biegunka (3,7-7%) [23-25]. 

W badaniu obejmującym grupę około 11000 ciężarnych z podejrzeniem lub potwier-

dzonym COVID-19 odnotowano zapalenie płuc u 49%, 30% ciężarnych wymagało 

tlenoterapii, u 13% opisano ciężki przebieg choroby, 3% wymagało mechanicznej 

wentylacji, 0,9% ECMO, a 0,6% zmarło [24]. 

Obserwowane u ciężarnych odchylenia od normy w badaniach laboratoryjnych 

obejmują limfopenię (35%), leukocytozę (27%), wzrost poziomu prokalcytoniny (21%), 

wzrost poziomów enzymów wątrobowych (21%) czy trombocytopenię (8%) [24].  

W badaniu przesiewowym obejmującym populację 675 rodzących u 7% uzyskano 

pozytywny wynik w kierunku SARS-CoV-2, z tego u 75% z nich przebieg zakażenia 

był bezobjawowy. U pacjentek objawowych dominował kaszel i gorączka, a jedna 

pacjentka wymagała przeniesienia do OIT z powodu niedotlenienia, wieloogni-

skowego zapalenia i obrzęku płuc [26]. 

Cięższy przebieg choroby, w tym konieczność przeniesienia do OIT odnotowano 

u ciężarnych w wieku powyżej 35 lat, z współwystępującą otyłością, cukrzycą czy 

nadciśnieniem tętniczym [13]. 

Do tej pory nie udowodniono skuteczności żadnego preparatu w walce z COVID-19. 

Podstawę postępowania w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 o łagodnym przebiegu 

stanowi leczenie objawowe. Leczenie kobiety ciężarnej stawia przed lekarzami duże 

wyzwanie w doborze właściwej terapii [21]. W badaniu Yu i wsp. na małej grupie 7 

objawowych ciężarnych będących od 37 do 41 tygodnia ciąży zastosowano leki wiru-
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sowe: oseltamiwir, gancyklowir, interferon, arabidol oraz antybiotyki z grupy cefalo-

sporyn, chinolonów i makrolidów. Jednak nie potwierdzono ich bezpieczeństwa wzglę-

dem matki i płodu oraz nie wykazano skuteczności zastosowanego działania [27]. 

Lekami wykazującymi mniejsze ryzyko działań niepożądanych w tej szczególnej grupie 

chorych wydają się: chlorochina, metformina, statyny, lobinawir/rytonawir, kwas 

lukrecjowy i dostarczanie leków za pośrednictwem nanocząsteczek (NMDD) [21]. 

U kobiet cięzarnych wcześniejsze epidemie koronawirusa, takie jak MERS czy 

SARS wiązały się ze zwiększoną zachorowalnością, śmiertelnością i niekorzystnymi 

skutkami położniczymi u matek. Ponieważ narządy płodu rozwijają się w pierwszym 

trymestrze ciąży, zakażenie matki na tym etapie może powodować szereg powikłań 

u dziecka [28, 29]. W badaniu przeprowadzonym u kobiet ciężarnych w pierwszym 

trymestrze ciąży po wcześniejszym zakażeniu SARS-CoV-2 nie stwierdzono istotnej 

różnicy w grubości przezierności fałdu karkowego oraz nie stwierdzono istotnie zwięk-

szonego ryzyka utraty ciąży u kobiet z dodatnimi przeciwciałami w pierwszym try-

mestrze ciąży. Badanie pokazuje, że ryzyko wystąpienia wad wrodzonych w pierwszym 

trymestrze ciąży jest prawdopodobnie niskie [30], jakkolwiek temat ten wymaga 

dalszych badań.  

Infekcje wirusowe, w tym COVID-19, w czasie ciąży mogą mieć niekorzystny 

wpływ na przebieg ciąży, poprzez oddziaływanie na łożysko [20]. Powodować to może 

powikłania, takie jak poronienie, zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu 

lub poród przedwczesny. W przeprowadzonym badaniu, w którym zbadano łożyska 

szesnastu pacjentek z SARS-CoV-2 po porodzie, znacznie częściej wykazano niepra-

widłowe lub uszkodzone naczynia macierzyste oraz skrzepliny międzykomórkowe, 

w porównaniu do łożysk zdrowych kobiet [20]. 

Do zakażenia płodu i noworodka po pierwotnym zakażeniu matki może dojść 

w wewnątrzmacicznie drogą przezłożyskową, podczas porodu lub w wyniku spożycia 

lub aspiracji wydzieliny szyjkowo-pochwowej i poporodowo podczas karmienia 

piersią [31]. Transmisja wertykalna COVID-19 jest przedmiotem dyskusji, a dowody 

kliniczne są wyjątkowo skąpe. W większości badań nie wykazano przenoszenia 

SARS-CoV-2 z matki na płód, potwierdziły to ujemne wyniki testów w płynie 

owodniowym, krwi pępowinowej, wymazach z pochwy i mleku matki [28-32]. Jak-

kolwiek nieliczne badania potwierdziły możliwość wrodzonej infekcji noworodka 

w przypadku wystąpienia zakażenia u matki w ciągu 14 dni przed porodem, dotyczyło 

to około 2-3% przypadków [33]. 

W jednym z badań oceniano możliwość infekcji wertykalnej za pomocą testu RT-

PCR pobierając materiał z nosogardzieli noworodka, łożyska, krwi pępowinowej, 

płynu owodniowego i mleka matki. Wykonano 655 wymazów, w 19 potwierdzono 

obecność wirusa SARS‐CoV‐2. Ponadto 4 próbki łożyska i jedna próbka krwi pępo-

winowej były pozytywne, jednak wymazy z nosa i gardła noworodków w tych przy-

padkach były ujemne. Wirus nie został zidentyfikowany w żadnej z 45 przebadanych 

próbek mleka kobiecego. Sugeruje to możliwość transmisji wertykalnej, nie jest jednak 

jasne, czy do zakażenia dochodzi w okresie życia płodowego, śródporodowego czy 

poporodowego [34].  
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7. Poród 

Według RCOG droga porodu u kobiet z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 
powinna być dobrana po uwzględnieniu sytuacji położniczej i stanu płodu. Zgodnie 
z aktualnymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy poród jest już zaawansowany, u ciężarnej rozważyć należy 
cięcie cesarskie. Podczas porodu może dojść do zakażenia płodu w wyniku spożycia 
lub aspiracji wydzieliny szyjkowo-pochwowej dlatego też wydaje się, że cięcie cesarskie 
może zminimalizować ryzyko zakażenia noworodka, gdyż potencjalna ekspozycja na 
wydzieliny matki jest znacznie mniejsza w porównaniu z porodem drogami natury. 
Ponadto, ze względu na potencjalnie krótszy czas trwania cięcia cesarskiego, ryzyko 
zakażenia wewnątrzmacicznego, zwłaszcza po pęknięciu błon płodowych i infekcji 
okołoporodowej, jest znacznie zmniejszone [22, 31]. 

W większości przypadków u kobiet ciężarnych z COVID-19 wykonuję się cięcie 
cesarskie (92%), a dominującym wskazaniem jest stan zagrożenia płodu, jedynie 8% 
rodzi drogami natury, w prawie połowie przypadków ciąża zostaje zakończona przed 
planowanym terminem porodu (47%) [31-35]. W jednym z badań porównano grupę 
pacjentek z COVID-19 rodzących siłami natury z grupą zdrowych rodzących. Nie 
odnotowano statystycznie istotnej różnicy w występowaniu przedwczesnego pęknięcia 
błon płodowych, przedwczesnego porodu, zagrażającej zamartwicy płodu czy krwotoku 
poporodowego pomiędzy obydwoma grupach [36, 37]. W innym badaniu u rodzących 
bezobjawowych z COVID-19 odnotowano częstsze występowanie gorączki w trakcie 
porodu [26].  

8. Połóg 

Matki z podejrzeniem lub u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 powinny 
przebywać z dziećmi. Zapobieganie poporodowemu zakażeniu powinno opierać się na 
zwiększonej dbałości o higienę oraz stosowaniu środków ochrony osobistej [38]. Okres 
poporodowy charakteryzuje się podatnością na wpływ niekorzystnych czynników, 
szczególnie u chorych na COVID-19. W trakcie fizjologicznie przebiegającego połogu 
może dojść do rozwoju lub nasilenia objawów ze strony układu oddechowego. Zauwa-
żono również wzrost częstości występowania gorączki poporodowej u kobiet z zakaże-
niem [26]. Badania pokazują, że wskaźnikiem ciężkości choroby może być zwiększona 
częstość powikłań zatorowych [39]. Czas trwania profilaktyki przeciwzakrzepowej po 
porodzie powinien wynosić od 2 do 6 tygodni, w zależności od innych czynników 
ryzyka, przebiegu porodu oraz ciężkości zakażenia COVID-19 [40]. 

8.1. Karmienie piersi  

Wstępne wyniki większości badań wykazały, że mleko matek chorych na COVID-19 
jest wolne od SARS-CoV-2, jakkolwiek nieliczne wykazały obecność wirusa w mleku 
matki, a u kilku karmionych nim noworodków wykazano pozytywny wynik na obecność 
wirusa, jakkolwiek w żadnym przypadku nie udało się potwierdzić, że transmisja zaka-
żenia odbyła się przez spożycie mleka matki [20, 41]. Karmienie piersią przez kobiety 
z pozytywnym wynikiem testu uznane jest za bezpieczne pod warunkiem przestrze-
gania zasad dotyczących zasłaniania ust i nosa podczas karmienia oraz zasad doty-
czących higieny rąk. W przypadku, kiedy stan matki chorej na COVID-19 nie pozwala 
na bezpośrednie karminie z piersi, mleko powinno być bezpiecznie podane nowo-
rodkowi po odciągnięciu [38].  
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Wyniki badań sugerują, że bierne nabycie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 jest 
możliwe poprzez spożywanie mleka matki. W badaniach oceniającym obecność 
przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w mleku zakażonych kobiet wykazano pozytywny 
wynik na obecność IgM lub IgG SARS- CoV-2 [42, 43]. W kolejnym badaniu obej-
mującym ciężarne z potwierdzoną infekcją COVID-19 o łagodnym przebiegu, które 
urodziły przez cięcie cesarskie w trzecim trymestrze ciąży a u noworodków zaraz po 
porodzie nie wykryto SARS-CoV-19 w surowicy krwi lub wymazie z gardła i były one 
izolowane od matek natychmiast po porodzie, wykazano jednak podwyższone stężenia 
przeciwciał IgG SARS-CoV-2 w surowicy noworodków. Potwierdza to bierne 
uodpornienie noworodków przez matki [44]. Również podwyższone IgM wykryto 
w grupie niemowląt, co może sugerować ich produkcję przez płód w następstwie 
zakażenia drogą wertykalną lub w wyniku uszkodzenia łożyska [45].  

9. Zalecenia dla ciężarnych 

Od czasu ogłoszenia pandemii COVID-19 przez WHO wiele towarzystw naukowych 
wydało własne rekomendacje dotyczące postępowania u ciężarnych. Zaleca się aby: 

 wszystkie kobiety w ciąży powinny podjąć szeroko zakrojone działania profilak-
tyczne: higienę rąk i dezynfekcję powierzchni przy użyciu środku zawierającego 
powyżej 60% etanolu oraz ściśle przestrzegać dystansu społecznego podczas 
interakcji z innymi ludźmi. Dotyczy to również ich partnerów; 

 wizyty osobiste powinny być zminimalizowane na rzecz telewizyt lekarskich 
i wizyt domowych, jeśli pacjentka nie wykazuje objawów choroby; 

 w przypadku kobiet w ciąży pracujących w miejscach o wysokim ryzyku zarażenia 
(sale operacyjne, oddziały pulmonologiczne, intensywna terapia) preferowane jest 
przeniesienie do miejsc o mniejszym narażeniu. Pacjentki w ciąży powyżej 24 
tygodnia życia powinny być ściśle chronione przed zakażeniem, ponieważ 
leczenie ciężkiego zapalenia płuc w ciąży, intubacja i wentylacja mechaniczna są 
sporą trudnością zwłaszcza w III trymestrze ciąży; 

 liczba odwiedzin kobiet w szpitalu powinna być ograniczona, a niektóre wytyczne 
sugerują ograniczenie do jednej wizyty dziennie. Kobiety z podejrzeniem lub 
potwierdzonym COVID-19 nie powinny przyjmować gości; 

 u ciężarnych zakażonych COVID-19 należy obserwować wzrost płodu. Wskazana 
jest dodatkowa ocena ultrasonograficzna w wieku ciążowym 24-28-32-36 tygodni 
z oceną biometrii, pomiarem objętości płynu owodniowego i oceną przepływ krwi 
w tętnicach macicznych; 

 zakażenie dziecka podczas przechodzenia przez kanał rodny jest mało prawdo-
podobne, ale dostępne dane są ograniczone.  

 zalety karmienia piersią (ze środkami zapobiegawczymi, takimi jak noszenie maski 
chirurgicznej, higiena rąk i mycie sutków przed karmieniem piersią) przewyższają 
możliwe ryzyko infekcji noworodka. Można rozważyć odciąganie mleka i kar-
mienie butelką; 

 kontakt skóra do skóry pomiędzy matką a noworodkiem powinien być zachowany 
niezależnie od zakażenia SARS-CoV-2 u matki, pod warunkiem noszenia 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej; 

 pacjentki w ciąży należy oceniać pod kątem nasilenia objawów ze strony układu 
oddechowego i potencjalnej obecności chorób współistniejących. W ciężkich, 
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krytycznych przypadkach wskazane jest natychmiastowe skierowanie do ośrodka 
trzeciego stopnia referencyjnego; 

 kortykosteroidy mają znaczenie w zapobieganiu hipoplazji płuc noworodków, 
martwiczemu zapaleniu jelit i krwotokom międzykomorowym spowodowanym 
wcześniactwem. Niektóre publikacje sugerują, dokładną ocenę ryzyka i korzyści 
przed włączeniem terapii;  

 leki przeciwretrowirusowe są obecnie testowane w badaniach klinicznych. Nie 
można ich stosować w ciąży, oprócz sytuacji gdy nie ma innych możliwości 
leczenia zabezpieczającego życie matki i powinny być dobrane indywidualnie do 
każdego przypadku;  

 u ciężarnych kobiet z COVID-19 antybiotykoterapię należy stosować tylko 
w przypadku istnienia dowodów na wtórne zakażenie bakteryjne [38]. 

Wśród opublikowanych zaleceń istniał konsensus dotyczący określonych działań 
i interwencji. Najwięcej różnic występuje w wytycznych odnoszących się do stoso-
wania kortykosteroidów, izolacji noworodków po urodzeniu i leków modyfikujących 
przebieg choroby. Rozbieżności między różnymi organizacjami opracowującymi 
wytyczne stanowią wyzwanie dla personelu medycznego zajmujących się opieką 
położniczą podczas pandemii COVID-19 [38, 46]. 
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COVID-19 u kobiety w ci ży, podczas porodu i połogu 

Streszczenie 
COVID-19 to choroba wywołana przez wirusa SARS-CoV-2. W grudniu 2019 roku w Wuhan odnotowano 
grupę pacjentów z zapaleniem płuc o nieznanej etiologii z cechami niewydolności oddechowej, gorączką 
oraz suchym kaszlem. Wirus ten charakteryzuje się wysoką zakaźnością, jego transmisja odbywa się drogą 
kropelkową z człowieka na człowieka. Większość zakażonych przechodzi chorobę w sposób łagodny, 
tylko w niektórych przypadkach u pacjentów w podeszłym wieku oraz u tych z przewlekłymi chorobami 
współistniejącymi postępująca niewydolność oddechowa prowadzi do poważnych konsekwencji. 
Wydaje się, że kobiety w ciąży mogą być bardziej narażone na zakażenie SARS-CoV-2, a przebieg 
choroby w tej grupie pacjentek cięższy z uwagi na fizjologiczne zmiany zachodzące w układzie immuno-
logicznym i oddechowym podczas ciąży.  
Pomimo stale rosnącej liczby pojawiających się publikacji dotyczących przebiegu zakażenia COVID-19 
u kobiet w ciąży, dostępne dane są nadal ograniczone i wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.  
Celem tego przeglądu było przedstawienie danych literaturowych oraz najnowszych zaleceń dotyczących 
opieki nad pacjentką w ciąży, w okresie porodu oraz połogu. 
Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19, ciąża, poród 

COVID-19 in a pregnant woman, during childbirth and in the postpartum period 

Abstract 
COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus. In December 2019, in Wuhan, a group of 
patients with pneumonia of unknown etiology with features of respiratory failure, fever and dry cough was 
noticed. The virus is highly infectious and is transmitted by droplets from person to person. Most of 
infected patients pass the disease mildly, only in some cases in elderly population and in those with chronic 
comorbidities, progressive respiratory failure leads to serious consequences. 
It seems that pregnant women may be more exposed to SARS-CoV-2 infection, and the course of the 
disease in this group of patients may be more severe due to physiological changes in the immune and 
respiratory systems during pregnancy. 
Despite the increasing number of publications on COVID-19 infection in pregnant women, the available 
data are still limited and many questions remain unanswered. 
The aim of this review was to present literature data and the available recommendations for the care of the 
COVID-19 patient during pregnancy, childbirth and the postpartum period. 
Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, pregnancy, delivery 
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Analiza chorych na astmę oskrzelow  
zakwalifikowanych i leczonych mepolizumabem 
w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 

SPSK4 w Lublinie 

1. Wprowadzenie 

Astmę definiuje się jako przewlekłą chorobę zapalną dróg oddechowych. Przewlekłe 
zapalenie jest związane z uszkodzeniem nabłonka dróg oddechowych, skurczem mięśni 
gładkich oskrzeli, zwiększonym wytwarzaniem śluzu, obrzękiem ściany oskrzeli 
i przesiękaniem płynu z naczyń [3]. Zmiany te powodują ograniczenie przepływu 
powietrza przez drogi oddechowe, co wiąże się z występowaniem charakterystycznych 
objawów takich jak świszczący oddech, duszność, ucisk w klatce piersiowej i kaszel, 
o zmiennej częstości i nasileniu – pojawiają się głównie w nocy lub nad ranem lub po 
ekspozycji na czynniki wyzwalające. U części chorych dochodzi do trwałych zmian 
w ścianie oskrzeli, które prowadzą do nieodwracalnych zaburzeń [4].  

Przyczyny astmy są złożone. Wśród czynników ryzyka wymienia się zarówno te 
genetyczne, jak i środowiskowe. Zidentyfikowano około 100 genów, które mogą być 
potencjalnie odpowiedzialne za patomechanizmy leżące u podłoża astmy. Wymienia 
się wśród nich między innymi geny odpowiedzialne za syntezę IgE czy też produkcję 
określonych mediatorów zapalnych. Czynnikami środowiskowymi usposabiającymi do 
wystąpienia tej jednostki chorobowej są z kolei zanieczyszczenia powietrza, narażenie 
na dym tytoniowy, infekcje czy też alergeny takie jak roztocza kurzu, alergeny 
zwierząt domowych [4].  

Obecnie astmę traktuję się jako chorobę cywilizacyjną, dotykającą ludzi w każdym 
wieku. Często zaczyna się w dzieciństwie, chociaż może również rozwinąć się u do-
rosłych. 

Szacuje się, że na astmę cierpi ponad 300 milionów ludzi [1]. Częstość 
występowania ciężkiej i niekontrolowanej astmy wśród chorych dorosłych wynosi od 3 
do 10% [2]. 

Większość pacjentów z astmą można skutecznie leczyć za pomocą leków kontro-
lujących przebieg choroby, przyjmowanych regularnie. Zalicza się do nich GKS wziewne, 
długo działające β2-mimetyki wziewne, długo działające leki przeciwcholinergiczne 
oraz leki przeciwleukotrienowe [8]. Pomimo dużej różnorodności dostępnych leków 
istnieje znaczna grupa chorych z ciężką astmą, trudną do leczenia. Pacjenci tacy są 
potencjalnymi kandydatami do terapii biologicznych. Leki biologiczne są wycelowane 
w określone cząsteczki i szlaki zaangażowane w patogenezę astmy.  

Klasyczny model astmy związany jest z nadrzędną rolą limfocytów pomocniczych 
Th2. Syntetyzują one charakterystyczny profil cytokin, wśród których znajduje się IL-5 

                                                                
1 justyna.99@vp.pl, SKN Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie. 
2 juliabargiel@interia.pl, SKN Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Wydział lekarski, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie. 
3 opiekun pracy. 



 

  s     C    ,       B  g   , M  g       B       -Bar 

 

98 

[4]. IL-5 wywiera plejotropowy wpływ na eozynofile. Promuje ich dojrzewanie, 
aktywację, przeżycie oraz migrację z krwiobiegu i rekrutację do dróg oddechowych 
(ryc. 1) [6]. Biologiczne działanie IL-5 zachodzi poprzez jej selektywne oddziaływanie 
z receptorem IL-5 (IL-5R). Składa się on ze specyficznej podjednostki α (IL-5Rα) 
i niespecyficznego heterodimeru βc, który może być również rozpoznany przez inter-
leukinę-3 (IL-3) i czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów 
(GM-CSF). W wyniku połączenia z receptorem następuje aktywacja złożonej wewnątrz-
komórkowej sieci sygnalizacyjnej, składającej się z modułów JAK1/2-STAT1/3/5, 
kinazy p38 i ERK MAP oraz czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Poprzez stymulację 
określonych genów dochodzi właśnie do dojrzewania, przeżycia i aktywacji eozynofili 
[5]. Zatem astma związana z odpowiedzią immunologiczną typu Th2 (Th2 high) 
charakteryzuje się nagromadzeniem tych komórek w drogach oddechowych. Ich 
działanie polega na wytwarzaniu i uwalnianiu cytokin, chemokin, czynników wzrostu 
oraz białek cytotoksycznych, które razem odgrywają istotną rolę w mechanizmach 
zapalenia oskrzeli oraz w procesach destrukcyjnych tkanek, a potem ich przebudowie. 
Uszkodzenie tkanek w astmie jest w dużej mierze związane z działaniem między 
innymi MBP (główne białko podstawowe) i ECP (białko kationowe eozynofilów). 
Mediatory te powodują złuszczanie pojedynczych komórek lub fragmentów całego 
nabłonka dróg oddechowych [4]. 

Ze względu na to, że eozynofilia w drogach oddechowych wiąże się z nawra-
cającymi zaostrzeniami astmy i ciężką niedrożnością oskrzeli, od lat trwają próby 
blokowania przeciwciałami monoklonalnymi cytokin krytycznych dla funkcji tych 
komórek. Próby te zakończyły się sukcesem w postaci zarejestrowania do leczenia astmy 
przeciwciał anty-IL-5 oraz przeciwko receptorowi dla tej cytokiny. Na schemacie 
(ryc.2) przedstawiony jest mechanizm działania leków biologicznych na IL-5 lub jej 
receptor. Mepolizumab i reslizumab oddziałują z IL-5, hamując w ten sposób jej 
działanie biologiczne na eozynofile. Benralizumab z kolei wiąże się z wysokim 
powinowactwem i swoistością z receptorem dla IL-5, zlokalizowanym na powierzchni 
eozynofili oraz bazofili. Region Fc tego przeciwciała monoklonalnego pozbawiony jest 
fukozy, co wiąże się z jego dużym powinowactwem do receptorów FcɣRIII. Te z kolei 
zlokalizowane są przykładowo na komórkach NK, pełniących funkcje efektorowe 
w postaci apoptozy eozynofilów oraz bazofilów w mechanizmie wzmożonej cytotok-
syczności komórkowej, zależnej od przeciwciał. W wyniku tych działań benrali-zumab 
łagodzi zapalenie eozynofilowe[4,7].  

Pierwszym i przez długi czas jedynym przeciwciałem monoklonalnym do leczenia 
ciężkiej astmy był omalizumab. Mówiąc dokładniej, jest to przeciwciało immuno-
globuliny G1 (IgG1), które jest zdolne do wiązania swobodnie krążącej IgE. Obniżając 
poziom IgE, omalizumab zapobiega wszelkim interakcjom między wolnymi IgE 
a receptorami IgE o wysokim i niskim powinowactwie – odpowiednio receptorem 
FcεRI i receptorem FcεRII zlokalizowanych na bazofilach czy komórkach tucznych. 
Zapobiega to uwalnianiu czynników zapalnych [18]. 

Oprócz wspomnianych wyżej leków można rozważyć inne innowacyjne terapie 
biologiczne ukierunkowane na różne cząsteczki. Dupilumab jest przeciwciałem 
monoklonalnym zdolnym do wiązania receptora interleukiny-4 alfa. IL-4 jest jedną 
z cytokin, odgrywających kluczową rolę w aktywacji zapalenia, w którym pośredniczą 
limfocyty Th2. Oprócz stosowania u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, 
dupilumab został zarejestrowany przez EMA (Europejska Agencja Leków) i FDA 
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(Agencja Żywności i Leków), jako dodatek terapeutyczny u pacjentów z ciężką astmą 
eozynofilową [11]. Badania nad lekami biologicznymi stosowanymi w leczeniu 
ciężkiej astmy szybko się rozwijają, dzięki poszukiwaniu nowych cząsteczek, które 
wkrótce mogą jeszcze bardziej wzbogacić możliwości terapeutyczne. Interleukina-13 
jest kolejnym potencjalnym celem terapeutycznym, gdyż w podobny sposób odgrywa 
kluczową rolę w aktywacji zapalenia alergicznego. Obecnie badane są cząsteczki 
zdolne do jej hamowania, takie jak tralokinumab czy lebrikizumab [12-15]. Przyszłość 
terapii anty-IgE może ulec zmianie za sprawą testowanego nowego przeciwciała 
monoklonalnego, którym jest ligelizumab. Nadzieje z nim związane wynikają z tego, 
że wykazuje on około pięćdziesiąt razy większe powinowactwo do ludzkich IgE niż 
omalizumab oraz dziewięciokrotnie większą siłę hamowania krążących wolnych IgE 
[16]. Z klinicznego punktu widzenia ligelizumab wydaje się być skuteczniejszy niż 
omalizumab w kontrolowaniu odpowiedzi astmatycznej na alergeny wziewne [17].  

 
Rysunek 1. Biologiczne efekty działania IL-5 na eozynofile [opracowanie własne]  

 
Rysunek 2. Mechanizmy działania leków biologicznych na IL-5 lub jej receptor. Mepolizumab i reslizumab 

oddziałują z IL-5, hamując w ten sposób jej działanie biologiczne na eozynofile. Benralizumab blokuje 

poprzez swoje fragmenty Fab IL-5Rα, neutralizując w ten sposób bioaktywność IL-5. Ponadto benralizumab 

poprzez swój region stały Fc wiąże się z receptorem FcγIIIRa wyrażanym przez komórki NK, umożliwiając 

im indukowanie apoptozy eozynofili [opracowanie własne] 



 

  s     C    ,       B  g   , M  g       B       -Bar 

 

100 

2. Cel pracy  

Ocena skuteczności leczenia pacjentów z ciężką, niekontrolowaną astmą eozyno-
filową przy użyciu mepolizumabu. 

3. Materiały i metody 

Badanie przeprowadzono w oparciu o dane pacjentów zakwalifikowanych do 
programu leczenia mepolizumabem w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii 
SPSK4 w Lublinie. Od lutego 2018 r. do chwili obecnej 24 dorosłych pacjentów z ciężką 
niekontrolowaną astmą zostało zakwalifikowanych do programu leczenia. Ciężka astma 
została zdefiniowana zgodnie z wytycznymi Global Initiative of Asthma (GINA). 

Kryteria włączenia pacjentów były następujące: 1) pacjenci powyżej 18. roku życia 
z ciężką, oporną na leczenie astmą eozynofilową identyfikowaną poprzez liczbę 
eozynofili we krwi na poziomie ≥ 350 komórek/µl na wizycie kwalifikacyjnej albo 
w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kwalifikację chorego do udziału w programie   
2) konieczność stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów  
(> 1000 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę lub innego wziewnego glikokortyko-
steroidu w dawce równoważnej określonej zgodnie z aktualnymi wytycznymi GINA 
w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę (długo działający agonista receptora 
β-2 adrenergicznego, modyfikator leukotrienów, pochodna teofiliny, długo działający 
bloker receptora muskarynowego)  3) dwa lub więcej epizodów zaostrzeń w ostatnim 
roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększenia 
ich dawki na okres dłuższy niż trzy dni u osób, które stosują je przewlekle, wymaga-
jących lub nie hospitalizacji lub wizyty w oddziale ratunkowym  4) natężona objętość 
wydechowa pierwszo-sekundowa FEV1 < 80% wartości należnej przed podaniem leku 
rozszerzającego oskrzela w czasie wizyty kwalifikacyjnej; 5) objawy niekontrolowanej 
astmy (brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ > 1,5 pkt) i po-
gorszenie jakości życia z powodu astmy (średnia punktów w teście kontroli jakości 
życia chorego na astmę AQLQ < 5,0 punktów), mimo stosowanego leczenia; 
6) wykluczenie innych zespołów hypereozynofilii  7) niepalenie tytoniu  8) wykluczenie 
zakażenia pasożytniczego na podstawie prawidłowego wyniku badania kału  9) wyklu-
czenie innych istotnych klinicznie chorób płuc [9]. 

Przeanalizowano retrospektywnie parametry pacjentów na początku i podczas 
ostatniej wizyty kontrolnej, by móc ocenić skuteczność leczenia. Wzięto pod uwagę 
dawki sGKS, ocenę jakości życia, kontroli astmy, ocenę odpowiedzi na leczenie wg 
skali GETE oraz liczbę zaostrzeń w stosunku do okresu przed leczeniem. 

Narzędziem oceny jakości życia u chorych był kwestionariusz AQLQ (Asthma 
Quality of Life Questionnaire). Kwestionariusz ten obejmuje 32 pytania dotyczące 4 
domen: 1) ograniczenia aktywności  2) objawów podmiotowych  3) aspektów emocjo-
nalnych  4) wpływu czynników środowiskowych nasilających objawy lub ogranicza-
jących funkcjonowanie. Pacjenci ustosunkowują się do zadanego pytania, wybierając 
jedną z możliwych odpowiedzi, każdej z nich przypisana jest wartość punktowa – od 7 
(brak upośledzenia, najlepszy wynik) do 1 (największe upośledzenie, najgorszy 
wynik), a ogólny wynik jest średnią punktacji ze wszystkich pytań. Natomiast do oceny 
kontroli astmy posłużył kwestionariusz ACQ (Asthma Control Questionnaire). Odnosi 
się on do okresu ostatniego tygodnia. Pierwsze pytania wiążą się z objawami astmy, 
kolejne odzwierciedlają zapotrzebowanie na leki, a ostatnie dotyczą oceny czynności 
płuc przez pomiar wskaźnika FEV1 wyrażonego w % wartości należnej. Chorzy 
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oceniają swoje objawy oraz dzienne zużycie leków ratunkowych w ciągu minionego 
tygodnia za pomocą siedmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak, natomiast 
6 maksymalne natężenie objawów bądź zużycia leków. Wartość należnego odsetka 
FEV1 również jest kategoryzowana w skali 0-6 przez lekarza oceniającego chorego. 
Całkowity wynik kwestionariusza mieści się więc w zakresie punktowym od 0-6, gdzie 
0 oznacza najlepszą kontrolę choroby, natomiast 6 najgorszą. Ogółem, wartości powyżej 
1,5 punkta wskazują na brak kontroli, natomiast te poniżej 0,75 na dobrą kontrolę 
astmy [10]. 

Pacjenci dostawali mepolizumab w iniekcji w dawce 100 mg, co 4 tygodnie. 

4. Wyniki  

Badani pacjenci byli w wieku od 31 do 73 lat. Średni wiek to 54 lata. Wśród 
chorych 2/3 stanowiły kobiety (16 kobiet oraz 8 mężczyzn). Średni poziom eozynofilii 
w momencie włączania do leczenia wynosił 550 komórek na mikrolitr we krwi obwo-
dowej (min – 360; max – 1060), a natężona objętość wydechowa pierwszo-sekundowa 
FEV1 w czasie wizyty kwalifikacyjnej wynosiła średnio 51,9% (min – 24%; max – 
79%). Zmniejszenie FEV1 u pacjentów chorych na astmę jest spowodowane ograni-
czeniem przepływu powietrza w czasie wydechu wynikającym ze zwężenia oskrzeli. 
Średnica oskrzeli wpływa również na wielkość szczytowego przepływu wydechowego 
(PEF). U pacjentów poddanych analizie średnia wartość PEF była obniżona – wynosiła 
ok. 78,5% (tab. 1). U pacjentów wykluczono istnienie innych istotnie klinicznie chorób 
płuc, zespołów hypereozynofilii. U chorych potencjalnie kwalifikujących się do leczenia 
mepolizumabem przeprowadzono badania, aby wykluczyć zarażenie pasożytami, gdyż 
IL-5, hamowana przez mepolizumab, odgrywa fundamentalną rolę w odpowiedzi 
immunologicznej przeciwko tym mikroorganizmom. Żaden spośród pacjentów włą-
czonych do programu nie palił papierosów. 

Dotychczas 5 pacjentów planowo ukończyło leczenie. Dwie osoby przerwały 
leczenie wcześniej: u jednej pacjentki zawieszono program ze względu na zajście 
w ciążę, u kolejnej zakończono leczenie z powodu wykrycia raka piersi. 

Spośród 24 pacjentów, 22 nie stosowało wcześniej leczenia biologicznego, dwóch 
natomiast było w programie Xolair. U jednej pacjentki przyjmowanie omalizumabu 
okazało się nieskuteczne, natomiast u drugiego pacjenta uzyskano częściową poprawę 
kontroli astmy, ale w związku z podwyższonym poziomem eozynofili, zadecydowano 
o zmianie leczenia biologicznego na mepolizumab.  

Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w momencie kwalifikacji do programu leczenia w zakresie liczby 
eozynofili, FEV1 oraz PEF 

Zmienna Średnia (M) Minimum Maksimum 

eozynofile 550,2 360,0 1060,0 

FEV1 51,9 24,0 79,0 

PEF 78,5 32,0 260,0 

Źródło: Opracowanie własne 

4.1. Jakość życia 

Nie wykazano istotnych różnic w ocenie jakości życia w zależności od płci ani 
wieku. Natomiast odnotowano wyraźny związek pomiędzy kontrolą astmy, a samo-
oceną jakości życia (korelacja Spearmana  p = 0,000537; p < α  R = -0,6533). Chorzy 
z lepszą kontrolą astmy osiągali lepsze wyniki jakości życia. 
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Zastosowanie leczenia mepolizumabem znacząco poprawiło ogólny wynik AQLQ. 
W momencie kwalifikacji do programu wynosił średnio 3,5, na ostatnim punkcie 
kontrolnym już 5,2. (wyk. 1). Wśród 90,9% pacjentów odnotowano zmianę o mini-
mum 0,5 punktu, uznawaną za istotną klinicznie. Średnia zmiana wynosiła 1,8. 

 

Wykres 1. Porównanie wartości AQLQ. Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Kontrola astmy 

U wszystkich analizowanych pacjentów odnotowano poprawę kontroli objawów 

astmy, przejawiającą się zmniejszeniem wyniku punktowego kwestionariusza ACQ. 

Wśród 95,5% chorych zmiana ta była istotna klinicznie, czyli różnica pomiędzy 

wynikami była na poziomie większym niż 0,5 punkta. Średnia zmiana – 1,9. 

Wyjściowo u wszystkich pacjentów wynik ACQ świadczył o złej kontroli astmy 

(ACQ > 1,5). Przed wdrożeniem leczenia wynosił średnio 3,40 punktów. 

W trakcie ostatniego punktu kontrolnego wynik ACQ u 31,8% pacjentów 

wskazywał na dobrą kontrolę astmy (ACQ < 0,75). Mepolizumab okazał się skuteczny 

w poprawie kontroli astmy – średnia wyniku ACQ zmalała ponad dwukrotnie – do ok. 

1,6 (wyk. 2). 

 
Wykres 2. Porównanie wartości wskaźnika ACQ. Źródło: Opracowanie własne 
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4.3. Dawki sGKS 

Analiza danych pacjentów włączonych do leczenia wykazała korzyści ze stosowania 
mepolizumabu pod względem redukcji dawek systemowych glikokortykosteroidów 
(sGKS). Dawka sGKS przyjmowanych przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 
15,70 mg/dobę. Po zastosowaniu leczenia poziom dawek przyjmowanych glikokorty-
kosteroidów znacząco zmalał do średnio 2,7 mg/dobę (wyk. 3). Odsetek chorych 
uzyskujących przynajmniej 50% zmniejszenie zużycia doustnych glikokortykostero-
idów wyniósł 95,2%. U 81,8% zastosowane leczenie poskutkowało zmniejszeniem 
dawki glikokortykosteroidów do poziomu ≤ 5 mg dziennie. Aż u 12 pacjentów 
leczenie mepolizumabem pozwoliło na całkowitą redukcję przyjmowanych sGKS.  

 
Wykres 3. Porównanie dawek przyjmowanych sGKS. Źródło: Opracowanie własne 

4.4. Ocena odpowiedzi na leczenie przez lekarza wg skali GETE (Global 
Evaluation of Treatment Effectiveness) 

Po zastosowaniu leczenia u niemal wszystkich pacjentów odpowiedź na leczenie 
została uznana jako dobra, świadcząca o znaczącej poprawie kontroli astmy lub bardzo 
dobra, oznaczająca całkowitą kontrolę astmy. Jedynie u jednej pacjentki pomimo 
zastosowaniu mepolizumabu zaobserwowano istotne pogorszenie kontroli choroby 
(wyk. 4). 

Dodatkowo u wszystkich pacjentów po zastosowaniu leczenia odnotowano spadek 
liczby zaostrzeń astmy. 

 
Wykres 4. Ocena odpowiedzi na leczenie w skali GETE. Źródło: opracowanie własne 
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4.5. Pacjenci leczeni wcześniej omalizumabem 

Analiza danych pacjentów włączonych do leczenia wykazała korzyści ze stosowania 

mepolizumabu pod względem redukcji dawek systemowych glikokortykosteroidów 

(sGKS). Dawka sGKS przyjmowanych przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 

15,70 mg/dobę. Po zastosowaniu leczenia poziom dawek przyjmowanych glikokor-

tykosteroidów znacząco zmalał do średnio 2,7 mg/dobę (wyk. 3). Odsetek chorych 

uzyskujących przynajmniej 50% zmniejszenie zużycia doustnych glikokortykoste-

roidów wyniósł 95,2%. U 81,8% zastosowane leczenie poskutkowało zmniejszeniem 

dawki glikokortykosteroidów do poziomu ≤ 5 mg dziennie. Aż u 12 pacjentów leczenie 

mepolizumabem pozwoliło na całkowitą redukcję przyjmowanych sGKS. Wśród 

pacjentów, u których analizowano skuteczność mepolizumabu znalazło się dwóch, 

u których wcześniej stosowano terapię innym przeciwciałem monoklonalnym, a miano-

wicie – omalizumabem.  

U jednego z nich nie uzyskano optymalnej kontroli astmy, pomimo 2-letniej terapii. 

W chwili kwalifikacji do programu Xolair (listopad 2016) poziom eozynofilii 

u pacjenta był na poziomie 255 IU/ml, z kolei natężona objętość wydechowa pierwszo-

sekundowa wynosiła 75% wartości należnej. Chory przyjmował glikokortykosteroidy 

w dawce 15 mg/dobę i taki poziom utrzymywał się w trakcie kolejnych punktów 

kontrolnych trwającej terapii, z wyjątkiem ostatniego (listopad 2018), kiedy odnotowano 

redukcję do 10 mg/dobę. Wskaźniki oceny jakości życia i kontroli astmy tylko 

w nieznacznym stopniu uległy poprawie. Wartość AQLQ w momencie kwalifikacji 

pacjenta do programu wynosiła 3,6, a w chwili zakończenia – 4,2. Zastosowanie 

omalizumabu pozwoliło na zredukowanie wskaźnika ACQ z wartości 2,8 do 2,1. 

W związku z niezadowalającym efektem terapii, pacjent był pod dalszą obserwacją. 

W trakcie zawieszenia terapii, podczas kolejnych wizyt kontrolnych odnotowywano 

sukcesywny wzrost przyjmowanych dawek sGKS aż do 20 mg/dl oraz pogorszenie 

kontroli astmy i jakości życia. Zadecydowano o przejściu pacjenta do programu leczenia 

mepolizumabem (maj 2019). W chwili kwalifikacji FEV1 wynosiła 57% wartości 

należnej, a poziom eozynofilii kształtował się na poziomie 410 komórek na mikrolitr 

krwi. Odpowiedź na terapię okazała się być dobra, zatem leczenie jest nadal konty-

nuowane. Redukcji uległa dawka przyjmowanych glikokortykosteroidów z 20 mg/dl 

do 5 mg/dl i 7,5 mg/dl w trakcie kolejnych punktów kontrolnych. Wskaźnik AQLQ na 

ostatniej wizycie był wyższy o 0,4 w porównaniu z wartością sprzed leczenia, 

natomiast wartość ACQ zmniejszyła się o 0,7 (wyk. 5-7). 

Z kolei druga pacjentka, u której stosowano wcześniej leczenie omalizumabem, 

została wyłączona z programu po roku. Terapię rozpoczęto we wrześniu 2013 roku. 

W chwili kwalifikacji liczba eozynofili u pacjentki wynosiła 315 komórek na mikrolitr 

krwi. Natomiast zmierzona natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa miała 

wartość 94% wartości należnej. Na pierwszym punkcie kontrolnym odnotowano dobrą 

odpowiedź na leczenie, dawki przyjmowanych systemowych glikokortykosteroidów 

uległy zmniejszeniu z 15 mg/dobę do 10 mg/dobę. Istotnie poprawiła się ocena jakości 

życia. Wartość AQLQ wzrosła z 2,6 do 4,5. Zaobserwowano również poprawę kontroli 

astmy. Wskaźnik ACQ, który początkowo wynosił 3,4, po zastosowanym leczeniu 

uległ redukcji i wynosił 2,4. Natomiast po roku (wrzesień 2014), w związku z ograni-

czoną poprawą kontroli astmy (odpowiedź na leczenie oceniono jako umiarkowaną 
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w skali GETE), zadecydowano o wyłączeniu pacjentki z programu. Omalizumab nie 

okazał się skuteczny w redukcji dawek przyjmowanych glikokortykosteroidów, których 

poziom wzrósł pomimo leczenia do 25 mg/dobę. W marcu 2018 roku zakwalifikowano 

pacjentkę do terapii mepolizumabem. Wtedy to poziom eozynofilii sięgał 760/mikrolitr, 

a FEV1 wynosiła jedynie 40% wartości należnej. Odpowiedź na leczenie okazała się 

dobra. Dwuletnia terapia mepolizumabem pozwoliła na redukcję dawek sGKS do 

5 mg/dobę. W trakcie kolejnych punktów kontrolnych obserwowano również poprawę 

jakości życia (wartości wskaźnika stopniowo rosły od 3,5 w momencie kwalifikacji, aż 

do 5,7 w chwili zakończenia terapii). Istotnie poprawiła się również kontrola astmy, 

o czym świadczy redukcja ACQ aż o 1,9 (z 3,4 do 1,5). Po dwuletniej terapii planowo 

zawieszono program leczenia, lecz na ostatniej wizycie (po trzech miesiącach od 

zawieszenia) pacjentka spełniała kryteria ponownego włączenia do programu leczenia 

mepolizumabem (wyk. 8-10). 

Przejście na inną biologicznie ukierunkowaną terapię, tym razem z zastosowaniem 

przeciwciała przeciwko interleukinie-5, okazało się być dobrą strategią terapeutyczną 

dla obojga pacjentów.  

Oczywiście, nie u każdego pacjenta, u którego omalizumab okazał się nieskuteczny, 

można zastosować mepolizumab. Wiąże się to z innym mechanizmem działania tych 

leków. Według najnowszych wytycznych, astma leczona według 5. stopnia skali GINA, 

powinna mieć sklasyfikowany podtyp. Konieczne jest oznaczenie liczby eozynofilów 

we krwi obwodowej oraz miana przeciwciał klasy IgE, co umożliwia spersonalizo-

wane leczenie biologiczne, wycelowane w eliminowanie przyczyn powstawania stanu 

zapalnego. W przypadku stwierdzenia fenotypu astmy eozynofilowej, stosuje się mepo-

lizumab, natomiast w fenotypie alergicznym IgE-zależnym – omalizumab. Obydwa 

leki będą jednak konkurowały pomiędzy sobą w podgrupie pacjentów z eozynofilią  

i z jednoczesnymi objawami alergii i zwiększonym stężeniem przeciwciał IgE. 

  

 
Wykres 5. Zmiany dawek przyjmowanych sGKS u pacjenta. XI 2016 – kwalifikacja do leczenia 

omalizumabem; XI 2016 – XI 2018 – terapia omalizumabem; I 2019 – IV 2019 – obserwacja; V 2019 – 

kwalifikacja do leczenia mepolizumabem; V 2019 – V 2020 – terapia mepolizumabem (dalsza kontynuacja). 
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Źródło: Opracowanie własne

 
Wykres 6. Zmiany wartości wskaźnika AQLQ u pacjenta. XI 2016 – kwalifikacja do leczenia 

omalizumabem; XI 2016 – XI 2018 – terapia omalizumabem; I 2019 – IV 2019 – obserwacja; V 2019 – 

kwalifikacja do leczenia mepolizumabem; V 2019 – V 2020 – terapia mepolizumabem (dalsza kontynuacja). 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
Wykres 7. Zmiany wartości wskaźnika ACQ XI 2016 – kwalifikacja do leczenia omalizumabem; XI 2016 – 

XI 2018 – terapia omalizumabem; I 2019 – IV 2019 – obserwacja; V 2019 – kwalifikacja do leczenia 

mepolizumabem; V 2019 – V 2020 – terapia mepolizumabem (dalsza kontynuacja).  

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 8. Zmiany dawek przyjmowanych sGKS przez pacjentkę. IX 2013 – kwalifikacja do leczenia 

omalizumabem; IX – IX 2014 – terapia omalizumabem; III 2018 – kwalifikacja do leczenia mepolizumabem; 
III 2018 – III 2020 – terapia mepolizumabem; VI 2020 – obserwacja – decyzja o przywróceniu do leczenia 

w programie. Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Wykres 9. Zmiany wartości wskaźnika AQLQ u pacjentki. IX 2013 – kwalifikacja do leczenia 

omalizumabem; IX – IX 2014 – terapia omalizumabem; III 2018 – kwalifikacja do leczenia mepolizumabem; 
III 2018 – III 2020 – terapia mepolizumabem; VI 2020 – obserwacja – decyzja o przywróceniu do leczenia 

w programie. Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 10. Zmiany wartości wskaźnika ACQ u pacjentki. IX 2013 – kwalifikacja do leczenia 

omalizumabem; IX – IX 2014 – terapia omalizumabem; III 2018 – kwalifikacja do leczenia mepolizumabem; 
III 2018 – III 2020 – terapia mepolizumabem; VI 2020 – obserwacja – decyzja o przywróceniu do leczenia 

w programie. Źródło: Opracowanie własne 

5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza wykazała istotną korzyść kliniczną w zastosowaniu 
mepolizumabu u pacjentów z ciężką astmą eozynofilową. Dzięki terapii biologicznej 
ukierunkowanej na IL-5 pacjenci uzyskali znaczną poprawę w zakresie klinicznych 
parametrów oceny astmy. Zanotowano wyraźną poprawę jakości życia chorych. 
Ponadto zaobserwowano lepszą kontrolę astmy, a także spadek liczby zaostrzeń oraz 
zmniejszenie dawki przyjmowanych doustnych glikokortykosteroidów (tab. 2). 

Leczenie mepolizumabem jest skuteczne i może przynosić korzyści pacjentom 
z ciężką astmą eozynofilową, niezależnie od ich historii leczenia. Po przejściu z omali-
zumabu z powodu braku oczekiwanych efektów leczniczych na mepolizumab, pacjenci 
również doświadczyli klinicznie istotnej poprawy kontroli astmy, jakości życia oraz 
redukcji dawek przyjmowanych glikokortykosteroidów. Jednak nie należy zapominać, 
że w przypadku każdego indywidualnego chorego, decyzja o włączeniu leczenia 
biologicznego będzie uzależniona od wyniku fenotypowania. W przypadku klinicznie 
istotnego wzrostu całkowitej IgE i uczulenia alergicznego potwierdzonego testami 
skórnymi lub swoistymi IgE w surowicy, uzasadnione jest rozważenie możliwości 
zastosowania omalizumabu. Natomiast obecność biomarkerów zapalenia eozyno-
filowego i endotypu zapalnego TH2, takiego jak eozynofilia, można wziąć pod uwagę 
zastosowanie mepolizumabu. 

Tabela 2. Zmiany w wartości przyjmowanych dawek sGKS, wskaźnika AQLQ oraz ACQ po zastowowaniu 
leczenia 

Zmienna Średnia (M) 

sGKS – wejście do programu 15,7 

sGKS – punkt kontrolny 2,7 

AQLQ – wejście do programu 3,5 

AQLQ – punkt kontrolny 5,2 

ACQ – wejście do programu 3,4 

ACQ – punkt kontrolny 1,5 
Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza chorych na astmę oskrzelow  zakwalifikowanych i leczonych 

mepolizumabem w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4 

w Lublinie 

Wstęp: Mepolizumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które z łączy się z IL-5, biorącą 

udział w procesach zapalnych. Mepolizumab stosuje się w leczeniu uzupełniającym dorosłych z ciężką, 

oporną na leczenie astmą eozynofilową. 

Cel pracy: Ocena skuteczności leczenia pacjentów z ciężką, niekontrolowaną astmą eozynofilową przy 

użyciu mepolizumabu. 

Materiały i metody: Badanie przeprowadzono w oparciu o dane pacjentów zakwalifikowanych do programu 

leczenia mepolizumabem w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4 w Lublinie. Skuteczność 

terapii oceniono na podstawie dawek sGKS, kwestionariuszy AQLQ i ACQ, skali GETE oraz liczby 

zaostrzeń w stosunku do okresu przed leczeniem. 

Wyniki: Analizie poddano 24 pacjentów (16 kobiet i 8 mężczyzn), średnia wieku wynosiła 54 lata. Pośród 

nich 22 nie stosowało wcześniej leczenia biologicznego, 2 otrzymywało wcześniej omalizumab. Dotychczas 5 

pacjentów planowo ukończyło leczenie. 2 osoby przerwały leczenie wcześniej: u jednej pacjentki 

zawieszono program ze względu na zajście w ciążę, u kolejnej zakończono z powodu wykrycia raka piersi. 

W badaniu odnotowano wyraźną redukcję dawek glikokortykosteroidów (wejście do programu 15,70 

mg/dobę  ostatni punkt kontrolny – 2,66mg/dobę), a także spadek liczby zaostrzeń u wszystkich badanych. 

Wśród pacjentów przyjmujących mepolizumab zarówno średnie ACQ (średnia na początku – 3,40; punkt 

kontrolny – 1,55) jak i AQLQ (3,49  5,22) wykazały poprawę kontroli astmy. Odpowiedź na leczenie 

u pacjentów ocenianych wg skali GETE w 72,73 % była dobra, w 22,73% – bardzo dobra, a w pozostałych 

4,55% zła. 

Wnioski: Przeprowadzona analiza wykazała istotną korzyść kliniczną w zastosowaniu mepolizumabu 

u pacjentów z ciężką astmą eozynofilową. Zanotowano wyraźną poprawę jakości życia chorych, kontroli 

astmy, a także spadek liczby zaostrzeń. 

Słowa kluczowe: astma, mepolizumab, omalizumab, anty-Il-5, eozynofile 

Analysis of patients with asthma treated with mepolizumab in the Department 

of Pneumonology, Oncology and Allergology, SPSK4 in Lublin 

Introduction: Mepolizumab is a humanized monoclonal antibody that binds to IL-5 and is involved in 

inflammatory processes. Mepolizumab is used as an adjuvant treatment for adults with severe refractory 

eosinophilic asthma. 

Aim of the study: To evaluate the effectiveness of Mepolizumab in treating patients with severe, uncontrolled 

eosinophilic asthma. 

Materials and methods: The study was based on the data of patients qualified for the mepolizumab 

treatment program at the Department of Pneumonology, Oncology and Allergology, SPSK4 in Lublin. 

The effectiveness of therapy was assessed on the basis of sGKS doses, AQLQ and ACQ questionnaires, 

GETE scale and the number of exacerbations compared to the period before treatment. 

Results: 24 patients (16 women and 8 men) were analysed, the mean age was 54. Of these, 22 had not 

received prior biological treatment, and 2 had previously received omalizumab. So far, 5 patients have 

completed treatment as planned. Two patients discontinued treatment earlier: in one patient the program 

was suspended due to pregnancy, and in another, the program was terminated due to breast cancer. 

The study showed a marked reduction in the doses of glucocorticosteroids (entry to the program of 15.70 

mg/day; the last checkpoint – 2.66 mg/day), as well as a decrease in the number of exacerbations in all 

subjects. Among patients receiving mepolizumab, both mean ACQ (mean at baseline – 3.40; checkpoint – 

1.55) and AQLQ (3.49; 5.22) showed improvement in asthma control. Response to treatment in patients 

assessed according to the GETE scale was good in 72.73%, in 22.73% very good, and in the remaining 

4.55% poor. 

Conclusions: The conducted analysis showed a significant clinical benefit in the use of mepolizumab in 

patients with severe eosinophilic asthma. There was a marked improvement in the quality of life of 

patients, asthma control and a decrease in the number of exacerbations. 

Keywords: asthma, mepolizumab, omalizumab, anty-IL-5, eosinophils 
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Poprawianie aktywności fizycznej w okresie 

przedzimowym w dobie COVID-19, w ogólnym 

wzmożonym wzroście zachorowalności na grypę 

1. Wstęp 

 W ramach działań profilaktycznych trening zdrowia czyli regularne ćwiczenia 
wraz z odpowiednim zarządzaniem odpoczynkiem odżywianiem i snem są w stanie 
poprawić wydolność fizyczną organizmu [1]. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może 
przebiegać bezobjawowo, ale może też charakteryzować się szerokim spektrum obja-
wów, począwszy od przeziębienia i objawów grypopodobnych po zagrażające życiu 
zapalenie płuc, lub wręcz chorobą ogólnoustrojową, gdzie uszkodzone zostają różne 
organy [2]. Z badań prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika że 
zaledwie 20 proc. Polaków spełnia kryteria WHO dotyczące minimalnej aktywności 
fizycznej w wolnym czasie: co najmniej 150 minut ogromne korzyści płynące 
z aktywności fizycznej [3].  

2. Aktywność fizyczna jako dobry sposób na poprawienie kondycji 

i samopoczucia jesieni . 

Aktywność fizyczna jest wskazana szczególnie jesienią wzmacnia odporność 
i podnosi wydolność oddechową, poprawia samopoczucie. Większość obwateli UE 
woli ćwiczenia na świeżym powietrzu od ćwiczeń wewnątrz obiektów sportowych [4].  

Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2014 roku prowadzi powtarzalne badania 
poziomu aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa. Badania są przeprowadzone 
w oparciu o kwestionariusz International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 
Odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających kryteria WHO związane z regularną 
aktywnością jest nieco niższy niż ogólnie w przypadku dowolnej aktywności. Naj-
większą różnicę widać w aktywnościach nie związanych z chodzeniem. Jeśli chodzi 
o piesze przemieszczanie się i spacery w wolnym czasie. Polacy wykazują się większą 
regularnością niż w przypadku innych aktywności. Natomiast w przypadku aktywności 
fizycznej w czasie wolnym odnotowano mniejsza regularność niż w przypadku 
wysiłku związanego z przemieszczaniem się. 

 
Rysunek 1. Odsetek Polaków w wieku 15+, którzy regularnie podejmują transportową aktywność fizyczną 
66,2 % przemieszcza się pieszo jednorazowo co najmniej przez 10 minut  43,3 % Polaków w wieku 15+ 
spaceruje także regularnie w czasie wolnym jednak nie wszyscy Polacy podejmują jakąkolwiek aktywność 

fizyczną z chodzeniem [Źródło: www.gov.pl] 
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Rysunek  2. Wśród osób w wieku 15-69 lat 83,8 % spełnia kryteria WHO odnośnie aktywności fizycznej 

wśród Polaków z uwzględnieniem dwóch rodzajów aktywności fizycznej  w czasie wolnym oraz aktywności 

związanej z przemieszczaniem się [Źródło: www.gov.pl] 

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe, dorosłe (od 

18 do 64 roku życia) powinny podejmować wysiłki umiarkowane (> 150 min./tydz.) 

lub intensywne (> 75 min./tydz.). Niezbędna dawka aktywności fizycznej może być 

kumulowana w przynajmniej 10-minutowych seriach oraz może składać się z kom-

binacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych [5]. 

 Działanie jest istotne w kontekście obrony organizmu przed wirusami. Jak wynika 

z badań, regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, może zredukować ryzyko 

występowania infekcji górnych dróg oddechowych nawet o 33% [6]. Z dostępnych 

źródeł naukowych wynika, iż regularnie podejmowana aktywność fizyczna, oddziały-

wuje na nasz układ oddechowy na wiele sposobów. Wysiłek fizyczny odpowiedzialny 

jest za zwiększenie liczby oraz aktywności makrofagów. Aktywność fizyczna przy-

czynia się do wzrostu limfocytów i do wzrostu we krwi przeciwciał z grupy IgG oraz 

IgM. Wzrost temperatury ciała – działa hamująco na rozwój licznych bakterii [7]. 

3. Cel pracy 

Na podstawie przeglądu wybranych artykułów. Zostały postawione hipotezy 

badawcze: 

 Czy ruch na świeżym powietrzu jest potrzebny w usprawnianiu po COVID-19. 

 Czy taki trening pomoże respondentom w rekonwalescencji po COVID-19. 

4. Materiał i metody 

Analiza wybranych artykułów w literaturze medycznej oraz badań naukowych 

dotyczących opracowywanego tematu. 

5. Koronawirus – pochodzenie 

W większości przypadków przebiega łagodnie a organizm dobrze sobie z nią radzi. 

Pojawiają się objawy podobne do tych które występują w przebiegu przeziębienia lub 

grypy. Mogą one ustąpić po kilku dniach. Od pojawienia się pierwszych objawów do 

wyzdrowienia klinicznego u osób o przebiegu łagodnym wynosi 2 tyg. Jeśli zaatakuje 

płuca, trzeba się liczyć z dłuższym okresem powrotu do zdrowia nawet 6 tyg. Osoby 

z bardzo ciężką postacią infekcji dochodzą do siebie dopiero po kilku miesiącach. Są 

leczeni na oddziale intensywnej terapii, gdzie ich funkcje oddechowe wspierają 

urządzenia do wentylacji płuc [8]. Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 ma 
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kształt przypominający kulę. Nazwa to zasługa otoczki białkowej z wypustkami, która 

przypomina koronę [9]. 

 Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryty został w Kent we wrześniu 

ubiegłego roku. Jest to najczęstsza forma wirusa w Anglii i Irlandii Północnej, który 

rozprzestrzenił się do ponad 50 innych krajów. Sir Patrick Vallance stwierdził, że 

bardziej obawia się o odporność na szczepionkę innych wariantów, które pojawiły się 

w RPA i Brazylii. – Mają pewne cechy, które pozwalają sądzić, że są mniej podatne na 

szczepionki – podkreślił. Jet to zdecydowanie bardziej niepokojące w tej chwili 

i musimy zachować spokój, przyglądając się mutacjom i nadal uważnie je badając – 

dodał [10]. 

5.1. Zapalenie płuc w COVID-19 

Po zakażeniu koronawirusem występuje uszkodzenie płuc, powoduje problemy 

z układem oddechowym. Może wpływać na serce i naczynia krwionośne. Może dojść 

do intensywnej reakcji zapalnej [11]. Zespół wspieranych przez UE naukowców 

porównał płuca pacjentów chorych na COVID-19 i osób, które zmarły w wyniku 

niewydolności oddechowej związanej z grypą. Naukowcy podsumowują „Nasze badania 

wykazały, że tym, co wyróżnia patobiologie płuc wywołaną COVID-19 od tej wystę-

pującej w przypadku równie ciężkiego zakażenia wirusem grypy, jest angiogeneza”. 

Jednak pełne zrozumienie mechanizmów zmian w obrębie naczyń krwionośnych 

u pacjentów z COVID-19 wymaga dodatkowych badań [12]. 

Przeciwwskazania bezwzględne do systematycznej aktywności ruchowej: 

 znacznego stopnia uszkodzenia serca m.in. zmiany pozapalne mięśnia sercowego, 

wady serca, choroba niedokrwienna serca, które doprowadziły do niewydolności 

krążenia i/lub niewydolności wieńcowej spoczynkowej; 

 zwężenie ujścia aortalnego; 

 kardiomiopatia; 

 znacznego stopnia przerost mięśnia sercowego; 

 tętniak serca; 

 niestabilna dusznica bolesna; 

 zaburzenia przewodnictwa i/lub zaburzeń rytmu serca pojawiające się lub 

nasilające przy niewielkim obciążeniu wysiłkowym; 

 przedwczesne pobudzenie komorowe wieloogniskowe i R/T; 

 spoczynkowa tachykardia;  

 napadowe migotanie przedsionków;  

 nadciśnienie tętnicze nieuregulowane farmakologicznie; 

 niewydolność układu oddechowego;  

 istotne ograniczenia rezerw wentylacyjnych płuc; 

 niewyrównana cukrzyca; 

 nadwaga powyżej 60% należnej masy ciała; 

 stan zapalny w organizmie; 

 incydenty zakrzepowo zatorowe w wywiadzie [13]. 
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5.2. Działania prewencyjne 

Do czynów solidarnościowych trzeba zaliczyć noszenie maseczek, ograniczenie 

aktywności poza domem – przede wszystkim przez seniorów, rygorystyczne podejście 

do rystrykcji sanitarnych w sytuacji pandemii najprostszym czynnikiem solidarno-

ściowym jest przestrzeganie zaleceń sanitarnych, bezpośredniej pomocy chorym i na 

kwarantannie [14]. Niektórzy wprowadzane przez władze środki zapobiegawcze 

uważają za zbyt radykalne, jednak naukowe opracowania pokazują, że odpowiednio 

szybko wdrążona prewencja zwiększa wydajność systemu ochrony zdrowia w sytuacji, 

gdy epidemia pojawi się w danym kraju [15]. 

 
Rysunek 3. Kolejne rystrykcje dotyczące pandemii [Źródło: gov.pl] 

U części pacentów COVID-19 występują objawy ze strony układu pokarmowego 

(takie jak ból brzucha i biegunka). Z tego powodu szczególnie istotne jest zachowanie 

równowagi mikroekologii jelitowej poprzez modulatory mikroekologiczne i wsparcie 

zywieniowe [16]. 

6. W okresie ogólnej blokady, inne rozwi zania jakie niesie choroba 

odnośnie aktywności fizycznej 

Jak wynika z badania „Aktywnie po zdrowie”, 60 procent Polaków jest aktywnych 

fizycznie [17]. Natomiast jest to poniżej średniej europejskiej (71 proc.). W ramach 

międzynarodowego projektu Bridging East-West Health Cap naukowcy badali 

aktywność fizyczną mieszkańców sześciu krajów europejskich, takich jak Finlandia, 

Rosja, Polska, Hiszpania, Węgry i Niemcy. Wyniki najgorzej pokazały Polskę i Węgry, 

79,2% Polaków prowadzi bierny tryb życia, 10% idzie do pracy pieszo lub na rowerze, 

a prawie połowa ćwiczy 5 minut dziennie [18]. Niezależnie od tego czy ćwiczymy 

latem czy zimą zapewniamy organizmowi ogromną dawkę energii i dotleniamy orga-

nizm. Ćwiczenia w lesie czy w parku należą do najbardziej naturalnych i przyczyniają 

się do wzrostu sprawności fizycznej oraz radykalnej poprawy wyglądu [19]. 
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Weekendowy jesienny spacer urozmaicić kilkunastominutową gimnastyką na świeżym 

powietrzu. Mogą to być proste ogólnorozwojowe ćwiczenia lub wybrany sport który 

uprawiamy joga czy tai-chi [20]. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna i chcemy cały 

rok cieszyć się świeżym powietrzem i pięknymi krajobrazami jednak w erze COVID-19 

pamiętajmy o zasadach i doceńmy piękno ogrodów i pracy którą możemy pożytecznie 

połączyć z gimnastyką. 

7. Zalecenia odnośnie fizjoterapii 

Rehabilitacja pulmonologiczna, program przeznaczony jest dla osób zmagających 

się z chorobami płuc w remisji, mukowiscydozą, astmą, obturacyjną chorobą płuc 

(POCHP), oraz zwyrodnieniami pylica, zwłóknienia, sarkoidozą, śródmiąższową 

chorobą płuc, zespołem neurologicznym, przebiegającym z osłabieniem mięśni odde-

chowych, pierwotnym nadciśnieniem płuc, przed zabiegiem lub po zabiegu zmniej-

szającym pojemność płuc przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu płuc, oraz 
uzależnione od respiratora. Celem programu jest zmniejszenie nasilenia objawów 
choroby, poprawa sprawności fizycznej i edukacja zdrowotna [21]. Sanatorium nad 

morzem to nie tylko lecznicze korzyści ale też wspaniały wypoczynek w dodatku za 

symboliczną opłatę ze skierowaniem NFZ.  

Pandemia wirusa atakującego układ oddechowy wyjawia różnice w poziomach. 

Szkolenie umiejętności i przygotowanie fizjoterapeutów do leczenia pacjentów z ostrą 

niewydolnością oddechową. Okazało się że część zaleceń i wskazań opracowanych na 

podstawie istniejącej wiedzy naukowej i ekspertyz międzynarodowych nie jest możliwa 

do zrealizowania w wielu krajach, a tym także w Polsce. Okres ten pozwolił na posze-

rzenie wiedzy fizjoterapeutów i możliwościach jakie niesie fizjoterapia [22]. 

8. Odnośnie ruchu na świeżym powietrzu 

Pacjenci z potwierdzoną chorobą COVID-19 odczuwają często żal i złość, samotność 

i bezradność, obniżenie nastroju, lęki fobie, gniew, mają zaburzenia snu. Niektórzy 

pacjenci mogą doświadczać ataków paniki. Pojawiło się też doniesienie o zapaleniu 

mózgu wywołanym przez wirus SARS-CoV-2 prowadzącym do objawów takich jak 

utrata przytomności i drażliwość [23]. 

Naukowcy podkreślają, że już 5 minut ruchu w otoczeniu zieleni wystarczy, aby 

poprawić swoje samopoczucie [24]. 

9. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania obejmowały osoby po zakażeniu SARS-CoV-2 i albo 

oceniały zmianę i albo powrót sprawności fizycznej po zakażeniach. Ponadto pacjenci 

wykonywali niepełne przywrócenie sprawności fizycznej, a niekiedy doświadczali 

resztkowych upośledzeń po upływie 1-2 lat po zakażeniu, ćwiczenia fizyczne mogą 

sprzyjać regeneracji po zakażeniu. Szczegółowo omówione efekty kliniczne i suge-

rowane mechanizmy działania technologii rehabilitacyjnych u pacjentów z zapaleniem 

płuc, w tym związanych z przebiegiem COVID-19. Najbardziej odpowiednimi meto-

dami fizycznymi o udowodnionym działaniu są ćwiczenia fizyczne, ćwiczenia odde-

chowe, złożone działanie czynników terapii uzdrowiskowej, hydroterapii, które wpły-

wają na główne objawy kliniczne choroby podstawowej, zespół asteno-neurotyczny 

i zwiększenie odporności. Zaproponowano zalecenia kliniczne dotyczące rehabilitacji 
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medycznej i rozważono jej obiecujące metody. Terminowa i odpowiednia specjali-

styczna rehabilitacja medyczna ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia [25]. 

 8 grudnia 2020 r. opublikowano Narodowy Program szczepień przygotowany 

przez Ministra Zdrowia. Polska zdecydowała się do pięciu umów zakupu szczepionek: 

AstraZeneca (16 mln), Janssen Pharmaceutica NV/Jonson&Johnson (16,98 mln), 

CureVac (5,72 mln), Moderna (6,69 mln), Pfizer/BioNTech (16,74 mln). W Polsce 

skupiono się głównie na istniejącej już sieci punktów szczepień funkcjonujących 

przede wszystkim w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Tu zatrudniony 

jest personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szczepień, spełniający 

wszelkie wymogi prawne w zakresie kompetencji i warunków koniecznych dla funkcjo-

nowania takich placówek. Uzupełnieniem dla POZ są stacjonarne punkty w ramach 

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i inne placówki medyczne. Dodatkowo 

powstaną mobilne zespoły szczepiące wykonujące szczepienia w miejscu zamieszkania 

lub przebywania pacjenta oraz centra szczepienne w szpitalach rezerwowych. Procedura 

szczepień będzie przeprowadzana w dwóch grupach indywidualnie i grupowo. 

W punktach szczepień będą procedury indywidualne, szczepienia grupowe pomyślane 

są dla pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pensjonariuszy Domów 

Pomocy Społecznej, Zakładów opiekuńczo-leczniczych i Zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych [26]. W zależności od możliwości logistycznych i wskazań producenta, 

szczepienia grupowe mogą też być wykonywane w szpitalach podzielonych na trzy 

grupy: 

1. Szpitale Węzłowe szczepiące personel podmiotów leczniczych i aptek. 

2. Szpitale pediatryczne i onkologiczne szczepiące wyłącznie swój personel. 

3. Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze szczepionce podopiecznych i własny personel. 

W polityce zdrowotnej społeczeństw europejskich szczepienia ochronne stanowią 

najskuteczniejszą interwencję profilaktyki chorób zakaźnych [27]. 

10. Wnioski 

Pandemia przewartościowuje nasz system wartości, jesteśmy troszkę inni niż parę 

miesięcy temu. Wykluczenie, dyskryminacja w dostępie do publicznej ochrony zdrowia. 

Powody wykluczenia w systemie zdrowia ekonomiczne, geograficzne, społeczne, 

cyfrowe, ze względu na płeć. Problemem są obszary wiejskie [28]. 

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu powinna w teorii hartować organizm 

i wspierać dobre zdrowie. Niestety w okresie jesienno-zimowym zanieczyszczenia 

powietrza są tak uciążliwe, że mogą poważnie nam zaszkodzić.  

Wysoki poziom zanieczyszczeń przyczynia się do szybszego rozprzestrzeniania się 

korona wirusa – dowodzi analiza przygotowana przez Airly. Złej jakości powietrze od 

dawna jest postrzeganie jako czynnik przyczyniający się do rozwoju zespołu ostrej 

niewydolności oddechowej, który bardzo często staje się czynnikiem decydującym 

o śmierci pacjentów zakażonych COVID-19 [29].  
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Poprawianie aktywności fizycznej w okresie przedzimowym w dobie COVID-19, 

w ogólnym wzmożonym wzroście zachorowalności na grypę 

W ramach działań profilaktycznych trening zdrowotny wraz z odpowiednim zarządzaniem odpoczynkiem, 

odżywianiem i snem mogą poprawić wydolność fizyczną organizmu. Większość krajów UE woli ćwiczenia 

na świeżym powietrzu niż w obiektach sportowych. W dobie COVID-19, w okresie ogólnej blokady, inne 

rozwiązania jakie niesie choroba. Celem badania było opisowe zilustrowanie prawidłowego kierunku 

poprawy samopoczucia respondentów zagrożonych wystąpieniem COVID-19, po wyzdrowieniu oraz 

w ogólnym lęku przed chorobą. W ramach międzynarodowego projektu Bridging East-West Health Cap 

naukowcy badali aktywność fizyczną mieszkańców sześciu krajów europejskich, takich jak Finlandia, 

Rosja, Polska, Hiszpania, Węgry i Niemcy. Wyniki najgorzej pokazały Polskę i Węgry, 79,2% Polaków 

prowadzi bierny tryb życia, 10% idzie do pracy pieszo lub na rowerze, a prawie połowa ćwiczy 5 minut 

dziennie. Niezależnie od tego, czy ćwiczymy latem czy zimą zapewniamy organizmowi ogromną dawkę 

energii i dotleniamy organizm. Systematyczny wysiłek fizyczny zwiększa pojemność płuc o 1/3, utlenia 

krew. Ćwiczenia w lesie czy w parku należą do najbardziej naturalnych i przyczyniają się do wzrostu 

sprawności fizycznej oraz do radykalnej poprawy wyglądu. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ćwiczenia na świeżym powietrzu, wysiłek fizyczny, poprawa 

wyglądu 

Improving physical activity in pre-winter period, in the COVID-19 era which 

an increased incidence of flu  

As a preventive measure, health training along with proper management of rest, nutrition and sleep can 

improve the body’s physical performance. Most EU countries prefer outdoor exercise to sport facilities. In 

the COVID-19 era, in the period of general blockade, other solutions brought by the disease. The aim of 

the study was to provide a descriptive illustration of the correct direction of improving the well-being of 

respondents at risk of COVID-19, after recovery, and in general fear of the disease. As part of the 

international project Bridging East-West Health Gap, researches investigated the physical activity of 

people in six European countries, including Finland, Russia, Poland, Spain, Hungry and Germany. The 
results showed Poland and Hungry the worst 79,2% of Poles lead a passive lifestyle, 10% go to work on 

foot or by bike, and almost half exercise 5 minutes a day. Regardless of whether you exercise in summer or 

winter, we provide the body with a huge dose of energy and oxygenate the body. Systematic physical 

exertion increases lung capacity by 1/3, oxidizes blood. Exercises, in the forest or in the park are among the 

most natural and contribute to an increase in fitness and a radical improvement in appearance. 

Keywords: physical activity, outdoor exercise, physical exertion, improvement in appearance 
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Efektywność leczenia chorób pasożytniczych skóry 

w czasie izolacji społecznej 

1. Wstęp 

Choroby pasożytnicze skóry mimo coraz lepszego poziomu życia, poprawy warun-

ków sanitarnych, postępu cywilizacyjnego i rozwoju medycyny nadal towarzyszą 

ludzkości. Wśród pasożytów skóry wyróżnić można nużeńca, wszy i świerzbowca. 

Organizmy te poza wywoływanymi chorobami są też nośnikami innych patogenów 

zagrażających zdrowiu. Choroby wywoływane przez pasożyty rozprzestrzeniają się 

stosunkowo szybko, ale odpowiednie leczenie i podjęta profilaktyka pozwalają na 

skuteczne zwalczenie dolegliwości oraz zminimalizować ryzyko zarażeń [1]. Choroba 

koronawirusowa wpłynęła na życie ludzi na wielu płaszczyznach. Pacjenci stanęli 

przed utrudnieniami w zakresie dystansu społecznego, hospitalizacji, wizyt ambulato-

ryjnych i dostępu do leków. Z uwagi na fakt aktualności problemu zakażeń pasożytami 

i dynamicznego wpływu pandemii COVID-19 podjęto rozważania na temat ich 

zależności. Czy występuje zatem związek między parazytozami, a chorobą korona-

wirusową? Czy panująca pandemia ma wpływ na skłonność do zakażeń pasożytami? 

Jaką rolę stanowi obecna sytuacja epidemiologiczna w obliczu efektywności leczenia 

chorób pasożytniczych? Poniższa praca ma na celu przedstawienie charakterystyki 

wybranych chorób pasożytniczych skóry, przegląd zaleceń leczniczych oraz stanowi 

próbę określenia istotności pandemii COVID-19 na przebieg terapii w parazytozach 

skóry.  

2. Charakterystyka pasożytniczych chorób skóry 

Pasożyty zewnętrzne bytują w skórze i na jej powierzchni. Do najczęściej 

występujących dermatoz pasożytniczych zalicza się wszawicę, świerzb i nużycę [1]. 

2.1. Zakażenie nużeńcem 

Nużeńce to grupa pajęczaków, roztoczy, spośród których dwa rodzaje bytują na 

ludziach i są przyczyną demodekozy (nużycy). Nużeniec krótki (Demodex brevis) jest 

formą mniejszą, osiąga od 0,2 do 0,3 mm i zasiedla gruczoły łojowe. Nużeniec ludzki 

(Demodex folliculorum) jest większy, osiąga rozmiar 0,3 do 0,4 mm, a miejscem jego 

bytowania jest nasada rzęs. Organizmy te mają wrzecionowaty, wydłużony kształt i są 

barwy białawej, przez co są trudno dostrzegalne gołym okiem. Nużeńce posiadają cztery 

pary odnóży, dzięki którym łatwo chwytają struktury takie jak rzęsy. Wyposażone są 

w ostre szczękoczułki i nogogłaszczki, które służą do pobierania i przytrzymywania 

                                                                
1 anna.grajewska@umb.edu.pl, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
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3 edyta.rysiak@umb.edu.pl, Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl. 



 

Anna Grajewska, Karolina Borkowska, Edyta Rysiak 

 

120 

pokarmu. Cykl rozwojowy nużeńca trwa od 3 do 4 tygodni. Po kopulacji samica składa 

w mieszku włosowym u podstawy rzęs około 20-25 jaj, z których powstają larwy. 

Kolejnym etapem jest przekształcenie larw w nimfy. Te przeobrażają się w formy 

dorosłe, dojrzałe płciowo. Nużeńce odżywiają się lipidami oraz komórkami nabłon-

kowymi powodując przy tym uszkodzenia mechaniczne. otarcia naskórka powodują 

rozrost nabłonka i reaktywną hiperkeratynizację, czyli nadmierne rogowacenie. 

Niestrawiony pokarm nużeńców jest zwracany i łączy się z keratyną, oraz komórkami 

nabłonka, szczątkami i wydalinami tworząc złogi kumulujące się wokół rzęs. Mieszanina 

ta zawiera w swoim składzie proteazy i lipazy, enzymy powodujące podrażnienia 

w okolicy powiek. Roztocza mają również zdolność do aktywowania kaskady zapalnej 

poprzez toksyny. Paciorkowce i gronkowce, bytujące na powierzchni roztoczy, akty-

wują odpowiedź immunologiczną i mają bezpośredni udział w zapaleniu powiek. 

Ponadto chitynowy pancerzyk roztocza wykazuje działanie ciała obcego, przez co 

dodatkowo podrażnia skórę [1-3].  

Wśród objawów świadczących o zarażeniu nużeńcem najczęściej obserwuje się: 

 świąd; 

 pieczenie; 

 strupy; 

 rumień; 

 zaczerwienienie brzegów powiek;  

 łupież cylindryczny; 

 uczucie ciała obcego; 

 niewyraźne widzenie;  

 zapalenie brzegów powiek; 

 spojówek; 

 wypadanie i nierówny wzrost rzęs [4].  

Często pierwsze objawy zakażenia przebiegają łagodnie i są postrzegane jako 

reakcja alergiczna. Obecność roztoczy stwierdza się ponadto w przypadku występowania 

trądziku różowatego, przy czym wykazano, że nużeńce zaostrzają przebieg choroby. 

W celu potwierdzenia obecności nużeńca wykonuje się badania mikroskopowe rzęs 

lub zeskrobin pobranych bezpośrednio ze zmian skórnych, które są prawdopodobnie 

zajęte demodekozą. 

Z uwagi na fakt, że nużeńce karmią się łojem i naskórkiem, bytują na obszarach 

ciała, gdzie gruczoły łojowe są gęsto rozmieszczone. Wysoce narażone na rezydowanie 

roztoczy są powieki, czoło, okolice nosa i brody, szyja oraz kark. Ponadto na ciele 

również można spotkać siedliska nużeńców: obszar ramion i pleców, okolice genitalne, 

klatka piersiowa i okolice brodawek piersiowych.  

Nużyca dotyka częściej kobiet niż mężczyzn i ryzyko zakażenia wzrasta wraz 

z wiekiem. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez bezpośredni kontakt z zaka-

żonym, wspólną odzież, ręczniki, pościel, przybory toaletowe. Przy kontakcie z kurzem, 

używając tych samych kosmetyków, najczęściej do makijażu i pielęgnacji oprawy oczu 

takich jak tusze i odżywki do rzęs, czy wykonując zabiegi kosmetyczne w nieste-

rylnych warunkach i przy użyciu niedezynfekowanych narzędzi również może dojść 

do przeniesienia jaj nużeńca [4-6].  
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2.2. Świerzb 

Świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei) jest pasożytniczym roztoczem bytującym 

na ludzkiej skórze. Cykl rozwojowy trwa od dwóch do czterech tygodni. Samice drążą 

w warstwie rogowej naskórka norę świerzbowcową w celu złożenia 20 do nawet 50 

jaj. Po trzech dniach ze złożonych jaj wylęgają się larwy, z których część przemieszcza 

się na powierzchnię skóry żywiciela, co sprzyja ich przenoszeniu się na inne miejsca, 

ludzi i przedmioty. Larwy, które pozostają w skórze, drążą nowe tunele ku powierzchni 

naskórka. Po około tygodniu z larw linieją protonimfy, a z nich tritonimfy bądź samce 

świerzbowca. Tritonimfy kopulują z samcami, po czym zmieniają postać w dorosłe 

samice, mające możliwość składania jaj. Świerzbowce mają owalne, pękate ciało, jednak 

osobniki żeńskie i męskie tego gatunku różnią się od siebie. Samice mają dłuższe ciało, 

do 0,5 mm, z kolei samce są mniejsze i osiągają do 0,3 mm. Świerzbowce są wyposa-

żone ponadto w nogogłaszczki i szczękoczułki umożliwiające rozrywanie oraz 

rozdrabnianie pokarmu [4-7].  

Mimo opinii, że zarażenie świerzbowcem dotyka ludności o niskim statusie spo-

łecznym, żyjącej w niekorzystnych warunkach sanitarnych, choroba ta dotyka również 

osób na dobrym poziomie materialnym. Szacuje się, że problem świerzbu dotyczy ok. 

5% ludzkości. Do zarażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni z osobą chorą, 

pościel, bieliznę, używanie wspólnych przedmiotów przez wiele osób. Wśród czyn-

ników sprzyjających zachorowaniu wyróżnić można: 

 spadek odporności; 

 nowotwory i zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego; 

 wyniszczenie fizyczne organizmu; 

 duże skupiska ludzkie;  

 współistniejące choroby pasożytnicze skóry; 

 niski poziom higieny; 

 wiek: małe dzieci i osoby starsze. 

Zarażenie świerzbem skutkuje intensywnym świądem i wykwitami skórnymi: grud-

kami, guzkami oraz pęcherzykami z towarzyszącym wysiękiem ropno-surowiczym. 

Świąd nasila się zwykle w porze nocnej lub po kąpieli, kiedy ciało jest rozgrzane. 

Roztocza te ożywiają się w ciepłych warunkach otoczenia i wędrują w wydrążonych 

korytarzach skórnych. Swędząca skóra sprzyja odruchowi drapania, przez co na skórze 

powstają przeczosy, czyli linijne ubytki naskórka, sprzyjające zakażeniom wtórnym. 

Najczęściej jest to wynik nadwrażliwości skóry, ale przyczynia się również do tego 

bezpośredni udział ataku roztoczy. Widoczne są także na skórze drążone przez świerz-

bowce korytarze. Zdarza się jednak, że u osób zarażonych świerzbem, które dbają 

o higienę objawy mogą być skąpe, a nory słabo widoczne. Typowymi miejscami zajętymi 

przez Sarcoptes scabiei są palce rąk i dłonie, nadgarstki, przestrzenie międzypalcowe 

stóp, łokcie, brodawki sutkowe, klatka piersiowa, pępek, pośladki oraz okolice 

genitalne u mężczyzn. W przypadku dzieci charakterystyczną cechą jest obecność 

pasożytów na dłoniach i podeszwach stóp, a czasem i na całym ciele. Świerzb nie 

pojawia się na twarzy i plecach. W celu potwierdzenia obecności świerzbowca przepro-

wadza się szczegółowy wywiad epidemiologiczny wśród członków rodziny, u których 

zaobserwowano zmiany skórne i świąd, po uprzednim kontakcie z osobami choru-

jącymi na świerzb. Wykonuje się także badania laboratoryjne. Przy użyciu barwników 
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fluoroescencyjnych i roztworu jodu oznacza się korytarze naskórkowe. Pobiera się 

także zeskrobiny ze zmian skórnych będących prawdopodobnie wynikiem zarażenia 

pasożytem i ogląda materiał mikroskopowy. Często zdarza się jednak, że potwier-

dzenie zarażenia jest wynikiem zastosowania leczenia bezpośrednio skierowanego 

przeciw świerzbowi [4, 6-8]. 

2.3. Wszawica 

Wszy to niewielkich rozmiarów stawonogi. Owady te są bezpośrednim powodem 

wszawicy, ale przenoszą także wiele innych, groźnych dla człowieka chorób. Wyróżnia 

się wszy: łonową oraz ludzką, z której rodzaju wyodrębnia się głowową i odzieżową.  

Wesz łonowa (Pthirus pubis), inaczej mendoweszka, jest stawonogiem o spłasz-

czonym grzbietowo brzusznie ciele o długości 1,3 mm do 1,5 mm przy czym samica 

jest większa od samca. Rozwój wszy do osiągnięcia dorosłej postaci obejmuje dwa 

tygodnie. Samica w cyklu składa 50 jaj określanych mianem gnid. Gnidy są otoczone 

osłoną i przymocowane do włosów przy użyciu wydzieliny zapewniającej przytwier-

dzenie. Z jaj wylęgają się larwy, które przechodząc przez trzy krótkie fazy rozwojowe, 

stają się dojrzałymi osobnikami [4, 6, 9]. 

Wszawica łonowa charakteryzuje się bytowaniem pasożytów w okolicach pachwin 

i pach, krocza, skóry narządów płciowych. Zdarza się, że ten rodzaj wszy zajmuje 

również klatkę piersiową i brzuch, a także rzęsy i brwi. Choroba cechuje się typowymi 

wykwitami: przeczosami, grudkami zapalnymi, silnym świądem i obrzękiem zajętych 

miejsc. Zdarza się, że dochodzi do skórnych zakażeń wtórnych. Na powierzchni skóry 

kończyn, ud, klatki piersiowej i brzucha uwidaczniają się plamy błękitne o sinej lub 

szaro-fioletowej barwie. Plamy są skutkiem ukąszeń przez wszy, przez co dochodzi do 

hemolizy czerwonych krwinek, a co za tym idzie uwolnienia hemoglobiny do osocza. 

Wszawica łonowa najczęściej spotykana jest u osób młodych, w wieku 15-25 lat. 

Zaobserwowano, że u części pacjentów z tym typem wszawicy, występują ponadto 

choroby przenoszone drogą płciową. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt 

z osobą posiadającą wszy. Poza kontaktami seksualnymi, do zakażenia dochodzi 

poprzez styczność z przedmiotami osób zakażonych, na których bytują pasożyty bądź ich 

jaja: pościel, bielizna, deska toaletowa, czy przybory higieniczne. W celu potwierdzenia 

obecności wszy pobiera się włosy od osoby potencjalnie zakażonej. Pasożyty są ciężko 

dostrzegalne, ale przy nasadzie włosa widoczne są przymocowane gnidy. Do rozpo-

znania podstawą jest także występowanie plam błękitnych. Wszawicę łonową różnicuje 

się z kontaktowym i łojotokowym zapaleniem skóry, liszajem i vulvodynią (chronicz-

nymi bólami sromu i pochwy) [4]. 

Wesz głowowa (Pediculus humanus capitis) jest pasożytem osiągającym rozmiary 

do 3,5 mm. W ciągu swojego życia samica składa od 200 do 300 jaj, a proces rozwoju 

od gnidy do dorosłego osobnika trwa trzy tygodnie. Podobnie, jak w przypadku wszy 

łonowych, jaja mocowane są przy powierzchni skory do włosów za pomocą specjalnej 

wydzieliny. Wśród typowych objawów wszawicy głowowej wyróżnia się świąd, strupy 

z sączącym się płynem i zakażenia wtórne oraz zliszajowacenie wskutek zadrapań na 

skórze w okolicy potylicznej i skroniowej. Do zakażenia dochodzi najczęściej u dzieci 

w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz osób bezdomnych poprzez styczność 

z nakryciami głowy, na których są owady lub ich gnidy, lub bezpośredni kontakt 

z osobami chorymi. Wraz z rozwojem gnidy przemieszczają się w kierunku przeciwnym 
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do skóry głowy, dzięki czemu można określić, jak długo trwa choroba. W zaawanso-

wanych stadiach zakażenia u pacjentów obserwuje się także powiększenie węzłów 

chłonnych. Z uwagi na fakt, że zmiany dotyczą głowy i w przypadkach, gdy nie można 

jednoznacznie potwierdzić obecności gnid, wszawicę głowową różnicuje się z wypry-

skiem łojotokowym i łupieżem [4, 6, 10, 11]. 

Wesz odzieżowa (Pediculus vestimenti) jest pasożytem wywołującym wszawicę 

odzieżową. Ten rodzaj stawonogów charakteryzuje się większym rozmiarem ciała niż 

wesz głowowa i osiąga długość 4,5 mm, a okres jej życia wynosi 10 dni. Owad ten, 

w porównaniu do innych wszy, przyczepia się tylko do ubrań. Zarówno postacie dorosłe, 

jak i gnidy najczęściej bytują w szwach bielizny. Na skórze kontakt z wszą objawia się 

w postaci obrzękowej, swędzącej grudki, która powstaje po ukłuciu i wessaniu krwi. 

Ze względu na świąd, grudki są rozdrapywane. Powstają przez to linijne ubytki 

naskórka, strupy, nadżerki oraz małe blizny, przebarwienia i odbarwienia skóry. 

W przypadku, kiedy choroba jest w zaawansowanym stadium, dochodzi także do wtór-

nych zakażeń ropnych. Zmiany te obserwuje się w okolicy karku i grzbietu. Wesz 

odzieżowa niesie ze sobą ponadto zagrożenie w postaci duru plamistego. Aby potwier-

dzić wszawicę tego typu, różnicuje się objawy ze świerzbem, wykluczając brak świądu 

w porze nocnej i po kąpieli i brak nor świerzbowcowych [4, 6, 12]. 

3. Leczenie i profilaktyka infekcji pasożytniczych skóry 

W leczeniu zakażeń pasożytniczych ważne jest kompleksowe i skuteczne działanie 

terapii. W przypadku infekcji nużeńcem stosuje się schemat skojarzonego leczenia 

metronidazolem z inwermektyną. Metronidazol to chemioterapeutyk z grupy pochod-

nych nitromidazolu. Stosowany jest w leczeniu zakażeń pierwotniakowych, wywo-

łanych przez bakterie beztlenowe i infekcjach mieszanych, ale także w ich profilaktyce. 

W terapii nużeńca metronidazol wykazuje obniżenie stanu zapalnego wywołanego 

pasożytem, ale nie zmniejsza ilości bytujących na skórze osobników. Iwermektyna jest 

mieszaniną dwóch organicznych związków chemicznych pochodnych jednego 

z produktów fermentacji Streptomyces avermitilis i wykazuje działanie eliminujące 

pasożyty. Substancja ta nie likwiduje jednak infekcji, dlatego w połączeniu z metroni-

dazolem, oba leki kompleksowo zwalczają zakażenia nużeńcem, uzupełniając swoje 

działanie. Inne preparaty skuteczne w zwalczaniu xxx są Heksachlorobenzen, pochodna 

benzenu, maść z żółtym tlenkiem rtęci, olejek herbaciany, olejek eteryczny z szałwii 

hiszpańskiej [4, 6, 7].  

Farmakoterapia świerzbu opiera się zastosowaniu kremu z 5% zawartością 

permetryny. Preparat ten wykazuje wysoka skuteczność, a dodatkowo jest wysoce bez-

pieczny. Lek nakłada się na oczyszczoną skórę na 8 godzin, po czym zmywa z użyciem 

mydła. Jednorazowe zastosowanie jest zazwyczaj wystarczające, ale zaleca się 

powtórzenie terapii. Alternatywnie bądź po zakończeniu używania permytryny, zaleca 

się maść siarkową o stężeniu 5-10%, którą stosuje się przez 3 dni, przy czym pacjent 

nie powinien zażywać kąpieli w trakcie leczenia. Kuracja preparatami siarki cechuje 

się wysoką skutecznością, jednak mogą one powodować reakcje alergiczne. Ponadto 

środkami stosowanymi w przypadku tej jednostki chorobowej są: 10% benzoesan 

benzylu w postaci płynu do stosowania na skórę, krotamiton płyn lub maść oraz maść 

Wilkinsona.  

Wśród leków zalecanych w przebiegu wszawicy wyróżnić można: 
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 1% permetryna w postaci kremu; 

 preparaty z zawartością permatryny i butanolanu piperonylu; 

 maść rtęciową białą; 

 maść rtęciową szarą; 

 szampony, wcierki, lotiony i spraye do stosowania na włosy i skórę głowy 

z dimetikonem i cyklometikonem; 

 ocet sabadylowy z dodatkiem sublimatu [5, 6, 8, 9].  

Poza stosowaniem odpowiednio dobranych środków leczniczych, czynnikami 

wpływającymi na skuteczność farmakoterapii są przestrzeganie higieny osobistej oraz 

częsta zmiana i pranie ubrań, ręczników i pościeli. Ochroną powinna zostać objęta cała 

rodzina w przypadku, gdy jeden z domowników jest chory.  

W profilaktyce chorób pasożytniczych skóry ważną rolę odgrywa edukacja w temacie 

prewencji i zagrożeń płynących z następstw zakażeń. Kształcenie w tej kwestii powinno 

zaczynać się już na etapie szkolnym, gdzie zakażenia pasożytami skóry wśród dzieci są 

wciąż aktualne. W placówkach oświatowych osobą na odpowiednim poziomie kompe-

tencji jest zazwyczaj pielęgniarka szkolna, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby 

poszerzanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej. Lekcje o tematyce prozdrowotnej, 

akcje promocji zdrowia, warsztaty dla uczniów są dobrym rozwiązaniem w kwestii 

poszerzania znajomości problematyki chorób pasożytniczych skóry. Nauczyciele 

i wychowawcy są zobowiązani do informowania opiekunów o przypadkach zakażeń 

wśród dzieci i szybkiej interwencji w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób. 

Rodzice także powinni zwrócić uwagę na zagadnienia związane z tematyką zakażeń, 

które są nadal ryzykiem dla ich dzieci i nich samych, i dzielić się swoją wiedzą, kładąc 

nacisk również na higienę oraz częste sprawdzanie włosów i skóry głowy. Niewiedza 

w tym temacie nie dotyczy jedynie najmłodszych. Dorośli także nie posiadają 

dostatecznej wiedzy w zakresie zachorowań prewencyjnych i unikania potencjalnych 

zagrożeń. Z uwagi na fakt, że część chorób dotyczy osób aktywnych seksualnie, często 

będących krótkich i przygodnych relacjach, warto podkreślić powagę ochrony zdrowia. 

W odróżnieniu od chorób wenerycznych, zabezpieczenie w postaci prezerwatyw, nie 

jest skuteczną metodą na uniknięcie zakażenia pasożytami skóry. Istotna jest wymiana 

informacji na poziomie pacjenta z lekarzem, gdzie znaczącą rolę odgrywa wiedza 

specjalisty. Ponadto akcje promocyjne w mediach, plakaty i ulotki o charakterze infor-

macyjnym w przychodniach lekarskich, także powinny skłaniać pacjentów do refleksji 

i uświadomienia sobie, że tego typu przypadłości mogą dotyczyć każdego. Podstawą 

jest także odpowiednia pielęgnacja skóry, samokontrola ciała i włosów. Istotną rolę 

pełni higieniczny tryb życia, kąpiele, częste pranie odzieży i pościeli, a także używanie 

jedynie swoich przyborów toaletowych. Zaniechanie podstawowych zasad czystości 

począwszy od jednej osoby może być początkiem szeregu problemów zdrowotnych 

u wielu osób. Zatem warto mieć na uwadze, że kwestia zakażeń pasożytniczych jest 

znaczący dla społeczeństwa [4-9]. 

4.  COVID-19, a życie pacjentów z chorobami parazytozami skórnymi 

COVID-19 jest zakaźną chorobą wirusową, której przyczyną jest wirus SARS-

CoV-2. Najczęstszymi objawami zakażenia są suchy kaszel, gorączka i osłabienie 

organizmu, przy czym mogą występować inne, mniej powszechne objawy, a przebieg 
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choroby jest w wielu przypadkach indywidualny. Wirus w bardzo szybkim tempie 

rozprzestrzenił się na całym świecie niosąc wysokie zagrożenie dla ludzkości. Sytuacja 

epidemiologiczna znacząco wpłynęła wiele obszarów, dlatego w odpowiedzi na 

problematykę COVID-19 rząd wprowadził ograniczenia i zasady bezpieczeństwa. 

Ustanowienie szeregu nowych rozporządzeń w przemieszczaniu się, kontaktach 

międzyludzkich, funkcjonowaniu życia społecznego i kulturalnego oraz gospodarki ma 

na celu obniżenie transmisji wirusa. Obostrzenia przyczyniły się do swoistej izolacji 

społecznej i utrudnień w życiu codziennym. Również na płaszczyźnie opieki zdro-

wotnej zmieniły się zasady udzielania świadczeń. Diagnostyka pacjentów podczas 

pandemii może stwarzać kilka problemów. Chorzy stanęli przed utrudnieniami 

w zakresie dystansu społecznego, hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych i dostępu do 

leków [12-15].  

Pacjent wymagający wizyty lekarskiej ma możliwość konsultacji w formie 

teleporady, wideorozmowy oraz przy użyciu komunikatorów internetowych i otrzymania 

zaleceń, zwolnienia lekarskiego i recepty. Także w przypadku chorób pasożytniczych 

skóry pacjent może skontaktować się z przychodnią i skorzystać z e-wizyty, a w rezul-

tacie otrzymać instrukcję postępowania oraz założenia leczenia. Otrzymaną receptę 

pacjent może zrealizować w aptece stacjonarnej, ale również w aptece internetowej, 

a zamówione preparaty zostaną dostarczone do domu pacjenta. Ze względu na utrud-

nienia w działaniu aptek stacjonarnych wiele z nich prowadzi sprzedaż online. Zaob-

serwowano znaczny wzrost zainteresowania pacjentów tego typu usługami. Takie rozwią-

zanie minimalizuje ryzyko infekcji i nie wymaga obecności chorego w aptece [1, 12-15]. 

 Przy wszawicy, nużeńcu, czy świerzbie podstawowym zaleceniem jest rzetelne 

stosowanie preparatów, a przede wszystkim przebywanie w odosobnieniu, by nie zarażać 

osób zdrowych. Można by przypuszczać, że długotrwała i całkowita izolacja mogłaby 

przyczynić się do znacznego obniżenia zachorowalności na choroby pasożytnicze 

skóry z uwagi na fakt braku bezpośredniego kontaktu między ludźmi. Pacjent może 

i powinien pozostać w domu, i prowadzić proces terapeutyczny do całkowitego wyle-

czenia, a w przypadku nieskutecznej kuracji, umówić się na kolejną wizytę w celu 

ponownej analizy problemu. Zatem izolacja społeczna może być okresem sprzyjającym 

w terapii pasożytniczych chorób skóry i zapobiegać dalszemu przenoszeniu się tego 

typu infekcji.  

Z drugiej jednak strony, długotrwały stres, spadek odporności, przemęczenie 

i zaniechanie zdrowego trybu życia prowadzą do osłabienia organizmu, co zwiększa 

szanse na infekcje. Nie ma obecnie przesłanek do tego, by przypuszczać, iż choroby 

pasożytnicze skóry zwiększają podatność na zakażenie koronawirusem. Jednakowoż 

nie można wyeliminować faktu, że układ immunologiczny wystawiony na działanie 

czynników szkodliwych może nie być w pełni wydolny, a co za tym idzie, organizm 

może być narażony na zakażenia. Daje to przesłanki do tego, że osoba chorująca na 

COVID-19 bądź po przebytej chorobie jest bardziej narażona na choroby pasożytnicze 

skóry [16].  

Zauważalna jest również postawa pacjentów, którzy z uwagi na obawy związane 

z wizytami bezpośrednio w przychodni lub wyrażają opinię o niedostatecznej skutecz-

ności porad medycznych on-line, nie konsultują zmian skórnych w ogóle. Brak kontaktu 

ze specjalistą i zaniechanie leczenia przyczyniają się do zaostrzenia objawów, rozwoju 
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dermatoz oraz znacznego pogorszenia się stanu skóry. W konsekwencji prowadzi to do 

nagromadzenia negatywnych czynników i utrudnia wdrożenie skutecznej terapii 

w późniejszym terminie, co negatywnie wpływa na stan zdrowia zarówno na płasz-

czyźnie fizycznej, jak i psychicznej [17, 18].  

W ostatnim czasie widoczny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na artykuły 

higieniczne, mydła i preparaty dezynfekujące skórę. Zwiększony popyt na produkty 

higieny osobistej wynika z faktu, iż mają one wysoką skuteczność w ochronie przed 

drobnoustrojami [19]. Wzmożona higiena, częste mycie rąk i ich dezynfekcja pozwalają 

na skuteczną ochronę, i zmniejszają ryzyko transferu wirusa, ale jednocześnie osłabiają 

naturalną barierę naskórkową oraz przyczyniają się do powstawania odczynów 

kontaktowych. Skutkiem tego jest osłabienie funkcji ochronnych skóry oraz wzrost 

narażenia na zakażenia. Zauważa się związek między stosowaniem środków ochrony 

osobistej, a nasilonym świądem, powstawaniem i zaostrzaniem chorób skóry wcześniej 

już występujących [20].  

5. Podsumowanie 

Choroby pasożytnicze skóry są problemem wciąż aktualnym we współczesnym 

społeczeństwie. Diagnostyka zakażeń nużeńcem, świerzbem i wszawicą jest stosunkowo 

prosta i pozwala na szybkie rozpoznanie problemu oraz wdrożenie skutecznego leczenia. 

W terapii infekcji pasożytniczych istotną rolę pełni zachowywanie prawidłowej 

higieny i dystans społeczny. W czasie epidemii choroby COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, ze względu na wprowadzone obostrzenia, dostęp do opieki zdrowotnej 

jest utrudniony. Bariery te wpływają na proces komunikacji na płaszczyźnie lekarz-

pacjent i często przyczyniają się do pogorszenia jakości życia. Znaleziono jednak 

rozwiązania mające na celu pomóc chorym i osobom wymagającym postępowania 

leczniczego. Również pacjenci dotknięci infekcjami pasożytniczymi skóry mają możli-

wość terapii, a czas izolacji społecznej nie musi być utrudnieniem, ale też wpływać 

pozytywnie na zachowania prewencyjne i unikanie potencjalnych zagrożeń przez 

osoby trzecie. Nie występują na chwilę obecną badania dowodzące o bezpośredniej 

zależności między zakażeniami pasożytniczymi skóry, a infekcją COVID-19. Jednak 

pośrednie czynniki wynikające z obecności pandemii koronawirusa, takie jak spadek 

odporności, ciągłe narażenie na stres, mają wpływ na zdrowie pacjentów dotkniętych 

dermatozami, w tym chorobami pasożytniczymi skóry oraz skuteczność diagnostyki 

i leczenia.  
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Efektywność leczenia chorób pasożytniczych skóry w czasie izolacji społecznej 

Streszczenie 

Zakażenia pasożytnicze są poważnym problemem epidemiologicznym, medycznym i społecznym. Wbrew 

przekonaniom, że parazytozy dotyczą osób z nizin społecznych, bez dostępu do środków higienicznych, 

choroby te spotyka się w społeczeństwach rozwiniętych, o wysokim statusie.  

Pasożyty zewnętrzne bytują w skórze i na jej powierzchni. Oprócz charakterystycznych dla siebie zakażeń, 

mogą być nośnikami poważnych chorób ogólnoustrojowych zagrażających życiu. Do najczęściej wystę-

pujących dermatoz pasożytniczych zalicza się wszawicę, świerzb i nużycę. Diagnostyka zakażeń nużeńcem, 

świerzbem i wszawicą jest stosunkowo prosta i pozwala na szybkie rozpoznanie problemu oraz wdrożenie 

skutecznego leczenia. W czasie epidemii choroby COVID-19 dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony, 

jednak pacjenci otrzymali pomoc i rozwiązania mające na celu wdrożenie postępowania leczniczego. 

pacjenci dotknięci infekcjami pasożytniczymi skóry mają możliwość  

terapii, a czas izolacji społecznej nie musi być utrudnieniem, ale też wpływać pozytywnie na zachowania 

prewencyjne. Praca ta stanowi przegląd dermatoz skórnych wywołanych pasożytami, przybliżenie zagadanień 

wiążących się z terapią i prewencją, a także problematyki ich leczenia w czasie izolacji społecznej związanej 

z epidemią COVID-19.  

Słowa kluczowe: pasożyty, skóra, dermatozy, COVID-19, dermatologia 
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The effectiveness of the treatment of parasitic diseases of the skin during social 

isolation 

Abstract  

Parasitic infections are a serious epidemiological, medical and social problem. It is wrong to believe 

parasitosis involve people from the lower classes, without access to hygienic measures, but these diseases 

are found in developed societies, of high status. External parasites live in the skin and on its surface. Apart 

from the infections that are characteristic of them, they can be the carriers of serious systemic life-

threatening diseases.The most common parasitic dermatoses include lice, scabies and demodicosis. 

Infection diagnosis is relatively simple and allows for quick diagnosis of the problem and implementation 

of effective treatment. During the COVID-19 epidemic, access to healthcare is difficult however, patients 

received help and treatment solution. Patients affected by parasitic skin infections have the option 

therapy. Social isolation and the time does not have to be a hindrance, but also positively influence the 

behavior of prevention. This work is a review of skin dermatoses caused by parasites, presenting issues 

related to therapy and prevention, as well as the problems of their treatment during social isolation related 

to the COVID-19 epidemic. 

Keywords: parasites, skin, dermatosis, COVID-19, dermatology 
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Antybiotykooporność ziarenkowców Gram-dodatnich 

izolowanych z górnych dróg oddechowych od osób 

z różnych grup wiekowych 

1. Wprowadzenie  

Jama nosowo-gardłowa ze względu na niejednolite warunki (powietrze, ślina, 

pożywienie) stanowi specyficzne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów [1]. Ilość 

i skład mikrobioty górnych dróg oddechowych (GDO) zmienia się przez całe życie 

i jest zależna od wielu czynników, takich jak: odporność organizmu, przebyte choroby, 

wiek, dieta, czy warunki socjalne [2]. Kolonizacja jamy ustnej bakteriami Gram- 

dodatnimi głównie: Streptococcus group oralis (S. salivarius, S. mitis, S. oralis), 

w mniejszym stopniu pałeczkami z rodzaju Lactobacillus, odbywa się już w trakcie 

porodu. Początkowo dominującymi grupami drobnoustrojów są: Proteobacteria spp. 

(~64%), Firmicutes spp. (~21%), Bacteroides spp. (~11%), Actinobacteria spp. (~3%) 

oraz Fusobacteria spp. (~1,4%). Szacuje się, że około 40-60% dzieci w wieku do 2 lat 

jest nosicielami patogennych otoczkowych szczepów Streptococcus pneumoniae, ale 

z wiekiem ten odsetek maleje. Z kolei do 7 roku życia w mikrobiocie GDO odnoto-

wywane są także ziarniaki Gram-ujemne Moraxella catarrhalis (~20%) i pałeczki 

Haemophilus influenzae (~30%) [5]. Nos i gardło posiadają różne rodzaje mikroflory: 

rezydentów stałych – żyjących wewnątrz organizmu przez cały czas i florę przejściową 

usuwaną przez układ immunologiczny błon śluzowych na bieżąco, namnażającą się 

okresowo, jednak po pewnym czasie niszczoną. Wyróżnia się również kolonizatorów 

stałych (tzw. stan nosicielstwa) – patogenne mikroorganizmy stanowiące potencjalne 

niebezpieczeństwo dla zdrowia dla gospodarza przy spadku odporności i dla otoczenia 

[3]. U zdrowych dorosłych osób nosicielstwo Staphylococcus aureus wynosi około  

20-30% osób i zwiększa się u pracowników ochrony zdrowia [2]. Na błonach śluzowych 

nosogardzieli zdrowych osób można wyizolować dwoinkę zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych (Neisseria meningitis), a także maczugowca błonicy (Corynebacterium 

diphteriae) [4]. Nosicielstwo dotyczyć może również Streptococcus pyogenes. Pacior-

kowiec grupy A jest izolowany od 5-21% dzieci między 3 a 15 rokiem życia oraz od 

kilku procent dzieci, nastolatków i osób dorosłych [3]. Wraz z wiekiem zmienia się 

odporność organizmu, co stanowi główną przyczynę – wymiany składu naturalnej 

mikroflory [5]. Ponadto obserwuje się szereg innych czynników wpływających na taką 

zmienność, jak sezonowość, klimat, dieta itp. Charakter diety odpowiada częściowo za 

rodzaj zasiedlającej organizm mikroflory poprzez tworzenie warunków do jej rozwoju. 

Przykładem zależności dieta – mikroorganizm jest korelacja między spożywaniem dużej 

ilości cukrów, a występowaniem w jamie ustnej większej lub mniejszej populacji 

S. mutans. Jednocześnie jeśli nie zajdą poważne zakłócenia w diecie, to mikrobiota 

typowa dla danego makroorganizmu, ma charakter stały przez większość życia [6]. 
                                                                
1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii Stosowanej 

i Fizjologii Żywienia Człowieka, ul. Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin. 
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Jednakże w stanach obniżonej odporności, osłabienia, po kuracji antybiotykowej fizjo-

logiczna mikroflora może stać się przyczyną tzw. zakażenia oportunistycznego [7]. 

Jak wspomniano główną składową jamy ustnej są paciorkowce zieleniejące 

(S. mutans, S. sanguis, S. salivarius), których obecność powoduje zablokowanie recep-

torów komórkowych dla potencjalnych patogenów. W nosogardzieli bytują również 

gronkowce koagulazo-ujemne, maczugowce oraz ziarenkowce: Moraxella spp. oraz 

Velionella spp., a często także: N. meningitidis czy S. pneumoniae [8]. W przypadku 

zdrowych dorosłych z nosogardzieli najczęściej izoluje się nawet około 14 rodzajów 

drobnoustrojów, w tym z rodzaju Actinobacteria, Cyanobacteria, Deinococcus-

Thermus, Firmicutes, Fusobacteria, Proteobacteria, Tenericutes oraz drożdżaki 

z rodzaju Candida. Wykazano również, że flora fizjologiczna kobiet bywa niekiedy 

bogatsza niż u mężczyzn, a liczną grupę w tym środowisku według badań stanowi 

grupa Streptococcus oralis która jest w stanie wywołać poważne zakażenia [9]. 

U osób palących papierosy skład mikrobiomu różni się w porównaniu do osób 

niepalących, zwiększoną obecnością drobnoustrojów potencjalnie patogennych [10]. 

Dym tytoniowy ułatwia bakteryjną kolonizację poprzez oddziaływanie na komórki 

nabłonkowe, powodując ich zwiększoną przepuszczalność, nadprodukcję śluzu oraz 

upośledzenie klirensu śluzowo-rzęskowego, a związki zawarte w dymie tytoniowym 

upośledzają odporność komórkową gospodarza [11]. 

Określenie zmian w składzie mikrobioty GDO, zbadanie stanu nosicielstwa i okre-

ślenie mechanizmów oporności w różnych grupach wiekowych wydaje się niezwykle 

istotne, bowiem w sprzyjających warunkach drobnoustroje te mogą stanowić źródło 

infekcji nie tylko układu oddechowego ale także innych obszarów naszego organizmu, 

jak np. zmian skórnych częstych w przypadku obecności gronkowca złocistego.  

Celem pracy była analiza i charakterystyka potencjalnie chorobotwórczych ziarnia-

ków Gram-dodatnich izolowanych z górnych dróg oddechowych od dzieci i osób 

dorosłych, wraz z określeniem ich lekowrażliwości. 

2. Materiały i metody  

2.1. Grupa badana 

Grupę badaną stanowili zdrowi pacjenci w wieku od 3 do 25 lat. Podzieleni zostali 

na dwie kategorie wiekowe: grupa A – 18 osób 3-10 lat (śr. 6.5) i grupa B – 30 osób 

20-25 lat (śr. 22.5). W przypadku dzieci wymazy zostały pobrane w gabinecie zabie-

gowym w przychodni na terenie Szczecina. Natomiast wymazy od osób dorosłych 

pobrano w laboratorium mikrobiologicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. 

2.2. Materiał do badań 

 Ankieta 

Przed pobraniem materiału klinicznego do badań zarówno dzieci (opiekunowie), 

jak i dorośli wypełnili obowiązkowo anonimową ankietę uwzględniająca informacje 

dotyczące: wieku, stanu zdrowia, alergii, zażywania leków/antybiotyków w ciągu 

ostatnich trzech miesięcy oraz występowania chorób przewlekłych. W przypadku osób 

dorosłych pytano dodatkowo o palenie tytoniu papierosów. Osoby, od których pobie-

rano materiały zostały poinformowane wcześniej jak mają przygotować się do badań.  
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 Materiał kliniczny  

Materiałem diagnostycznym do badań były wymazy pobrane z nosa i/lub gardła: 

– grupa A: 18 pacjentów – 18 wymazów z nosa i 18 wymazów z gardła, 

– grupa B: 30 pacjentów – 30 wymazów z gardła (15 od osób palących, 15 od osób 

niepalących). 

Wymaz z gardła pobrano z zachowaniem zasad aseptyki – jałową wymazówką, 

z użyciem drewnianej szpatułki laryngologicznej, techniką pocierania kolistym ruchem 

o tylną ścianę gardła. Wymazy z gardła od osób dorosłych zostały pobrane w labora-

torium mikrobiologicznym ZUT w Szczecinie i od razu wykonywano posiewy na 

podłoża mikrobiologiczne. Wymazy z nosa i gardła od dzieci zostały pobrane za pomocą 

wymazówek z podłożem transportowym i dostarczono je w ciągu 2 h do laboratorium 

mikrobiologicznego ZUT w Szczecinie. Pobrane wymazy przewożono w przenośnej 

lodówce w temp. 7°C. 

 Szczepy wzorcowe wykorzystane w badaniach 

Podczas realizacji badań wykorzystano następujące szczepy wzorcowe: S. aureus 

ATCC 25923, S. epidermidis PCM 2118, S. pyogenes ATCC 19615, S. pneumoniae 

ATCC 49619. 

2.3. Metodyka 

2.3.1. Posiewy mikrobiologiczne 

Pierwszym etapem badań było wykonanie posiewów pobranych wymazów odpo-

wiednio na podłoża: Blood Agar Base (Oxoid, Polska) z 5% krwią baranią (Proanimali, 

Polska), Chapmana (Scharlau, Hiszpania) oraz MRSA Agar (Oxoid, Polska). Przepro-

wadzono inkubację posiewów w temp. optymalnej 37°C przez 24 godz.  

2.3.2. Identyfikacja wyrosłych drobnoustrojów 

Różnicowanie w obrębie rodzaju Staphylococcus sp. wykonywano na podstawie 

oceny preparatu mikroskopowego barwionego metodą Grama oraz określenia cech tj. 

wytwarzania katalazy, oksydazy, koagulazy, rodzaju hemolizy na agarze z krwią, 

rozkładu mannitolu na podłożu Chapmana, rozkładu trehalozy, wrażliwości na nowo-

biocynę i bacytracynę [3]. 

Różnicowania w obrębie rodzaju Streptococcus sp. dokonano jw. na podstawie 

oceny barwionego preparatu mikroskopowego oraz określeniu typu hemolizy na podłożu 

Blood Agar Base z 5% krwią baranią (Proanimali, Polska). Następnie wykonano 

następujące testy pozwalające na określenie cech biochemicznych, tj: rozkład hipuranu 

sodu, test CAMP, wrażliwość na bacytracynę, wrażliwość na optochinę, rozpusz-

czalność w żółci, rozkład eskuliny, próba Voges-Proskauera, rozkład mannitolu oraz 

wytwarzanie ureazy [3]. 

Dokładniej identyfikacji patogenów dokonano za pomocą testów API. Identyfikacje 

testami API wykonywano z 24 godzinnej hodowli Staphylococcus i Streptococcus 

izolowanych z wymazów z gardła od osób dorosłych na podłożu BHI agar (Scharlau, 

Hiszpania). Wykonano testy API STAPH, które inkubowano 24 godz. w temp. 37°C. 

Odczyt wykonywano na urządzeniu API Vitek wraz z oprogramowaniem. 
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2.3.3. Oznaczenie lekowrażliwości  

Badanie lekowrażliwości Stapylococcus sp. i Streptococus sp. wykonano metodą 

dyfuzyjno-krążkową (Kirby-Bauera) zgodnie z wytycznymi EUCAST wersja 9.0 

z dnia 01.01.2020 r. [12] oraz KORLD z 2009 r. [13]. 

Do wykonania antybiogramu ze szczepami S. aureus wykorzystano podłoże 

Mueller-Hinton (BTL, Polska), natomiast dla pozostałych Streptococcus sp. podłoże 

Mueller-Hinton z 5% odwłóknioną krwią baranią (Proanimali, Polska). 

Listę antybiotyków wykorzystanych w doświadczeniach przedstawiono w tabeli 1 

i 2. Dobór antybiotyków wykonano zgodnie z rekomendacjami [12, 13]. 

Tabela. 1. Antybiotyki wykorzystane do badania antybiotykooporności Staphylococcus sp.  

 

Nazwy 

antybiotyków 

 

Skrót 

 

Grupa 

 

Stężenie 

(μg) 

Wartości 

graniczne 

EUCAST 

(mm) 

S ≥ R < 

Gentamycyna CN Aminoglikozydy 10 18 18 

Netylmycyna NET 30 18 18 

Tobramycyna NN 10 22 22 

Ciprofloksacyna CIP Fluorochinolony 5 50 21 

Lewofloksacyna LEV 5 50 22 

Norfloksacyna NOR 10 17 1 

Teicoplanina TEC Glikopeptydy 30 2 2 

Wankomycyna VA 30 2 2 

Klindamycyna DA Linkozamidy 2 22 19 

Erytromycyna E Makrolidy 15 21 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12]. 1 izolaty oznaczone jako wrażliwe na norflokacynę mogą być 

raportowane jako wrażliwe na moksiflokacynę oraz wrażliwe zwiekszona ekspozycja na ciproflokacynę, 

lewofloksacynę i ofloksacynę. 2 metoda dyfuzyjno-krążkowa nie pozwala na odróżnienie szczepów dzikich od 

opornych, u których oporność warunkowana jest mechanizmem innym niż obecność genu vanA 

 Tabela 2. Antybiotyki wykorzystane do badania antybiotykoodporności Streptococcus sp.  

Nazwa 

antybiotyku 
Skrót Grupa 

Stężenie 

(μg) 

Wartości graniczne 

EUCAST (mm) 

S ≥ R < 

Lewofloksacyna LEV Fluorochinolony 5 50 17 

Erytromycyna E Makrolidy 15 21 18 

Klindamycyna DA Linkozamidy 2 17 17 

Wankomycyna VA Glikopeptydy 30 13 13 

Penicylina P β-laktamy 10 18 18 

Rifampicyna RA Ansamycyny 5 21 15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12] 
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Pierwszym etapem wykonania antybiogramu było sporządzenie inokulum bakte-
ryjnego o gęstości 0,5 w skali McFarlanda za pomocą densynometru. Antybiogramy 
wykonano zgodnie z rekomendacjami [12]. Wykonane antybiogramy dla Staphylo-
coccus sp. inkubowano 18 ±2 godz. w warunkach tlenowych w temp. 35 ÷1°C. 
Natomiast antybiogramy z Streptococcus sp. inkubowano 18 ±2 godz. W warunkach 
mikroaerofilnych z 5% CO2 w temp. 35 ÷1°C. Dokonano pomiaru stref zahamowania 
wzrostu. Następnie uzyskane wartości zinterpretowano zgodnie z wytycznymi 
EUCAST 2020 [12]. 

2.3.4. Analiza statystyczna wyników 

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica v oprogra-
mowanie 13.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Do określenia podobieństwa pomiędzy 
szczepami izolowanymi z nosa i gardła wykonano wielostronną analizę skupień. 

3. Wyniki i Omówienie 

Analiza izolatów otrzymanych w grupie AZ 36 pobranych wymazów od dzieci, 
w tym: 18 z gardła i 18 z nosa potwierdzono występowanie w gardle: 9 szczepów 
S. aureus, 8 szczepów S. epidermidis i 21 szczepów paciorkowców zieleniujących. 
Natomiast z wymazów z nosa wyizolowano: 15 szczepów S. aureus i 16 szczepów 
S. epidermidis. Nie potwierdzono metycylionoopornych szczepów S. aureus MRSA. 
(ang. Methicyllin-Resistant S. aureus). 

Dzieci są grupą wiekową, w której infekcje przebiegają ciężej niż u dorosłych, 
a także są mniej odporne ze względu na ciągle rozwijający się i doskonalący układ 
odpornościowy [14], zakażeń bakteryjnych oraz wirusowych. Główną drogą zakażenia 
jest droga kropelkowa. Podobieństwo szczepów S. aureus izolowanych z nosa pod 
względem wytwarzanej hemolizy, lecytynazy i koagulazy przedstawia rysunek 1.  

 

Rysunek 1. Dendrogram przedstawiajacy podobieństwo szczepów S. aureus wyizolowanych z nosa 

[opracowanie własne] 
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Wykazano, że szczepy izolowane z wymazów z nosa oznaczone od 5N do 30N 

były do siebie podobne na poziome 44%. Jest to największa grupa izolatów spośród 

tych wyizolowanych z nosa, wykazująca podobieństwo trzech cech biochemicznych: 

zdolności do wytwarzania hemolizy, lecytynazy i koagulazy. Identyczny poziom 

podobieństwa wykazywały szczepy 13N i 15N. Przypadek 1N był całkowicie (100%) 

inny niż reszta izolatów. Kolonie z 13N i 15N były w 93% inne od reszty i w 100% od 

1N. U wielu dzieci cechy szczepu z nosa pokrywały się ze szczepem z gardła. Analizę 

gronkowcowej flory z gardła przedstawia rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Dendrogram przedstawiający podobieństwo szczepów S. aureus wyizolowanych z gardła 

[opracowanie własne] 

W badaniach Esposito i wsp. wykazano , że u 53,1% zdrowych dzieci we Włoszech 

wyizolowano S. aureus z wymazów z gardła, 39,2% izolatów z nosa oraz 12,1% było 

nosicielami zarówno jamy ustnej, jak i nosowej. W żadnej z grup wiekowych zgodność 

pomiędzy nosem i jamą ustną a nosem była niewielka lub żadna. MRSA zidenty-

fikowano tylko w trzech przypadkach (0,6%), zawsze w próbkach z nosa [15]. 

3.1. Lekowrażliwość szczepów izolowanych od dzieci 

Z wymazów z nosa i gardła pobranych od dzieci wykonano antybiogramy dla 

zidentyfikowanych szczepów S. aureus (tab. 3). Wyniki potwierdziły naturalną oporność 

gronkowca na antybiotyki beta-laktamowe: penicyliny, beta-laktamy z inhibitorem 

beta-laktamazy i cefepimu.  

Wankomycyna, jako antybiotyk glikopeptydowy, stosowana jest często w leczeniu 

zakażeń szczepami MRSA (leczenie szpitalne), a jej działanie polega na blokowaniu 

produkcji peptydoglikanu [2]. W badaniach własnych wykazano 100% wrażliwość 

wyizolowanych szczepów S. aureus. Podobne wyniki uzyskano wobec gentamycyny 

i tobramycyny (aminoglikozydów), których to działanie polega na blokowaniu bio-

syntezy białka na poziomie rybosomów (wiązanie do podjednostki 30S rybosomów) 
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[9]. Z kolei klindamycyna z grupy linkozamidów, hamująca elongację łańcucha 

białkowego na poziomie rybosomów, była skuteczna w 95%, ponieważ wykazano 5% 

szczepów (tzw. WZE –          zwiększona ekspozycja) 

Fluorochinolony (CIP, NOR), które związują gyrazę i uniemożliwiają jej rozple-

cenie nici DNA przed replikacją, również całkowicie wyeliminowały ww. bakterie [16]. 

Tabela 3. Antybiotykooporność S. aureus izolowanych od dzieci z wymazów z nosa i gardła 

Nr 

badanego 

szczepu 

Skróty antybiotyków wykorzystanych w badaniach 

Strefy wrażliwości bakterii na antybiotyki w mm 

LEV VA CN CIP DA NN NOR TEC E NET 

N1 15 23 37 32 36 23 21 27 21 28 

N5 14 21 34 32 26 26 34 26 23 32 

G10 13 22 34 30 30 24 30 34 38 26 

N11 13 26 36 36 40 30 34 30 18 32 

N13 13 23 32 31 35 24 32 34 36 28 

N15 14 23 36 38 35 26 22 38 38 26 

N16 12 27 35 37 36 24 30 32 26 36 

G16 12 23 36 30 34 24 28 36 32 30 

G19 12 23 34 33 34 26 30 24 20 28 

G20 15 23 34 34 20 22 26 30 16 26 

G22 14 23 30 33 35 22 30 28 16 34 

G25 12 22 30 30 35 24 26 32 20 32 

N27 11 17 27 30 24 18 26 20 14 22 

N28 12 21 32 32 35 24 33 26 22 30 

N29 13 23 31 32 30 20 34 26 20 28 

N30 9 20 30 27 35 24 27 28 30 30 

G33 10 21 28 30 28 17 25 26 15 22 

G36 20 19 26 40 22 24 22 30 16 28 

N36 24 19 30 22 32 21 22 30 22 30 

Źródło: Opracowanie własne 

Oznaczenia: G – szczep izolowany z wymazu z gardła 

N – szczep izolowany z wymazu z nosa 

Oznaczenia skrótów antybiotyków: LEV – lewofloksacyna, VA – wamkommycyna, CN – gentamycyna,  

CIP – ciprofloksacyna, DA – klindamycyna, NN – tobramycyna, NOR – norfloksacyna, TEC – teicoplanina, 

E –erytromycyna, NET – netylmycyna  

Szczepy izolowane od tej samej osoby z wymazów z nosa i gardła charakte-

ryzowały się podobnym cechami wrażliwości na badane grupy antybiotyków. 

3.2. Izolacja Staphylococcus sp. oraz Streptococcus sp. z wymazów z gardła 

od osób dorosłych 

W 30 osobowej grupie badanej osób dorosłych określono wzrost bakterii Staphylo-

coccus sp. u 46,6% i Streptococcus sp. u 56,6% pobieranych z wymazów z gardła. 

W badaniach Frank i wsp. określono, że nawet 20-30% populacji może być okresowo 

nosicielami S. aureus, a dla 30% zdrowych ludzi drobnoustrój ten wchodzi w skład 

mikrobiota w związku, np. ze środowiskiem pracy (w szpitalu itp.) [10, 17]. Natomiast 

zespół naukowców Ling i wsp. przeprowadzili analizę składu naturalnej mikroflory 

osób zdrowych na populacji ludzi mieszkających w Chinach. Na podstawie wykona-
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nych badań określili występowanie Streptococcus sp. w jamie nosowo-gardłowej na 

poziomie 45,5%. Wykazano również, że obecność bakterii z rodzaju Corynebacterium, 

Dolosigranulum, Staphylococcus, Lactococcus, oraz Propionibacterium zapobiega 

rozwojowi Streptococcus sp. w badanym środowisku [17]. 

Na podstawie oceny preparatu mikroskopowego i charakterystyki morfologicznej 

kolonii, do dalszej identyfikacji biochemicznej zaklasyfikowano: 15 szczepów Staphy-

lococus sp. i 19 szczepów Streptococcus sp. wyizolowanych z wymazów z gardła od 

osób dorosłych.  

Większość badanych szczepów S. aureus (8/53,3%) charakteryzowała się hemolizą 

typu β, jeden szczep hemolizą typu α, a 6 szczepów (40%) określono jako hemoliza γ. 

W badaniach Gunn i wsp. potwierdzono istnienie szczepów Staphylococcus sp. 

zdolnych do produkcji oksydazy takich jak S. sciuri [18]. Natomiast Öv   i wsp. 

potwierdzili, że S. sacharolyticus oraz S. aureus subsp. anaerobius nie wykazują 

aktywności katalazy [19]. Szczepy te można odróżnić od siebie na podstawie zdolności 

do rozkładu mannozy (S. sacharolyticus posiada tę zdolność, a S. aureus subsp. 

anaerobius – nie). Na podstawie analizy fermentacji cukrów w testach API STAPH 

wszystkie katalazo-ujemne szczepy zaklasyfikowano do gatunku S. sacharolyticus. 

Wykazano, że żaden z badanych szczepów nie ma zdolności do metabolizowania 

ksylozy. Szczegółowe wyniki dotyczące rozkładu cukrów przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Analiza rozkładu cukrów przeprowadzona na podstawie testów API STAPH 

Numer szczepu 

Nazwa 

oznaczanych 

cukrów G
2
 

G
4
 

G
5
 

G
7
 

G
1
0
 

G
1
2
 

G
1
3
 

G
1
4
 

G
1
5
 

G
1
6
 

G
2
0
 

G
2
8
 

G
2
9
 

G
3
1
 

G
3
8
 

G
 3

9
 

Sacharoza + + + - + + - - - + + + - + - + 

Fruktoza + + + + + + - - - - + + + + - + 

Maltoza + + + + + + - - - + + + + + + + 

Laktoza + + + + + + - - -- + + + - - - + 

Mannoza + + + + + - - - - + + + + + - + 

Ksyloza - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trehaloza + + + + + - - - - + + + - - - + 

Źródło: Opracowanie własne 

W doświadczeniach przeprowadzonych przez Cunha i wsp. stwierdzono, że koagu-

lazo-dodatnie szczepy gronkowców mające zdolność rozkładu maltozy i trehalozy 

należą do gatunku S. aureus, a koagulazo-ujemne szczepy o tej samej zdolności 

rozkładu cukrów to S. schleiferi subsp. coagulans [21]. Szczepy, u których nie 

stwierdzono aktywności koagulazy oraz hemolizy typu β zostały zidentyfikowane 

testami API jako S. schleiferi. Izolaty te otrzymano tylko z wymazów z gardła pobra-

nych od osób palących. Palenie papierosów sprzyja kolonizacji jamy ustnej przez 

niektóre potencjalnie patogenne mikroorganizmy takie jak: S. schleiferi i S. pneumoniae. 
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3.3. Antybiotykooporność Staphylococcus sp. izolowanych z wymazów 

z gardła od osób dorosłych 

Wśród badanych szczepów zaobserwowano, wysoki wskaźnik oporności na: gliko-

peptydy, aminoglikozydy oraz makrolidy. Analiza antybiogramów pokazuje, że więk-

szość wyizolowanych z wymazów z gardła osób zdrowych szczepów nie wykazuje 

wrażliwości na fluorochinolony. 

Szczepy Stapylococus schleiferi izolowane tylko od osób palących charakteryzo-

wały się opornością na wszystkie użyte w badaniu grupy antybiotyków z wyjątkiem 

wankomycyny. Stanowi to duży problem gdyż geny odpowiedzialne za wieloleko-

oporność mogą być przekazywane, a ponadto w przypadku obniżenia odporności szczep 

stanowiący składową flory fizjologicznej może powodować trudne do wyleczenia 

zakażenie. Wyniki oznaczenia antybiotykooporności Staphylococcus sp. izolowanych 

z wymazów z gardła od zdrowych osób dorosłych przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Antybiotykooporność Staphylococcus sp. izolowanych z wymazów z gardła od zdrowych osób 

dorosłych  

Numer 

badanego 

szczepu 

Skróty antybiotyków wykorzystanych w badaniach 

Strefy wrażliwości bakterii na antybiotyki w mm 

CIP CN NET VA TEC E DA LEV 

G2 33 26 29 19 11 37 32 0 

G4 23 28 25 21 18 32 27 23 

G5 18 13 12 11 12 18 20 18 

G7 28 19 16 12 10 24 24 0 

G10 37 30 32 0 0 18 0 32 

G11 0 0 0 11 0 0 0 0 

G12 22 21 0 17 16 30 24 0 

G13 0 0 0 15 0 0 0 0 

G14 0 0 0 10 0 0 0 0 

G16 27 18 0 16 11 19 22 0 

G20 29 18 25 15 11 16 25 0 

G28 26 18 17 13 13 19 24 0 

G29 29 19 16 16 11 18 22 0 

G38 31 17 16 16 10 22 22 0 

G39 24 18 22 0 11 0 25 0 

ATCC 25923 25 16 19 15 12 17 19 0 

PCM 2188 24 16 18 15 13 0 23 24 

Źródło: Opracowanie własne 

Oznaczenia skrótów antybiotyków: CIP – ciprofloksacyna, CN – gentamycyna, NET – netylmycyna,  

VA – wankomycyna, TEC – teicoplanina, E – erytromycyna, Da – wankomycyna, LEV – lewofloksacyna 

Pogrubionoą czcionka zaznaczono oporność względem badanego antybiotyku 

Fluorochinolony zaczęto stosować w leczeniu zakażeń gronkowcowych i pacior-

kowcowych. Według Lowy’ego przyczyniło się to do szybkiego rozwoju oporności na 

tę grupę antybiotyków, w szczególności wśród szczepów metycylinoopornych [22]. 
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Oporność na fluorochinolony w izolatach klinicznych S. aureus obejmuje zarówno 

zmiany mutacyjne w topoizomerazach, które zmniejszają skuteczność wiązania leku 

i podwyższoną ekspresję endogennych pomp wypływowych. Foster w swojej pracy 

zwraca uwagę na zależność między miejscem zakażenia, a wrażliwością czynnika 

etiologicznego na fluorochinolony [23]. Wynika stąd, że przypuszczalnie szczepy 

wyizolowane z miejsc innych niż jama nosowo-gardłowa od tej samej grupy badanej, 

mogłyby wykazać się wrażliwością na lewofloksacyne. Jednocześnie w Hooper stwier-

dziłwrażliwość szczepów S. aureus na nowe chinolony [24]. Analiza laboratoryjna 

wykazała skuteczność badanego antybiotyku jednak nie udowodniono jego działania 

w leczeniu eksperymentalnego modelu zapalenia wsierdzia. Sugeruje to potencjalną 

rozbieżność między badaniem wrażliwości in vitro i skutecznością terapeutyczna in 

vivo [7]. 

Pomimo faktu, że makrolidy są obecnie stosowane w leczeniu zakażeń gronkow-

cowych są one często jedyną odpowiedzią na choroby spowodowane przez inne grupy 

drobnoustrojów. Z tego względu komensalne Staphylococcus spp. są często narażone 

na ich działanie, a to w według badań Foster może być przyczyną oporności na 

erytromycynę w otrzymanych izolatach klinicznych [23].  

Rolą flory fizjologicznej jest chronienie przed poważnymi zakażeniami dzięki 

pobudzaniu wytwarzania sekrecyjnej IgA hamującej pierwszy etap zakażenia. 

Mikrobiota jednak może w sprzyjających warunkach powodować zakażenie, a nawet 

zwiększać patogeniczność mikroorganizmów chorobotwórczych. Przykładem patogenu 

o dużej zmienności jest S. aureus, zmniejszający skuteczności antybiotykoterapii poprzez 

wytwarzanie β-laktamaz. Również potencjalne patogeny bytujące w organizmie na 

stałe mogą nabywać cech lekooporności, co przyczynia się do powstawania trudnych 

do wyleczenia infekcji, a nosiciel staje się środowiskowym rezerwuarem szczepów 

lekoopornych [8]. W badaniach Bierowiec i wsp. wykazano, że szczep izolowany z krwi, 

który wywołał bakteriemie u pacjentów, był identyczny ze szczepem izolowanym 

z wymazów z nosa [25]. Dlatego w wyniku izolacji szczepów S. aureus z gardła i nosa 

doszło zatem do rozprzestrzenienia się drobnoustroju i przedostania do krwioobiegu. 

3.4. Antybiotykooporność szczepów Streptococcus sp. izolowanych 

z wymazów z gardła od zdrowych osób dorosłych 

Analizie antybiotykooporności poddano 19 szczepów. Wśród badanych szczepów 

zaobserwowano wysoki wskaźnik oporności na fluorochinolony, β-laktamy oraz 

makrolidy. 

Szczepy (o numerach: G10, G11, G13, G15, G16, G17, G20) izolowano od osób 

palących, charakteryzowały się opornością na wszystkie użyte w badaniu grupy 

antybiotyków z wyjątkiem optochiny i wankomycyny. Wrażliwość na optochinę jest 

jednym z testów różnicujących dla paciorkowców α-hemolizujących, takich jak  

S. pneumoniae [3]. Wyniki analizy antybiotykooporności Streptococcus sp. przedsta-

wiono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Antybiotykooporność Streptococcus sp. izolowanych z wymazów z gardła od zdrowych osób 

dorosłych 

Numer 

badanego 

szczepu 

Skróty antybiotyków wykorzystanych w badaniach 

Strefy wrażliwości bakterii na antybiotyki w mm 

LEV E RA DA VA OP P 

G1 20 22 24 18 24 0 26 

G6 0  16 15 17 16 0 17 

G9 18 10 0 0 29 0 29 

G10 0 0 0 0 20 12 0 

G11 0  0 0 0 18 10 0 

G13 0 0 0 0 20 8 0 

G15 0 0 0 0 16 18 0 

G16 0 0 0 0 14 20 0 

G17 0 0 0 0 19 19 0 

G18 21 16 21 0 31 0 31 

G19 20 25 15 36 0 0 0 

G20 0 0 0 0 11 18 0 

G21 0  0 37 38 34 0 34 

G22 0  0 34 41 27 0 27 

G4 14  0 32 0 13 0 13 

G26 13  0 43 37 10 0 10 

G27 12  0 27 21 0 0 0 

G30 12  21 22 29 32 0 32 

G36 0  0 31 32 11 0 11 

ATCC 

49619  
18 27 20 25 35 0 35 

Źródło: Opracowanie własne 

Pogrubioną czcionką zaznaczono szczepy oporne 

Oznaczenia skrótów antybiotyków: LEV – lewofloksacyna, E – erytromycyna, DA – klindamycyna, VA – 

wankomycyna, P – penicylina, RA – rifampicyna 

Według badań Cohen i wsp. antybiotykoterapia zwiększa ryzyko nie tylko nosi-
cielstwa, ale także zakażenia inwazyjnym szczepem S. pneumoniae [26]. Baquero 
wykazał, że jednym z najpoważniejszych problemów w antybiotykoterapii jest narasta-
jąca oporność na makrolidy, która wynika z mutacji w genomie bakterii [27]. Na 
przełomie lat 1992-1996 w Finlandii zaobserwowano 5% spadek wrażliwości bakterii 
z grupy Streptococcus sp. (zwłaszcza S. pyogenes) na tę grupę antybiotyków [28]. 
Podobne badania przeprowadzili Carbon i Poole, którzy udowodnili, że ze względu na 
wzrost przyjmowania erytromycyny poziom oporności w Hiszpanii w 1995 roku 
wyniósł około 34,8% [29]. 

Jednocześnie Baquero przypuszcza, że stosowanie makrolidów może indukować 
oporność na inne grupy antybiotyków, a w szczególności β-laktamy poprzez mody-
fikacje białek PBP [27]. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych 
w pracy, gdyż większość szczepów charakteryzujących się opornością na erytromycynę 
była również oporna także na penicylinę. 
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Badania Doern i wsp. zwracają szczególną uwagę na oporność grupy Streptococcus 
viridans. Wśród wyizolowanych przez badaczy szczepów 13,4% wykazało się całkowitą 
opornością na penicylinę [30]. Zróżnicowana antybiotykooporność na poziomie 12-38% 
występowała w stosunku do erytromycyny, tetracykliny i trimetoprimu. Stanowi to duży 
problem gdyż paciorkowce zieleniejące stanowią składową flory fizjologicznej więk-
szości populacji, a antybiotykooporność może być przenoszona między szczepami [7]. 

3.5. Wpływ palenia tytoniu na skład mikroflory jamy ustnej zdrowych 

dorosłych 

Badania wykonane w pracy wykazały zależność pomiędzy paleniem tytoniu 
a składem gatunkowym flory fizjologicznej gardła. Tylko od osób palących wyizolo-
wano wielolekooporne szczepy bakterii tj. S. pneumoniae oraz S. schleiferi. Na 19 
szczepów wyizolowanych z gardła od osób dorosłych potwierdzono występowanie 7 
szczepów S. schleferi. W piśmiennictwie nie znaleziono informacji na temat zależności 
między paleniem tytoniu a rozwojem antybiotykooporności. Bielska i wsp. stwierdzili, 
że w przypadku wystąpienia zakażeń u osób wystawionych na działanie dymu 
tytoniowego infekcje przebiegają zwykle ciężej [31]. W badaniach Charlson i wsp. 
wykazano, że mikroflora jamy nosowo-gardłowej u osób palących jest znacznie bardziej 
zróżnicowana niż u osób niepalących [32]. Palenie tytoniu zmienia nie tylko udział 
poszczególnych rodzajów drobnoustrojów w mikrobiomie zarówno w jamie ustnej, ale 
również w nosogardzieli. Dym papierosowy może ułatwiać kolonizację jamy nosowo-
gardłowej drobnoustrojami chorobotwórczymi, a także utrudniać leczenie infekcji 
poprzez zwiększenie wiązania bakterii z komórkami nabłonkowymi jamy ustnej, 
zakłócając skuteczny klirens śluzowo-rzęskowy lub zaburzając odpowiedź immuno-
logiczną gospodarza przeciwko patogenom. Ponadto dym papierosowy w różny sposób 
wpływa na przeżycie określonych drobnoustrojów i sam w sobie może być ich 
źródłem. Charlson i wsp. wyizolowali 15 rodzajów potencjalnych patogenów (w tym 
Megasphaera spp., Streptococcus, Veillonella, Actinomyces i Atopobium spp.) wcho-
dzących w skład mikrobiomu osób palących, nie będąc jednocześnie obecnymi 
w jamie nosowo-gardłowej osób, które nigdy nie paliły tytoniu [32]. Ryzyko 
kolonizacji ziarenkowcami gram-dodatnimi jamy nosowo-gardłowej zwiększa również 
bierne palenie [33]. Dzieci są często biernymi palaczami, co może przekładać się na 
zmienność w ich składzie mikrobioty jamy nosowo-gardłowego. 

4. Wnioski 

Ziarenkowce Gram-dodatnie stanowią florę fizjologiczną zdrowych osób w różnym 
wieku. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że dominującym drobnoustrojem 
górnych dróg oddechowych u dzieci jest S. aureus natomiast u osób dorosłych 
S. pneumoniae. Występuje zatem stan nosicielstwa, co stwarza ryzyko powikłań infekcyj-
nych przy spadku odporności lub osoby te mogą być źródłem zakażenia dla innych. Na 
zmianę składu mikrobioty wpływa wiele czynników, m.in. wiek czy palenie tytoniu, 
Największą opornością charakteryzowały się szczepy sklasyfikowane jako S. pneu-
moniae i S. schleiferi, które zostały wyizolowane tylko od osób palących. Antybio-
tykooporne S. pneumoniae i S. schleiferi stanowią florę fizjologiczną zdrowych osób 
palących papierosy. Szczepy wyizolowane od osób zdrowych cechują się naturalną lub 
indukowaną opornością na antybiotyki, co w przypadku przejścia tych bakterii 
w formę zjadliwą jest zjawiskiem niebezpiecznym dla człowieka.  
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Antybiotykooporność ziarenkowców Gram-dodatnich izolowanych z górnych 

dróg oddechowych od osób z różnych grup wiekowych 

Streszczenie 

Błona śluzowa jamy nosowo-gardłowej jest środowiskiem bogatym w drobnoustroje, które przedostają się 

do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. W skład flory fizjologicznej wchodzą m.in. pacior-

kowce oraz gronkowce.  

Celem pracy była analiza i charakterystyka potencjalnie chorobotwórczych ziarniaków Gram-dodatnich 

izolowanych z górnych dróg oddechowych od dzieci i osób dorosłych, wraz z określeniem ich leko-

wrażliwości. 
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Materiał i metody. 36 wymazów z nosa (18) i gardła (18) pobranych od dzieci w wieku 3-10 lat oraz 30 

wymazów z gardła pobranych od osób dorosłych w wieku 20-25 lat (w tym 15 wymazów od osób 

niepalących i 15 od osób palących). Posiewy wykonywano na podłoża: Blood Agar Base z 5% krwią baranią, 

Chapmana oraz MRSA Agar. Następnie wykonywano testy diagnostyczne różnicujące Staphylococcus sp. 

i Streptococcus sp. Antybiogramy zostały wykonane zgodnie z wytycznymi EUCAST 2020. 

Wyniki. Z wymazów z gardła od dzieci wyhodowano: 9 szczepów S. aureus, 8 szczepów S. epidermidis 

i 21 szczepów paciorkowców zieleniujących. Natomiast z wymazów z nosa: 15 szczepów S. aureus i 16 

szczepów S. epidermidis. Cechy fenotypowe tych szczepów były w większości do siebie podobne. W 30 

osobowej grupie badanej osób dorosłych potwierdzono Staphylococcus sp. u 46,6% i Streptococcus sp. 

u 56,6%. Szczepy S. schleiferi i S. pneumoniae izolowano tylko od osób palących.  

Wnioski. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że dominującymi drobnoustrojami górnych dróg 

oddechowych u dzieci jest S. aureus natomiast u osób dorosłych S. pneumoniae. Występuje zatem stan 

nosicielstwa, co stwarza ryzyko powikłań infekcyjnych przy spadku odporności lub osoby te mogą być 

źródłem zakażenia dla innych. Na zmianę składu mikrobioty wpływa wiele czynników, m.in. wiek czy 

palenie tytoniu, Największą opornością charakteryzowały się szczepy sklasyfikowane jako S. pneumoniae 

i S. schleiferi, które zostały wyizolowane tylko od osób palących. Antybiotykooporne S. pneumoniae 

i S. schleiferi stanowią florę fizjologiczną zdrowych osób palących papierosy. Szczepy wyizolowane od 

osób zdrowych cechują się naturalną lub indukowaną opornością na antybiotyki, co w przypadku przejścia 

tych bakterii w formę zjadliwą jest zjawiskiem niebezpiecznym dla człowieka. 

Słowa kluczowe: jama nosowo-gardłowa, mikroflora, S. aureus, S. pneumoniae, wymaz  

Antibiotic resistance of Gram-positive cocci isolated from the upper respiratory 

tract from people of different age groups 

Abstract  

The mucosa of the nasopharynx is an environment rich in microorganisms that enter the respiratory tract 

with the inhaled air. The physiological flora includes, among others streptococci and staphylococci. 

The aim of the study was to analyze and characterize potentially pathogenic gram-positive cocci isolated 

from the upper respiratory tract from children and adults, together with the determination of their drug 

susceptibility. 

Material and methods. 36 nasal (18) and throat (18) swabs from children aged 3-10 and 30 throat swabs 

from adults aged 20-25 (including 15 swabs from non-smokers and 15 from smokers). The inoculations 

were carried out on the following media: Blood Agar Base with 5% Sheep Blood, Chapman and MRSA 

Agar. Then, diagnostic tests were performed to differentiate Staphylococcus sp. and Streptococcus sp. 

Antibiograms were performed in accordance with the EUCAST 202019 guidelines. 

Results. From throat swabs from children, 9 strains of S. aureus, 8 strains of S. epidermidis and 21 strains 

of green streptococcus were grown. On the other hand, from nasal swabs: 15 strains of S. aureus and 16 

strains of S. epidermidis. The phenotypic features of these strains were mostly similar to each other. In 

a group of 30 adults, Staphylococcus sp. Was confirmed in 46.6% and Streptococcus sp. In 56.6%. 

S. schleiferi and S. pneumoniae strains were isolated only from smokers. 

Conclusions. The conducted experiments show that S. aureus is the dominant microorganism of the upper 

respiratory tract in children, and S. pneumoiniae in adults. Thus, a carrier state is present, which creates 

a risk of infectious complications with a decline in immunity, or they may be a source of infection for 

others. The composition of the microbiota is changed by many factors, including age or smoking, strains 

classified as S. pneumoniae and S. schleiferi, which were isolated only from smokers, showed the highest 

resistance. Antibiotic-resistant S. pneumoniae and S. schleiferi constitute the physiological flora of healthy 

smokers. Strains isolated from healthy people are characterized by natural or induced resistance to 

antibiotics, which is a dangerous phenomenon for humans when these bacteria turn into a virulent form. 

Keywords: nasopharyngeal cavity, microflora, S. aureus, S. pneumoniae, swab 
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Zastosowanie termowizji w medycynie  

oraz medycynie weterynaryjnej 

1. Wprowadzenie 

Metoda termowizyjna jest przydatna do oceny przebiegu procesu leczenia oraz 
skuteczności zbiegów fizykoterapeutycznych [1-4]. Celem niniejszej pracy jest przed-
stawienie podstaw fizycznych metody termowizyjnej oraz zastosowań termowizji 
w medycynie i medycynie weterynaryjnej. W pracy o charakterze przeglądowym 
przedstawiono wyniki opublikowanych badań dotyczących zastosowań medycznych 
obrazowania z użyciem kamery termowizyjnej przydatnych w diagnostyce i leczeniu 
wielu schorzeń. Omówiono badania termowizyjne w terapii i leczeniu zwierząt. W ni-
niejszej pracy pokazano także termogramy w opracowaniu własnym, które potwier-
dzają możliwości termowizji z medycznego punktu widzenia. Termogramy własne 
wykorzystano również do wyjaśnienia zasad obrazowania z wykorzystaniem promie-
niowania podczerwonego. 

Przedstawiono znane z piśmiennictwa naukowego zastosowania termowizji w diag-
nostyce układu krążenia, nowotworów, chorób tarczycy, schorzeń neurologicznych 
i układu oddechowego, stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej oraz stanów zapalnych 
stawów. Cytowano termowizyjne badania schorzeń gałki ocznej i oczodołu oraz zapa-
lenia spojówek. Omówiono znaczenie termowizji w lokalizacji źródła bólu. Wskazano 
na możliwości zastosowania termowizji do oceny osadzania implantów w stomato-
logii. Przedstawiono przykłady badań dotyczących zastosowania termowizji w terapii 
i leczeniu zwierząt.  

Zwrócono uwagę na zastosowanie termowizji do monitorowania skuteczności leków 
oraz procesu leczenia schorzeń. Przedstawiono zalety metody termowizyjnej w diagno-
styce schorzeń, obowiązujące normy i standaryzację badań.  

2. Promieniowanie podczerwone w widmie fal elektromagnetycznych 

Widmo fal elektromagnetycznych według rosnącej długości fal (λ) tworzy promie-
niowanie: gamma (γ), rentgenowskie (X), ultrafioletowe (UV), widzialne (fioletowe, 
niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone), podczerwone (IR), mikrofalowe 
i radiowe [5-9]. Energia (E) fal elektromagnetycznych jest odwrotnie proporcjonalna 
do długości fali λ (1) [5-6]: 

E = hc/λ          (1) 

gdzie: h – stała Plancka, c – prędkość propagacji fali.  
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Energia (E) fal elektromagnetycznych maleje według podanej powyżej kolejności 

ich występowania w widmie fal. Największa energia charakteryzuje promieniowanie 

gamma o najmniejszej długości fal, a najmniejszą energię wykazują fale radiowe 

o największej długości.  

Krótkofalowe i wysokoenergetyczne promieniowanie gamma stosowane jest w radio-

terapii do niszczenia zmian nowotworowych [10, 11]. Promieniowanie rentgenowskie 

w medycynie jest wykorzystywane do obrazowania oraz do pomiarów gęstości tkanek 

[10, 12]. Promieniowanie ultrafioletowe jest stosowane w terapii medycznej, np. 

w terapii łuszczycy [10, 13]. Światło widzialne może być stosowane w terapii fotodyna-

micznej (PDT), gdzie długość fali musi być dopasowana do poziomów energetycznych 

fotouczulacza [10, 14]. Promieniowanie podczerwone stosowane jest do wyznaczania 

temperatury ciał [1-4]. Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego 

(EPR) w medycynie i biologii wykorzystuje promieniowanie mikrofalowe do badania 

wolnych rodników w komórkach, tkankach i biopolimerach [15-23]. Fale radiowe są 

wykorzystywane w tomografach NMR do obrazowania narządów i tkanek, m.in. do 

obrazowania mózgu [10, 12].  

Promieniowanie podczerwone dzielimy na: bliską podczerwień (λ: 0,75 μm – 3 μm), 

pośrednią podczerwień (λ: powyżej 3 μm – 10 μm), daleką podczerwień (λ: powyżej 

10-30 μm) oraz bardzo daleką podczerwień (λ: powyżej 30 μm – 1000 μm) [1, 2, 8]. 

W termografii/termowizji najczęściej wykorzystuje się pośrednie promieniowanie 

podczerwone [1, 2, 8]. 

3. Prawa fizyczne dotycz ce promieniowania termicznego maj ce 

odniesienie do termowizji 

Termografia to rejestrowanie promieniowania podczerwonego emitowanego przez 

badany obiekt [1-4]. Promieniowanie podczerwone jest emitowane przez każde ciało 

o temperaturze większej od zera bezwzględnego, czyli 0 K [1-4]. Długość elektromag-

netycznych fal podczerwonych zależy od temperatury ciała, co znajduje zastosowanie 

w termografii/termowizji [5, 6]. Ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej fal 

elektromagnetycznych z zakresu podczerwieni o długości fal około 10 µm [5, 6, 8].  

Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna całkowita energia (E) promieniowania 

widzialnego i niewidzialnego emitowanego w temperaturze (T) przez jednostkę 

powierzchni ciała doskonale czarnego w jednostce czasu jest proporcjonalna do T
4
 (2) [5]: 

E = σT4          (2) 

gdzie σ (5,669•10
-8

 W/m
2
•K

4
) jest stałą Stefana-Boltzmanna. 

 

Zgodnie z prawem Wiena maksimum emisji ze wzrostem temperatury przesuwa się 

w stronę fal krótszych, co jest zgodne z równaniem (3) [5]:  

λmax • T = const = 2,897 • 10-3 m•K       (3) 

Zgodnie z prawem Kirchhoffa stosunek zdolności emisji e(λ, T) do zdolności 

absorpcji α(λ, T) nie zależy od rodzaju ciała [5]. Zdolność emisji jest definiowana jako 

ilość energii promieniowania o określonej długości fali wysyłanej w jednostce czasu  
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przez jednostkę powierzchni źródła. Zdolność absorpcji wskazuje na to jaka część 

energii padającego na ciało promieniowania jest pochłonięta przez to ciało [5]. Maksy-

malną zdolność emisji i absorpcji w każdej temperaturze ma ciało doskonale czarne [5, 6]. 

4. Obrazowanie termowizyjne i przykładowe termogramy 

Termowizja wykorzystuje promieniowanie podczerwone do wyznaczenia rozkładu 

temperatury powierzchniowej ciała, która zależy od procesów zachodzących w orga-

nizmie [1-4]. Rozkład temperatury na powierzchni obrazowanego obiektu nazywamy 

termogramem [1, 2]. Termogramy uzyskuje się za pomocą kamery termowizyjnej 

zawierającej detektor promieniowania podczerwonego [1, 2]. Programową symulacje 

kamery termowizyjne przedstawiono w pracy [24]. Przykładowe obrazy termowizyjne 

w opracowaniu własnym pokazano na rysunkach 1-10. 
 

 
 

Rysunek 1. Termogram dziecka [Opracowanie własne] 
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Rysunek 2. Termogram dłoni poddanej 30 sekundowemu działaniu wody o temperaturze (a) 5oC i (b) 30oC 

[Opracowanie własne] 
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Rysunek 3. Termogram (a) kobiety ciężarnej oraz (b) brzucha kobiety ciężarnej [Opracowanie własne] 
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Rysunek 4. Termogram stawu kolanowego objętego stanem zapalnym (prawa noga) [Opracowanie własne] 

 

 
Rysunek 5. Termogram stopy objętej stanem zapalnym (prawa stopa) [Opracowanie własne] 
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Rysunek 6. Termogram psa z pokryciem skóry typu sierść (pies wielorasowiec) [Opracowanie własne] 

 

 
Rysunek 7. Termogram psa z pokryciem skóry typu włos (rasa Yorkshire terrier) [Opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Termogram (a) psa na posłaniu oraz (b) ślad termiczny psa na posłaniu (termogram wykonany 

2 minuty po opuszczeniu posłania przez psa) [Opracowanie własne] 
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Rysunek 9. Termogram psa (a) przed spożyciem oraz (b) w trakcie spożywania ciepłego posiłku 

[Opracowanie własne] 



 

Zastosowanie termowizji w medycynie oraz medycynie weterynaryjnej 

 

153 

 
Rysunek 10. Termogram źródła ognia w gabinecie [Opracowanie własne] 

Zalety obrazowania termowizyjnego z wykorzystaniem promieniowania podczer-
wonego emitowanego przez badany obiekt to bezpieczeństwo podczas stosowania tej 
metod diagnostycznej, możliwość wielokrotnego badania obiektu, nieskomplikowany 
technicznie pomiar, jednoznaczna lokalizacja zmian patologicznych różniących się 
temperaturą od tkanek zdrowych, pomiar bezkontaktowy, zastosowanie metody do 
badania schorzeń bakteryjnych i wirusowych [1-4]. 

Normy dotyczące przygotowania pacjenta, aparatury, analizy wyników, analizy 
obrazu w badaniach termograficznych zostały opracowane przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów 
(American Society for Testing and Materials, ASTM) [25]. 

5. Zastosowanie termowizji w medycynie 

Powszechnym medycznym zastosowaniem termowizji jest diagnostyka nowotwo-
rów piersi [26-29]. Termowizyjne wykrywanie nowotworów piersi przeprowadzono 
już w 1961 roku [26], kiedy u 54 pacjentek spośród 57 badanych kobiet zdiagnozo-
wano nowotwór piersi na podstawie detekcji wzrostu temperatury o 1-2

o
C w miejscu 

ze zmianą nowotworową. Termowizję w diagnostyce raka piersi u 60 osób wykorzystano 
do określenia granicy pomiędzy obszarem tkanki zdrowej, a obszarem objętym procesem 
nowotworowym [27]. Badania termograficzne polecono jako wstępne pomiary przed 
badaniem przesiewowym [27]. Analizę mapy termicznej powierzchni ciała przepro-
wadzono u 15 kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem piersi [28]. Przyspieszony 
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metabolizm tkanek zmienionych nowotworowo powoduje podwyższenie ich tempe-
ratury. Wzrost temperatury w przypadku badanych pacjentek z nowotworem piersi 
wynosił ok. 2°C względem temperatury obszaru symetrycznie położonego dla piersi 
zdrowej [28]. Badanie termograficzne potwierdziło lokalizację nowotworu uzyskaną za 
pomocą tomografii komputerowej, tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego 
(NMR), obrazowania ultrasonograficznego (USG) oraz mammografii [28]. Termowizję 
wraz z mammografią stosowano u 132 pacjentek przed wykonaniem biopsji w badaniach 
nieprawidłowości tkanek piersi [29]. Termowizję zaproponowano jako narzędzie 
uzupełniające w diagnostyce nowotworów piersi [29]. 

Termowizja jest stosowana do badania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych 
oraz do monitorowania serca podczas zabiegów kardiochirurgicznych [4]. Obrazowanie 
termograficzne wykorzystywane jest w diagnostyce kardiologicznej u pacjentów po 
zawale serca [4]. Badania termograficzne i USG [30] wykonane dla 14 pacjentów 
z chorobą żylną wykazały, że termowizja może być wykorzystana jako metoda uzupeł-
niająca w diagnostyce przewlekłych chorób żylnych kończyn dolnych. Zastoje krwi, 
stany zapalne i obrzęki powodowały podwyższenie temperatury widoczne na mapie 
termicznej skóry kończyn [30]. 

Termowizja jest stosowana w okulistyce do diagnostyki zaburzeń ukrwienia 
siatkówki, zwyrodnienia plamki żółtej oraz retinopatii cukrzycowej [4]. Emisja promie-
niowania podczerwonego w przypadku tych schorzeń jest mniejsza w porównaniu 
z termoemisją zdrowej gałki ocznej [4]. Badania termowizyjne 42 pacjentów z zespołem 
suchego oka i 36 pacjentów bez zaburzeń powierzchni oka wykazały, że u pacjentów 
z zespołem suchego oka temperatura gałki ocznej jest niższa aniżeli u osób zdrowych 
[31]. Obrazowanie termowizyjne może być wykonywane w celu diagnostyki guzów 
wewnątrzgałkowych oraz do oceny skuteczności leczenia czerniaka wewnątrzgałko-
wego [32]. Temperatura gałki ocznej w przypadku czerniaka naczyniówki jest wyższa 
w porównaniu z temperaturą drugiego zdrowego oka [32]. Zwiększony przepływ krwi 
oraz zwiększony metabolizm tkankowy w masie guza w przypadku czerniaka błony 
naczyniowej oka na termogramie jest widoczny jako guz o podwyższonej temperaturze 
[32]. 

Termowizja ma szerokie zastosowanie w stomatologii [33-36]. Termowizję wyko-
rzystano w diagnozowaniu stanów zapalnych związanych z zatrzymaniem trzeciego 
zęba trzonowego oraz w monitorowaniu procesu leczenia [33]. Obrazowanie termiczne 
u 6 pacjentów ze wskazaniem do operacyjnego usunięcia trzeciego zęba zatrzymanego 
przeprowadzono przed i bezpośrednio po zabiegu oraz w pierwszym, czwartym i siód-
mym dniu po zabiegu. Wykazano zależność pomiędzy lokalizacją stanu zapalnego 
a podwyższoną temperaturą na powierzchni policzka pacjentów. Analizy termograficzne 
potwierdziły ustępowanie stanów zapalnych po zabiegu [33]. Potwierdzono przydatność 
kamery termowizyjnej w diagnostyce przewlekłych zębopochodnych procesów zapal-
nych w obrębie jamy ustnej [34]. Obrazowanie u pacjentki z nasilającymi się dolegli-
wościami bólowymi zlokalizowanymi w obrębie lewej okolicy podoczodołowej 
wykazało obecność zębopochodnego przewlekłego procesu zapalnego odpowiadają-
cego za wzrost temperatury w okolicy trzonowcowej [34]. Termowizję zaproponowano 
do monitorowania przejściowych procesów zapalnych dziąseł w trakcie leczenia 
ortodontycznego za pomocą aparatów stałych [35]. Pomiary termowizyjne dla kilku 
pacjentów w wieku 10-13 lat poddanych leczeniu ortodontycznemu wykazały zmiany 
przepływu krwi w dziąśle po zastosowaniu siły ortodontycznej oraz zmiany procesów 



 

Zastosowanie termowizji w medycynie oraz medycynie weterynaryjnej 

 

155 

zapalnych [35]. Termowizja w stomatologii stosowana jest w badaniu procedury 
osadzania implantów [36]. Za pomocą kamery termowizyjnej monitorowano przyrost 
temperatury tkanek jamy ustnej wskutek naświetlania laserami typu YAG: Nd, YAG: 
ER oraz CO2 [37]. Analizowano efekty laseroterapii przy różnych częstotliwościach 
i energiach impulsu. Wykazano przydatność termowizji do optymalizacji parametrów 
laseroterapii w stomatologii [37].  

Termowizja jest metodą przydatną do monitorowania efektów fizykoterapii [38-40] 
Termowizję wykorzystano do określenia skuteczności ćwiczeń rehabilitacyjnych 
u pacjentów po operacjach mikrochirurgicznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. 
Rejestrowano w trakcie terapii spadek temperatury skóry w okolicy lędźwiowo-krzy-
żowej, co potwierdziło skuteczność zabiegów rehabilitacyjnych [38]. Termografia jest 
pomocna przy określaniu wpływu ćwiczeń wytrzymałościowych na rozkład tempe-
ratury skóry u sportowców oraz wydolności sportowców reprezentujących różne dyscy-
pliny [39]. Badania przeprowadzono dla grupy narciarzy biegowych oraz pływaków, 
którzy wykonywali ćwiczenia wytrzymałościowe na bieżni. Obrazy termowizyjne 
rejestrowano przed próbą wysiłkową i około 1-2 minuty po wysiłku. Zaobserwowano 
różne rozkłady temperatury skóry w termogramach narciarzy i pływaków [39]. 
Ćwiczenia wytrzymałościowe miały większy wpływ na temperaturę skóry pływaków 
[39]. Badanie termowizyjne zastosowano także do rejestrowania spadku temperatury 
skóry u pacjentów z chorobami kręgosłupa, którzy zostali poddani zabiegom krioterapii 
ogólnoustrojowej lub miejscowej [40]. 

Termowizja stosowana jest do wykrywania gorączki, a obrazowanie termiczne 
okolicy oka jest najszybszym bezkontaktowym miejscem pomiaru [41]. Termowizja 
wykorzystywana jest w celach epidemiologicznych do pomiaru temperatury ciała 
w miejscach użyteczności publicznej, takich jak lotniska, dworce, szpitale [42-44]. 
Termowizja umożliwia szybkie przebadanie dużej grupy osób [42-44]. Ma to duże 
znaczenie podczas pandemii chorób zakaźnych H1N1 [43], Ebola [43], SARS [43, 44] 
oraz COVID-19 [42, 43], ponieważ wykrycie gorączki wskazuje na konieczność 
wykonania badań przesiewowych.  

Zastosowanie termowizji w kosmetologii, dermatologii i medycynie estetycznej 
przedstawiono w pracy [45]. Wykorzystanie termowizji w biotechnologii omówiono 
w pracy [46]. 

6. Zastosowanie termowizji w medycynie weterynaryjnej 

Termowizja w medycynie weterynaryjnej jest szeroko wykorzystana w diagnostyce 
schorzeń u koni [47-50]. Termowizja stosowana jest do wykrywania urazów, uszko-
dzenia kości, więzadeł i nerwów, stanów zapalnych oraz stanów patologicznych kopyt, 
co często pozwala uniknąć wystąpienia klinicznej kulawizny [47-50]. Dzięki termo-
gramom można zlokalizować miejsce schorzenia oraz monitorować przebieg procesów 
naprawczych [47-50]. Termowizja jest metodą diagnozowania chorób ortopedycznych 
u koni wyścigowych, służy do wykrywania stanów zapalnych, co pozawala uniknąć 
kontuzji [51]. Pomiary termograficzne zaproponowano jako uzupełniające do badań 
ultrasonograficznych i rentgenowskich w diagnozowaniu urazów dystalnych odcinków 
kończyn piersiowych koni wyścigowych [51]. Pomiary termograficzne są stosowane 
do wykrywania wstrzyknięć środków w dystalne części koni w nielegalnych proce-
durach, których celem jest poprawa wyników osiąganych przez konie w zawodach 
sportowych [52]. Badania termograficzne rozkładu temperatury na powierzchni ciała 
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koni sportowych wykonano w celu oceny stopnia intensywności treningu [53]. 
Wykazano zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy kończynami przednimi a tylnymi 
koni po odbyciu treningu, co wskazuje na większe obciążenie przednich kończyn koni 
[53]. Przeprowadzono badania termograficzne podczas rocznego cyklu treningowego 
koni wyścigowych służące wykrywaniu kontuzji wynikających z obciążenia trenin-
gowego koni [54]. Wykazano stopniowy i trwały wzrost temperatury spoczynkowej, 
mierzonej w obrębie kończyn piersiowych i powierzchni dogrzbietowej koni wyści-
gowych, wynikający z procesów adaptacyjnych zachodzących w organizmie [54]. 
Pomiary stężenia mleczanów we krwi i pomiary termowizyjne rozkładu temperatury 
na powierzchni ciała koni wyścigowych są prowadzone w celu oceny adaptacji 
organizmu do zwiększonego wysiłku podczas treningu [55]. Termowizja stosowana 
jest także do kontroli dopasowania siodeł [56]. Poprzez badanie rozkładu temperatur na 
grzbiecie konia i siodle zaraz po jeździe, termografia wskazuje miejsca nieprawidło-
wego przylegania, umożliwiając tym samym lepsze dopasowanie siodeł [56]. Termo-
wizję stosuje się do oceny wpływu zarówno masy jeźdźca, jak i siodła, na rozkład 
temperatur na powierzchni ciała koni, co umożliwia dopasowanie siodła [57]. Pomiary 
temperatury wykazały, że umiejętności jeźdźca mają również wpływ na rozkład 
temperatury na powierzchni ciała konia [57].  

Termowizja jest stosowana do wykrywania zakażeń ogólnoustrojowych u zwierząt 
[58-60]. Pomiary termowizyjne w podczerwieni wykorzystano do wczesnego wykrycia 
infekcji u cieląt [58]. Przeprowadzone badania wykazały wzrost temperatury w obszarze 
twarzy cieląt o 1,5-4°C kilka dni wcześniej przed klinicznym stwierdzeniem ich 
choroby. Kamerą termowizyjną u cieląt doświadczalnie zakażonych rotawirusem 
stwierdzono przed pojawieniem się klinicznych objawów choroby spadek temperatury 
barku i wzrost temperatury bocznej części ciała [59]. Wczesne wykrycie zakażenia 
metoda termowizyjną umożliwia podjęcie odpowiedniej interwencji i odseparowanie 
chorych zwierząt od reszty stada, co prowadzi to do zmniejszenia strat w gospo-
darstwie [50]. Termowizję zastosowano do detekcji zmiany temperatury w grupie 
badanych świń jako odpowiedź immunologiczną na otrzymaną szczepionkę [60]. 

Badania termowizyjne wykorzystywane są także do kontroli rui [61, 62] i ciąży 
zwierząt [63]. Niezależnie od warunków środowiskowych klacze w późnej ciąży 
wykazywały wyższą temperaturę boków niż klacze nieciężarne [63]. Różnice tempe-
ratur były większe przy niższej temperaturze otoczenia [63]. Termowizja jest przy-
datnym narzędziem do wczesnego wykrywania zapalenia wymienia u krów [64, 65].  

7. Podsumowanie 

Termowizja jest stosowana w diagnostyce onkologicznej, diagnostyce układu krą-
żenia, okulistyce, stomatologii, do wykrywania chorób zakaźnych oraz do monitoro-
wania przebiegu i efektów fizykoterapii.  

Termowizja w medycynie weterynaryjnej jest wykorzystywana do wykrywania 
urazów oraz stanów zapalnych kończyn, ścięgien i tworzywa kopytowego u koni, 
obciążenia kończyn koni po treningu, chorób układu oddechowego cieląt, zapalenia 
gruczołu mlekowego u krów, zmian temperatury powierzchni ciała zwierząt wskutek 
stosowanych leków. 

Podziękowania 
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Zastosowanie termowizji w medycynie oraz medycynie weterynaryjnej 

Streszczenie 

Termowizja wykorzystuje promieniowanie podczerwone do wyznaczenia rozkładu temperatury powierzch-

niowej ciała, która zależy od procesów zachodzących organizmie. Celem niniejszej pracy jest przedsta-

wienie podstaw fizycznych metody termowizyjnej oraz dokonanie przeglądu publikacji dotyczących 

zastosowań termowizji w medycynie i medycynie weterynaryjnej. W pracy pokazano także termogramy 

w opracowaniu własnym. Termowizja jest stosowana w diagnostyce układu krążenia, zmian nowotwo-

rowych, zmian neurologicznych, źródła bólu, zapalenia płuc, stanów zapalnych stawów, stanów zapalnych 

zatok, dziąseł i jamy ustnej, osadzania implantów w stomatologii, schorzeń gałki ocznej i oczodołu, 

zapalenia spojówek, chorób tarczycy. Metoda termowizyjna jest przydatna do oceny przebiegu procesu 

leczenia oraz skuteczności zbiegów fizykoterapeutycznych. Termowizja w medycynie weterynaryjnej jest 

wykorzystywana do wykrywania urazów oraz stanów zapalnych kończyn, ścięgien i tworzywa kopytowego 

u koni, obciążenia kończyn koni po treningu, lokalizacji schorzeń kręgosłupa u koni, chorób układu 

oddechowego cieląt, zapalenia gruczołu mlekowego u krów, zmian temperatury powierzchni ciała wskutek 

stosowanych leków. Termowizja stosowana jest do monitorowania skuteczności leków oraz procesu leczenia 

schorzeń. W pracy przedstawiono zalety metody termowizyjnej w diagnostyce schorzeń, obowiązujące 

normy i standaryzację badań. 

Słowa kluczowe: termowizja, promieniowanie podczerwone, terapia, medycyna, medycyna weterynaryjna 

Application of thermovision in medicine and veterinary medicine 

Abstract 

Thermovision uses infrared radiation to determine distribution of the body surface temperature, which 

depends on the processes in organism. The aim of this work is presentation of the physical basics of the 

thermovision method and to review the published papers about the uses of thermovision in medicine and 

veterinary medicine. In this work thermograms in our own development are also shown. Thermovision is 

applied in diagnosis of the cardiovascular system, neoplastic changes, neurological changes, source of pain, 

pneumonia, joint inflammation, inflammation of sinus, gums, and mouth, implant placement in dentistry, 

diseases of the eyeball and orbit, conjunctivitis, thyroid disease. The thermal imaging method is useful for 

evaluating the treatment process and the effectiveness of physical therapy. Thermovision in veterinary 

medicine is used to detect injuries and inflammation of the limbs, tendons, and hoof material in horses, 

load on horses limbs after training, localization of spine diseases in horses, calves respiratory diseases, 

mastitis in cows, changes in body surface temperature due to drugs taken. Thermovision is used to monitor 

the effectiveness of drugs and the treatment of diseases. The advantages of the thermal imaging method in 

the diagnosis of diseases, applicable standards and standardization of tests are presented.  

Keywords: thermovision, infrared radiation, therapy, medicine, veterinary medicine 
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Nieinwazyjna stymulacja mózgu  

w terapii chorób neurodegeneracyjnych 

1. Wstęp 

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna (ang. Transcranial magnetic stimulation, 

TMS) jest jedną z najpowszechniej stosowanych nieinwazyjnych metod stymulacji 

mózgu (NIBS). Podczas TMS do izolowanej cewki nad stymulowanym obszarem 

głowy podawany jest prąd przemienny. Generowane jest krótkotrwałe i dynamiczne 

pole magnetyczne, które jest prostopadłe do przepływu prądu w cewce [1]. Do tej pory 

opracowano kilka metod przezczaszkowej stymulacji magnetycznej do nieinwazyjnej 

stymulacji mózgu, a także do pomiaru pobudliwości korowej. 

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) jest odmianą TMS, 

która składa się z powtarzających się serii impulsów magnetycznych o tej samej 

częstotliwości do nieinwazyjnej stymulacji neuronów w mózgu [2]. Ze względu na ich 

częstotliwość można wyróżnić rTMS o częstotliwości wysokiej (powyżej 1 Hz) 

i niskiej (poniżej 1 Hz), która odpowiednio zwiększa lub zmniejsza aktywność stymu-

lowanych obszarów mózgu [3]. 

Inną odmianą NIBS jest przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS), która 

wykorzystuje stały prąd o wartości 1-2 mA i zwykle trwa od 10 do 30 minut. 

W efekcie obserwuje się zjawisko polaryzacji błon komórkowych neuronów, co 

skutkuje wzrostem lub spadkiem poziomu pobudzenia kory mózgowej. Elektrody można 

umieścić w dowolnym miejscu na głowie pacjenta. W przypadku, gdy elektrodą aktywną 

jest anoda, pod którą gromadzi się ładunek ujemny, obserwuje się depolaryzację błon 

komórkowych zlokalizowanych w pobliżu neuronów, co jest spowodowane niedo-

borem jonów dodatnich. Efekt polaryzacji sprzyja tworzeniu potencjału czynno-

ściowego i zwiększa aktywność neuronalną kory. Zjawisko odwrotne występuje, gdy 

katoda jest elektrodą aktywną. Następuje wtedy hiperpolaryzacja błony komórkowej 

neuronów, co skutkuje zmniejszeniem pobudzenia korowego (rys. 1). Niektórzy autorzy 

sugerują zastosowanie metody stymulacji jednobiegunowej, w której elektrodę czynną 

umieszcza się na głowie, a elektrodę bierną umieszcza się poza nią (np. szyja) [4, 5]. 

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie metodami nieinwazyjnymi 

metodami stymulacji mózgu, a zwłaszcza TMS. Opublikowano wiele badań klinicz-

nych dotyczących zastosowania rTMS i tDCS, które dają nadzieję na wprowadzenie 

nowych protokołów skutecznych w leczeniu zarówno chorób psychicznych, jak 

i neurologicznych [6-10]. Celem niniejszego przeglądu jest przedstawienie wyników 

najnowszych badań dotyczących zastosowania TMS i jego pokrewnych metod 

stymulacji we wczesnej diagnostyce oraz terapii chorób neurodegeneracyjnych.  

 

                                                                
1 Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 

www.ioe.wat.edu.pl. 
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Rysunk 1. Układ elektrod do stymulacji anodą (a) i katodą (b). Aktywną elektrodę zaznaczono na 

czarno, a elektrodę odniesienia na biało [4] 

2. Terapeutyczne zastosowanie TMS 

2.1. Stwardnienie zanikowe boczne 

Stwardnienie zanikowo boczne (ALS) jest chorobą górnego i dolnego neuronu 

ruchowego, a jej przyczyna nie została jeszcze poznana. Dotychczasowe badania 

diagnostyczne stymulacji TMS w przypadku ALS zakładają dysfunkcję kory ruchowej 

i korowo-rdzeniowej [11, 12]. Metoda ta umożliwia ocenę integralności funkcjonalnej 

kory ruchowej. Przy czym nadpobudliwość kory jest wczesną cechą sporadycznie 

występujących form ALS, które poprzedzają kliniczny początek choroby neurodege-

neracyjnej [13]. Przypuszcza się, że dysfunkcja górnego neuronu ruchowego (UMN) 

i dolnego neuronu ruchowego (LMN) przy braku cech sensorycznych jest typową 

cechą tej choroby [14]. Badania Floyd i in. [15] wykazały, że metoda TMS oprócz 

możliwości diagnostycznej, może również być przydatna w przypadku oceny klinicz-

nych postępów choroby ALS. Zauważono, że centralny czas przewodzenia dróg rucho-

wych (CMCT) i próg odpowiedzi pogorszają się o mniej niż 2% miesięcznie, 

a amplituda MEP zmniejsza się średnio o 8%. Z tego wynika, że amplituda MEP 

mogłaby zostać potencjalnym biomarkerem postępu choroby ALS. Ponadto naukowcy 

zauważyli, że pacjenci z ALS mają znacznie zmniejszoną gęstość istoty szarej (GM), 

a także wykazują zwiększony stosunek MEP/M i niewielkie wydłużenie CMCT. 

Badania te wskazują, że istnieje zależność pomiędzy zmianami strukturalnymi, funkcjo-

nalnymi motorycznymi i post-motorycznymi [15, 16]. Co więcej, badania dotyczące 

zastosowania tDCS w terapii ALS wykazały, że jest ona bezpieczna i wpływa hamująco 

na postępy choroby. 

Natomiast badania Chervyakov i in. [17] wykazały, że pacjenci z ALS mają wyższy 

spoczynkowy próg motoryczny (MT) w porównaniu z zdrowymi ludźmi, a pacjenci 

z krótszym czasem trwania choroby mają poszerzone mapy. Z tego wynika, że nawigo-

wana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (nTMS) może posłużyć do wykonania 

mapy obszarów ruchowych, które mogą posłużyć jako znaczniki uszkodzenia górnych 

neuronów ruchowych u pacjentów z ALS [18]. Literatura donosi, że TMS ze śledzeniem 

progów motorycznych może pomóc w odróżnieniu ALS od innych zaburzeń neurolo-

gicznych [19]. 
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2.2. Stwardnienie rozsiane 

Stwardnienie rozsiane (MS) jest jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego 

i poważną przyczyna niepełnosprawności u młodych ludzi, które przeważa u kobiet. 

Patogeneza tej choroby nie jest jeszcze poznana. Liczne doniesienia sugerują, że na 

występowanie SM mogą mieć wpływ zanieczyszczenia środowiska, dieta, hormony, 

a także szerokość geograficzna (ekspozycja na światło i witamina D). Dotychczas nie 

ukazało się wiele badań dotyczących badania wpływu TMS i jego pokrewnych metod 

na postępy MS. W przypadku tej choroby potrzeba większej ilości badań, aby wyjaśnić 

rolę technik NIBS w jej leczeniu. 

Mattioli i in. [21] zauważyli, że 10 codziennych sesji anodalnego tDCS lewego 

DLPFC może wpłynąć na poprawę treningu poznawczego na uwagę i szybkość przetwa-

rzania informacji, a efekty utrzymują się nawet do 6 miesięcy [21, 22]. Natomiast 

Olmstead i in. [23] opublikowali wyniki badań dotyczących MS w mysim modelu, 

które wskazują, że stymulacja ultradźwiękowa aktywuje mózg, a także przyspieszają 

remielinizację zmian MS. 

2.3. Choroba Alzheimera  

Kolejną ważną chorobą neurodegeneracyjna jest choroba Alzheimera, która naj-

częściej występuje u osób starszych. W 2006 roku na świecie cierpiało na nią około 

26,6 miliona osób [24]. Lin i wsp. [25] zauważyli, że terapia rTMS może wpłynąć na 

znaczną poprawę zdolności poznawczych u pacjentów z wczesnym do umiarkowanego 

stadium choroby. Analiza wyników wykazała, że stymulacja wielu miejsc (głownie 

dwustronne DLPFC) i długotrwałe leczenie jest bardziej skuteczne [25, 26]. Przypu-

szcza się również, że przedklinek (PC) może być skuteczniejszym miejscem tera-

peutycznym od DLPFC, lecz ta hipoteza wymaga jeszcze potwierdzenia [25, 27]. 

Natomiast Ahmed i in. [28] prowadzili badania skuteczności długoterminowej powta-

rzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej wysokiej (20 Hz) i niskiej (1 Hz) 

częstotliwości stosowanej obustronnie na przedczołowej grzbietowo-bocznej korze 

(DLPFC). Wykazano, że pięć codziennych sesji stymulacji rTMS wysokiej częstotli-

wości po lewej, a następnie po prawej DLPFC poprawia funkcje poznawcze u pacjentów 

z łagodnym do umiarkowanego stadium choroby Alzheimera. Zaobserwowano również, 

że poprawa utrzymywała się przez okres 3 miesięcy [28]. Ponadto liczne badania 

wykazały, że powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna o wysokiej częstotli-

wości jest bardziej skuteczna od rTMS o niskiej częstotliwości w leczeniu choroby 

Alzheimera [29, 30]. Co więcej dotychczasowe wskazują, że codzienna stymulacja 

tDCS DLPFC przez 8, a nawet 6 miesięcy może poprawić lub ustabilizować funkcje 

poznawcze u pacjentów z AD we wczesnym stadium choroby [31-33]. Badania 

Penolazzi i in. [34] sugerują, że 10 codziennych sesji tDCS lewego DLPFC w połą-

czeniu ze szkoleniem poznawczym wpływa na stabilizację globalnych funkcji poznaw-

czych przez okres 3 miesięcy. Natomiast badania prowadzone na szczurach Sprague-

Dewley potwierdzają, że powtarzalny anodowy tDCS może nie tylko poprawić funkcje 

poznawcze i zaburzenia pamięci, ale także jego następstwa utrzymują się nawet przez 

2 miesiące [35]. Jednak terapeutyczny wpływ tDCS należy dokładnie zbadać 

w badaniach klinicznych. 
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3. Podsumowanie  

Ten artykuł przeglądowy pokazuje, że TMS i jego pokrewne metody mogą być 

wykorzystywane we wczesnej diagnostyce, terapii, a także w leczeniu chorób 

neurodegeneracyjnych. Dotychczasowe badania wskazują, że dzięki technikom NIBS 

możliwe jest ustabilizowanie choroby Alzheimera. 

Opisane metody stymulacji mózgu mają duży potencjał, lecz wciąż wymagają 

wielu badań klinicznych. Jednym z największych wyzwań stanowi zoptymalizowanie 

parametrów stymulacji (liczba sesji, impulsów, częstotliwości oraz długość terapii), 

a także wybór najefektywniejszego miejsca. 
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Nieinwazyjna stymulacja mózgu w terapii chorób neurodegeneracyjnych 

Streszczenie  

Przezczaszkowa Stymulacja magnetyczna (TMS) jest bezbolesną i nieinwazyjną metodą, która polega na 

wykorzystaniu silnych impulsów pola magnetycznego do stymulacji struktur mózgu. TMS stymuluje 

tkanki korowe za pomocą indukcji elektromagnetycznej poprzez rozładowanie silnego, ale krótkiego prądu 

elektrycznego generowanego przez cewkę indukcyjną, która jest umieszczana nad badanym obszarem 

korowym. Metoda ta umożliwia stymulowanie reakcji neurologicznych, zarówno w procesach osłabiania 

(< 1Hz), a także pobudzania aktywności neurologicznej (> 1 Hz). Liczne badania pokazały, że techniki 

neurostymulacji (np. rTMS) wykazują korzystny wpływ na poprawę funkcji poznawczych u zdrowych 

osób i pacjentów z różnorodnymi chorobami neurologicznymi. Jednak prace badawcze nad zastosowaniem 

tej metody w terapii chorób neurodegeneracyjnych (np. choroba Alzheimera), a także chorób psychicznych 

(np. migrena) znajduje się nadal w fazie badań klinicznych. Co więcej, techniki nieiwazyjnej stymulacji 

mózgu (NIBS), takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna mogą być w przyszłości przydatne do 

wczesnej diagnozy chorób neurodegeneracyjnych. Dotychczasowe badania wskazują, że w zależności od 

stosowanej wartości częstotliwości, ilości sesji i długości terapii obserwowana jest poprawa, bądź 

ustabilizowanie postępów chorób neurodegeneracyjnych, która może się utrzymywać nawet kilka miesięcy 

po zakończeniu leczenia. Przypuszcza się, że długoterminowa stymulacja TMS o wysokiej częstotliwości 

(20 Hz) jest skuteczniejsza od stymulacji niską częstotliwością (1 Hz).  

Słowa kluczowe: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, tDCS, stymulacja mózgu, choroby 

neurodegeneracyjne 
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Non-invasive brain stimulation in therapy of neurodegenerative disease 

Abstract  

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) is a painless and non-invasive method that uses strong magnetic 

field pulses to stimulate brain structures. TMS stimulates cortical tissues by electromagnetic induction by 

discharging a strong but short electric current generated by an induction coil which is placed over the 

cortical area under study. TMS enables the stimulation of neurological responses, both in the processes of 

weakening (< 1 Hz) and stimulation of neurological activity (> 1 Hz). 

Numerous studies have shown that neurostimulation techniques (e.g. rTMS) have a beneficial effect on the 

improvement of cognitive functions in healthy people and patients with various neurological diseases. 

However, research works on the use of this method in the treatment of neurodegenerative diseases (e.g. 

Alzheimer's disease) are still in the phase of clinical trials. Moreover, non-invasive brain stimulation 

(NIBS) techniques such as transcranial magnetic stimulation in the future may be useful for the early 

diagnosis of neurodegenerative diseases. 

 Previous studies indicate that, depending on the value of the frequency, number of sessions and duration of 

therapy, an improvement or stabilization of the progression of neurodegenerative diseases is observed, 

which may persist even several months after the end of treatment. It is presumed that long-term TMS 

stimulation with high frequency (20 Hz) is more effective than stimulation with low frequency (1 Hz). 

Keywords: Transcranial magnetic stimulation, tDCs, brain stimulation, neurodegenerative diseases 
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Badania własności stentów i przegl d stanowisk 

wykorzystywanych do badań przepływowych 

1. Wprowadzenie  

Wprowadzenie do organizmu wewnątrznaczyniowych implantów nazywanych sten-
tami stało się przyjętym sposobem leczenia narządów, naczyń, przewozów o kształcie 
rurowym w obrębie układów: krążenia, pokarmowego, oddechowego i moczowego.  

Stent jest to implant naczyniowy w kształcie cienkościennego walca najczęściej 
o strukturze siatki, którego wprowadzenie do organizmu w obrębie chorobowo zmie-
nionego naczynia ma przywrócić i utrzymać jego drożność. Poszczególne rodzaje 
stentów uzależnione od miejsca ich implantacji cechują się zróżnicowanymi własno-
ściami użytkowymi. Dotyczy to zarówno cech geometrycznych jak również własności 
mechanicznych biomateriałów z których są one wykonywane. Zespół tych cech powi-
nien być tak dobrany aby implant był wstanie dostosować się do sprężystej współpracy 
z określonym rodzajem tkanek rekonstruowanego narządu. Własności fizykoche-
miczne biomateriału jak również jego powierzchni muszą również wykazywać bardzo 
dobrą biokompatybilność. Dlatego też istotne jest odpowiednie przygotowanie stano-
wiska badawczego, które pozwoli dla danego rodzaju stentu w zależności od jego 
przeznaczenia i miejsca implantacji przeprowadzenie badań własności fizykochemicz-
nych w symulowanych warunkach określonego środowiska tkankowego w warunkach 
in vitro.  

W związku z tym, celem prezentowanej pracy był przegląd istniejących rozwiązań 
tego typu stanowisk oraz modeli wykorzystywanych w badaniach stentów. Zestawienie 
obejmuje porównanie ze sobą ich parametrów wraz z zaproponowaniem rozwiązań, 
które mogłyby korzystnie wpłynąć na rozwój i ulepszenie tych badań. W pracy przy-
bliżono temat stentów a także nakreślono problemy związane z różnymi ich rodzajami. 

2. Rodzaje stenów i problematyka z nimi zwi zana 

Ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność długoterminowej implantacji, 
a także na jakość życia chorego, są interakcje pomiędzy stentem, a organizmem oraz 
wynikające z nich powikłania. Problematyka poszczególnych stentów jest związana 
ich przeznaczeniem oraz z pożądaniem poszczególnych własności.  
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Cechy stentu idealnego:  

 obojętność biologiczna;  

 odporność na odkładanie się składników krążącego płynu, dla układu moczowego 

powinny wykazywać odporność na inkrustrację, w przypadku stenów kardiolo-

gicznych na tworzenie skrzepów; 

 możliwość implantacji stentu przez dłuższy okres czasu;  

 zastosowanie bezbolesnej techniki implantacji; 

 odporność na restenozę, czyli odporność na ponowne zwężenie w miejscu 

poszerzonym. 

Wyróżniamy cztery typy restenozy [1]:  

 typ I ogniskowy (< 10 mm długości):  

IA – w miejscu połączenia stentów lub w przerwie między stentami, 

IB – brzeżny,  

IC – ogniskowy w obrębie stentu, 

ID – wieloogniskowy; 

 typ II rozlany – ograniczony do stentu (> 10 mm długości)  

 typ III proliferacyjny – obejmujący przyległe segmenty naczynia (> 10 mm 

długości)   

 typ IV – całkowita okluzja naczynia w obrębie stentu. 

Najczęściej stosowanymi rodzajami stentów są: kardiologiczne, urologiczne, dotcha-

wicze i stenty używane w układzie pokarmowym. Przegląd pozwolił na zapoznanie się 

z problematyką i rozwiązaniami w przypadku wyżej wymienionych stentów. 

 
Rysunek 1. Rodzaje stentów [2-5]: A) kardiologiczny, B) dotchawiczy, C) moczowodowy,  

D) pokarmowy 

2.1. Stenty kardiologiczne 

Choroba wieńcowa jest chorobą układu, która powoduje około 18 milionów zgonów 

na świecie [6].  

Siateczkowa struktura stentu odpowiada m.in. za jego elastyczność. Wykonane są 

z tworzyw sztucznych lub metalu np. stali 316 albo stopu chromowo-kobaltowego. 
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Wszczepione stenty odpowiadają za przywrócenie drożności zmienionym chorobowo 

naczyniom krwionośnym. Zastosowanie stentu wieńcowego może zagwarantować 

wsparcie podczas angiografii i innych zabiegów klinicznych [7]. 

W przypadku stentów kardiologicznych jednym z najczęściej spotykanych proble-

mów po implantacji jest restenoza, czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej 

poszerzania. Ten długotrwały proces mający istotny wpływ na przebieg choroby staje 

się przyczyną konieczności powtórnego wykonania zabiegu. Restenoza występuje 

z powodu przyłączenia aktywowanych płytek krwi do obszaru stentu, co z kolei indukuje 

proliferację komórek mięśni gładkich, co w efekcie przyczynia się do ograniczenie 

przepływu krwi.  

Poważnym powikłaniem które może mieć miejsce po implantacji, jednak wystę-

pującym stosunkowo rzadko, jest zakrzepica. Polega ona na ostrym zamknięciu światła 

naczynia przez zakrzep powstający w uprzednio implantowanym stencie. 

Klasyfikacja stentów wieńcowych [1]: 

1) Funkcja uwalniania substancji antymitotycznych: 

 stenty konwencjonalne BMS; 

 stenty uwalniające lek DES (uwalniane substancje: sirolimus, ewerolimus, biolimus 

A9, zotarolimus, paklitaksel); 

2) Podział ze względu na inne właściwości: 

 rozprężane na balonie versus samorozprężalne  

 uwalniające z polimerem niedegradowalnym versus z polimerem biodegrado-

walnym versus bez polimerów  

 konwencjonalne versus dedykowane do bifurkacji; 

 metalowe versus biodegradowalne; 

 inne: stenty pokryte anty-hCD34, stentgrafty. 

2.2. Stenty dotchawicze  

Zwężenie tchawicy i głównych oskrzeli to skomplikowane schorzenie o trudnym 

postępowaniu terapeutycznym i niepewnym rokowaniu. Specyficzne dla pacjenta 

choroby układu oddechowego można leczyć za pomocą stentowania wewnątrz światła 

przewodu. Wskazaniem laryngologicznym do zakwalifikowania chorego do założenia 

stentu jest brak możliwości zabezpieczenia drożności dróg oddechowych za pomocą 

rurki tracheotomijnej. Do innych rzadszych przyczyn zwężenia tchawicy dochodzi 

w wyniku zmian pozapalnych w przebiegu gruźlicy, sarkoidozy lub ziarniniaka 

Wegenera. Najczęściej stosuje się stenty silikonowe i metalowe. Stent dotchawiczy 

samorozprężający się wykonany jest z nitinolowej (tytanowo-niklowej) siateczki. 

Charakteryzuje się dużą elastyczności i trwałością [8]. Ich budowa pozwala na ścisłe 

dopasowanie do średnicy tchawicy lub oskrzela oraz umożliwia prawidłowe funkcjo-

nowanie transportu śluzowo rzęskowego [9]. W przypadku stentów dotchawiczych 

stosowanych u pacjentów z nowotworem układu oddechowego, dochodzi często do 

przerośnięcia guza przez konstrukcję stentu, co powoduje ponowne zwężenie światła 

tchawicy. 
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2.3. Stenty stosowane w układzie pokarmowym 

Stenty przełykowe charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością. Średnica 

robocza stentu może wynosić 20, 24 lub 28 mm, natomiast długość samego stentu waha 

się od 80 do 140 mm. Stent wypełnia ścianę przełyku w sposób prawidłowy dzięki 

dedykowanemu kształtowi i odpowiedniej sile rozprężania. Ponadto stent posiada dobrą 

widoczność dla promieni rentgenowskich i może zostać precyzyjnie umiejscowiony 

w odpowiednim miejscu. Znaczniki rentgenowskie na systemie aplikacji wskazują 

ostateczną pozycję całkowicie otwartego stentu i pomagają w jego precyzyjnym uwol-

nieniu. Stent przełykowy posiada wyjątkową stabilność pozycyjną. Jego samoroz-

prężalna siatka nitinolowa dobrze dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta 

a jego atraumatyczne zakończenia gwarantują bardzo dobre umocowanie stentu [10]. 

W przebiegu chorób zapalnych dróg żółciowych i nowotworów pomocne są stenty 

do dróg żółciowych, które umożliwiają odpowiedni drenaż żółci do światła dwunastnicy. 

Do nierzadkich powikłań wrzodziejącego zapalenia dróg żółciowych należy zapalenie 

zwężające drogi żółciowe, co leczy się zakładając do nich odpowiednio dobrany stent.  

Zastosowanie implantacji stentu w układzie pokarmowym może prowadzić do 

różnych powikłań m.in. perforacji przełyku do śródpiersia, do oskrzeli, do opłucnej, 

w zależności od lokalizacji guza. Istnieje także możliwość przemieszczenie się stentu 

podczas implantacji do światła żołądka i konieczność endoskopowego wydobycia go 

z żołądka. Dodatkowo może dojść do zatkania światła przewodu pokarmowego przez 

migrujący stent. Kolejnym powikłaniem może być krwawienie z powierzchni guza. 

Częstym problemem jest zatkanie się stentu kęsem pokarmowym, jednak dzięki 

wprowadzeniu endoskopu udaje się przywrócić drożność tego stentu [11]. 

2.4. Stenty do leczenia schorzeń układu moczowego 

Ureterostenoza jest częstym problemem w układzie moczowym organizmu czło-

wieka. Niedrożność moczowodu spowodowana łagodnymi i złośliwymi nowotworami 

stanowi wyzwanie dla urologów. Stentowanie moczowodu jest ważną opcją tera-

peutyczną w łagodzeniu niedrożności [12]. Powszechna dolegliwością jest także 

zwężenie cewki moczowej. Zwężenia cewki moczowej występują częściej u mężczyzn 

z uwagi na uwarunkowania anatomiczne. Męska cewka moczowa ma około 15-20 cm 

długości (dla porównania damska mierzy od 3 do 5 cm) oraz ma mniejszą średnicę. 

Czynnikiem zwiększającym ryzyko powstania zwężenia są: choroby nowotworowe, 

urazy okolicy krocza, kamica układu moczowego oraz częste infekcji dróg moczowych. 

Stent moczowodowy to plastikowa rurka służąca do utrzymania drenażu nerek. Na 

każdym końcu są loki, które powstrzymują stent przed przemieszczeniem się. 

Do najczęstszych powikłań wynikających ze stosowania stentów w układzie 

moczowym należą [13]: 

 osadzanie się składników mineralnych moczu na powierzchni stentu (inkrustacja); 

 rozrost nabłonka lub powstanie ziarniny prowadzące do zamknięcia światła 

stentu; 

 uszkodzenie cewki; 

 przesunięcie (migracja) stentu; 

 nietrzymanie moczu (NTM). 
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Jednym z głównych problemów dotyczących stentów do dróg moczowych jest 

zjawisko inkrustacji. Jest to osadzanie się składników mineralnych, z których składa 

się mocz na powierzchni stentu [13]. Wprowadzenie ciała obcego do wnętrza narządu 

wykazującego perystaltykę powoduje jej pobudzenie. Podwyższona perystaltyka ma na 

celu zapewnienie drożności światła moczowodu. Wysunięto zatem sugestię, że 

usztywnienie moczowodu w miejscu stentu przyczynia się do pobudzenia perystaltyki 

powyżej stentu, co może powodować zastój moczu i inkrustację niepokrytych frag-

mentów stentu. Stwierdzono, że ryzyko inkrustacji jest większe w miejscach, w których 

stent nie przylega dokładnie do moczowodu. Wpływ na szybkość pojawienia się 

inkrustacji ma również materiał, z którego stent jest wykonany oraz predyspozycje 

chorego. Stwierdzono, że najmniejszą podatność na powstanie inkrustacji wykazują 

biomateriały odporne na zakażenie bakteryjne. 

3. Biomateriały stosowane na stenty 

Biomateriał to materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające 

bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Podstawową cechą biomateriałów jest 

biokompatybilność, co oznacza brak toksyczności materiału oraz chronicznego oddzia-

ływania na system immunologiczny [14]. 

Do produkcji stentów najczęściej wykorzystuje się stale CrNiMo oraz stopy 

z pamięcią kształtu – NiTi.  

Ponadto wykorzystywane są: 

 stal austenityczna; 

 stopy platyny z irydem; 

 tantal; 

 kobalt – stopy kobaltu; 

 złoto; 

 tytan. 

Stale stosowane na stenty charakteryzują się najwyższą jakością oraz mają ściśle 

ustalony skład chemiczny. Głównymi pierwiastkami stopowymi w stalach są chrom, 

nikiel oraz molibden. Pierwiastki te zwiększają odporność na korozję [15]. 

Stopy na osnowie kobaltu, cechują się lepszą biokomatybilnością od stali CrNiMo, 

która wynika z lepszej odporności na korozję. 

Stopy NiTi, cechują się efektem pamięci kształtu, który polega na odwracalną 

i termosprężystą przemianą martenzytyczną, której towarzyszy zmiana struktury pod 

wpływem temperatury oraz nad sprężystością [16]. 

Materiały polimerowe są wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny powłok ze 

względu na ich dobrą biotolerancję w środowisku płynów fizjologicznych, a zwłaszcza 

atrombogenność związaną m.in. ze zwilżalnością, wartością i rodzajem ładunku 

elektrostatyscznego powierzchni. 

Na stenty metalowe nanosi się również powłoki polimerowe, na które nanoszone są 

leki oraz geny. Mogą to być polimery syntetyczne np. PU oraz natulane – kwas mlekowy 

(polilaktyd PLA), celuloza (polisacharyd) [17]. 

Biomateriały spełniają wymagania dotyczące biotolerancji w tkankach i płynach 

ustrojowych. Nie wykazują działań alergicznych, toksycznych oraz immunologicznych. 

Posiadają właściwości atrombogenne, dzięki czemu nie ma zjawiska nadmiernego 
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wykrzepiania się płytek krwi, niedopuszczalna jest obecność faz ferromagnetycznych 

(ferryt+martenzyt). 

Kształt, rodzaj wtrąceń oraz sposób ich rozmieszczenia ma bardzo duży wpływ na 

anizotropię (wykazywanie różnych właściwości w zależności od kierunku, w którym 

dana właściwość jest rozpatrywana) własności mechanicznych materiału [15]. W przy-

padku stentów o szczególnie małych przekrojach należy zaostrzyć wymogi dotyczące 

wielkości ziarn austenitu oraz stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi. 

4. Przegl d badań stentów 

Badania nad stentami skupiają się głównie na ocenie ich konstrukcji oraz bioma-

teriału z którego są wykonane. Poszczególne rodzaje stentów wymagają różnych badań. 

Jako uniwersalne badania wykonuje się pomiary parametrów mechanicznych, do 

których należą: wytrzymałość statyczna i ciągliwość, siła zmęczeniowa, siła pełzania 

oraz stabilność mechaniczna. 

Przed przystąpieniem do fazy in vivo konieczne jest wykonanie badań in vitro. 

Naśladują one zachowanie stentów w organizmie poprzez użycie specjalnie skonstruo-

wanego stanowiska, zaś badanie in vivo zakłada implantację stentu w organizmie. 

Skuteczność, przydatność i efekty analizy in vitro zależą od warunków przeprowa-

dzanego badania. Pod uwagę należy wziąć jak najlepsze odwzorowanie warunków 

fizjologicznych organizmu, dla którego docelowo przeznaczone są wszczepy. 

Ostatnią z badanych właściwości jest biokompatybilność stentu, jednak ze względu 

na rodzaj i zastosowanie stentu wykonuje się je na różne sposoby, zwracając uwagę na 

inne parametry. 

Przykładowo w przypadku stentów kardiologicznych można wykonać badania 

obejmujące: adhezję płytek krwi, hemolizę, hemokompatybilność in vivo, adhezję 

komórek śródbłonka i reakcje zapalne in vivo. 

Do oceny zgodności biokompatybilności często stosuje się modele przepływu krwi, 

które mogą składać się z modeli zwierzęcych in vivo lub oczywiście modeli przepływu 

krwi in vitro. Biorąc pod uwagę wady modeli zwierzęcych, takie jak wyższe koszty, 

większa zmienność i niewrażliwość z powodu przytłaczających krótkoterminowych 

skutków uszkodzenia tkanki, modele przepływu krwi in vitro są bardziej atrakcyjne. 

4.1. Badania stenów do dróg moczowych 

Stenty do dróg moczowych badać można w sposób dwojaki, ponieważ mocz trak-

tować można jako względnie statyczne ciało – jak w pęcherzu, bądź jako płyn przepły-

wający w moczowodach i cewce moczowej.  

Głównym celem badania stentów moczowych jest ocena inkrustacji – jej przebieg 

oraz wpływ na funkcjonalność stentów oraz organizm. 

Dostępne modele dynamiczne są złożone a ich zastosowanie ograniczone jest do 

oceny krótkoterminowej. Pożądane jest, aby konstrukcja stentu umożliwiała jego 

funkcjonowanie przez min. miesiąc. Ponieważ jest to czas po którym zwykle konieczne 

jest jego usunięcie. Idealnym rozwiązaniem było by, aby poprzez rozwój biomate-

riałów, a w szczególności inżynierii powierzchni można było wydłużyć ten czas nawet 

do roku.  
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Przedstawiony przez Gormana, Garvina i współpracowników model dynamiczny 

jest stosunkowo prostą konstrukcją, która umożliwia badanie dużej liczby próbek przez 

długi okres czasu [18]. 

 
Rysunek 2. Rysunek techniczny zbiornika reakcyjnego wykorzystanego w dynamicznym modelu inkrustacji 

[18] 

Model (rys. 2) składał się ze szklanego naczynia połączonego z systemem pompo-

wania sztucznego moczu poprzez naczynie zawierające próbki badanego materiału, 

który zamocowany był na trzpieniach ze stali nierdzewnej. W układzie utrzymywana 

była temperatura 37°C oddająca warunki fizjologiczne. Sztuczny mocz pompowany 

był poprzez silikonowe rurki przy użyciu pompy Watson Marlow z prędkością 10 

ml/min
-1

. Zastosowano obieg zamknięty moczu.  

Działanie dynamicznego modelu inkrustacji wykorzystane było do porównania 

masy inkrustacji na trzech różnych biomateriałach powszechnie stosowanych w układach 

moczowych. W tym celu na trzpieniach umieszczono odcinki (3 x 3 cm) poliuretanu, 

Percuflexu i silikonu. Po dwóch tygodniach przepływu moczu, zostały określone 

poziomy inkrustacji wapnia i magnezu na każdej próbce materiału. Inkrustacja została 

porównana z danymi literaturowymi w celu zweryfikowania poprawności działania 

modelu. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy inkrustacją wytworzoną w naczy-

niach reakcyjnych ani pomiędzy poszczególnymi próbkami, co wskazuje na przydatność 

modelu dynamicznego do uzyskania powtarzalnych wyników oceny biomateriałów.  

Valentina Cauda, Angelica Chiodoni i inni [19] w swoich badaniach opracowali 

model dynamiczny, który miał posłużyć badaniom trzech różnych materiałów stoso-

wanych na stenty. Stanowisko składało się zbiornika na sztuczny mocz, którym była 

szklana butelka o objętości 2 litrów. Zbiornik został uszczelniony, aby utrzymać sterylne 

warunki i umieszczony na mieszadle magnetycznym z płytą grzewczą. której zadaniem 

było utrzymać stałą temperaturę moczu na poziomie 37,8°C przy ciągłym mieszaniu 

poniżej 350 obr/min. Trzy sterylne i przezroczyste silikonowe rurki (średnica wew-
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nętrzna rurki 5 mm, średnica zewnętrzna: 8 mm) zastosowano jako kanały wlotowe 

i wylotowe pompy perystaltycznej i umieszczono w sześciu odpowiednich otworach 

korka uszczelniającego zbiornika (rys. 3). 

Fizjologiczne pH u zdrowego osobnika jest lekko kwaśne, około 5-6, jednak 

w ciągu dnia pH moczu może wynosić od 4,6 do 8,0 w zależności od diety. Aby 

odwzorować zmienność fizjologiczną składu ludzkiego moczu w czasie, każdy roztwór 

krążył w obiegu przez 2 tygodnie, a następnie został wymieniony. Roztwory były 

świeżo przygotowane i sterylizowane za każdym razem przed kontaktem ze stentami. 

 
Rysunek 3. Schematyczne przedstawienie modelu (a), wykonany model (b) [19] 

Po upływie odpowiednio 3 i 6 miesięcy usunięto po jednym stencie z każdego 

materiału. Próbki osuszono a następnie pocięto zarówno prostopadle i równolegle do 

ich osi w celu uzyskania przekrojów lub rzutów odpowiednio powierzchni wewnętrznej 

i zewnętrznej. Skaningowa mikroskopia elektronowa została wykorzystana do oceny 

zmian powierzchni stentu oraz obecności inkrustacji. Porównując uzyskane wyniki 

zauważono, że najwyższa grubość i różnorodność inkrustacji występuje po miesiącu. 

Sytuacja drastycznie zmienia się po 3 miesiącach zanurzenia pokazując coraz mniejsze 

światło naczynia, a po upływie dłuższego czasu całkowicie zablokowane światło wew-

nętrzne i obecność różnych soli. 

Badanie to pozwala na pełne zrozumienie i porównanie analizowanych materiałów 

testowych, obecności i rodzajów inkrustacji a także oceny właściwości mechanicz-

nych, które porównywalne są z badaniami w środowisku in vivo. 

W kilku dostępnych badaniach [18,19] eksperymentalnych wykorzystujących 

modele przepływu stentu/moczowodu in vitro na ogół stosuje się rurki szklane o stałej 

geometrii. Takie układy nie ułatwiają jednoczesnego badania in vitro deformacji 

i kompresji w połączonych układach moczowód-stent.  

W celu określenia wpływu elastycznej ściany moczowodu na siły działające na 

stent i wynikającą z tego dynamikę przepływu wykonano model in vitro stentu w moczo-
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wodzie. Warto podkreślić, iż pod względem hydrodynamiki objętościowy przepływ 

moczu z każdej nerki waha się w zakresie od 25 do 50 ml/h w rurce o średnicy 

wewnętrznej 3 mm. W porównaniu do moczowodu taki przepływ jest bardzo mały, 

więc może one generować przepływ laminarny. 

 
Rysunek 4. Schemat eksperymentalnego stanowiska do badań in vitro [20] 

Opracowano eksperymentalną konfigurację in vitro moczowód-stent (rys. 4), 

wykorzystując lateksowe rurki do symulacji elastycznego moczowodu łączącego 

jednostkę nerkową z pęcherzem. Zbadano przepływ w układzie moczowód-stent [20]. 

Bliższy koniec stentu wprowadzono do szklanego naczynia symulującego jednostkę 

nerkową. Próby różniły się między sobą stopniem odkształcenia stentu. Usunięto 

zawinięcie po stronie wprowadzanej do pęcherza. We wszystkich próbach pompa 

perystaltyczna kontrolowała dopływ płynu przy stałym natężeniu przepływu, a natę-

żenie przepływu po drugiej stronie mierzono poprzez rejestrowanie masy płynu 

w różnych momentach. W badaniach wykorzystywano roztwór soli (9 g NaCl/ l). 

Moczowód był symulowany przez rurkę z naturalnego lateksu o średnicy wewnętrznej 

3,175 mm (1/8 cala) i grubości ścianki 0,79 mm (1/32 cala). Wyboru dokonano na 

podstawie wyników wykonywanych wcześniej badań. Wybór rurek lateksowych w celu 

naśladowania moczowodu bez perystaltyki jest dodatkowo uzasadniony, ponieważ 

stentowanie zwykle powoduje wyraźne zmniejszenie perystaltyki moczowodu. 

Odkształcenie na poziomach (0°, 20°, 40°, 60°) zasadniczo nie ma wpływu na 

przepływ płynu i zmianę ciśnienia w nerkach. Zewnętrzne siły działające na moczo-

wód oraz jego deformacja nie wyjaśniają wysokiej częstości uszkodzenia stentu 

w zewnętrznej niedrożności moczowodu. Inne czynniki, takie jak skład moczu, mogą 

być głównym czynnikiem powodującym niewydolność stentu. Na podstawie analizo-

wanych wcześniej danych literaturowych, przypuszczać można, iż spowodowane jest 

to zjawiskiem inkrustracji. 

4.2. Badania stenów kardiologicznych 

Dostępne obecnie modele przepływu krwi in vitro koncentrują się głównie na 

generowaniu przepływu ciągłego. Aby rozwiązać ten problem, autorzy przedstawiają 

model przepływu krwi, który jest w stanie wygenerować pulsacyjny przepływ oraz 

odtworzyć siły działające na ściany naczynia, przypominające sytuację fizjologiczną.  
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Gerwin Engels, Wim van Oeveren i inni zweryfikowali model, wykonując pomiary 
przepływu dopplerowskiego do obliczenia prędkości i naprężeń występujących 
w ścianach naczyń krwionośnych. Autorzy ocenili trombogenność dwóch stentów uwal-
niających leki. Po zidentyfikowaniu odpowiednich warunków przypominających naprę-
żenie ścinające ściany tętnic wieńcowych, autorzy porównali stenty między sobą [21]. 

Urządzenie Haemobile składa się z metalowej obudowy zawierającej silnik krokowy, 
sterownik silnika krokowego, mikrokontroler, wyświetlacz kryształowy oraz enkoder 
obrotowy z przyciskiem (rys. 5).  

Zasada generowania pulsacyjnego przepływu w pętli testowej oparta jest na mo-
mencie pędu. Krew w pętli testowej z polichlorku winylu zawierającej jednokierun-
kowy zawór zwrotny jest pod wpływem przyspieszenia kątowego. Sztuczna zastawka 
działa jak zastawka serca, tj. zapobiega cofaniu się krwi. Po wygenerowaniu przyspie-
szenia pętla testowa jest zwalniana, aż do jej zatrzymania. Moment pędu krwi powoduje 
jej przepływ do pętli testowej z polichlorku winylu, a następnie krew jest poddawana 
działaniu sił ścinających. W tym okresie przepływu krwi pętla testowa wraca do 
pozycji początkowej. Pulsacyjny przepływ powstaje w wyniku powtarzalności cyklu. 

 
Rysunek 5. (a) pompa Haemobile (b) Pętla testowa wykonana z medycznego przewodu rurowego 

z polichlorku winylu o średnicy wewnętrznej 3 mm. Typowa pętla testowa zawiera około 3 ml krwi. 
(c) Zbliżenie pętli testowej zawierającej umieszczony stent wieńcowy uwalniający lek [21] 

Stenty zostały umieszczone w rurkach z polichlorku winylu. Typowa pętla testowa 
zawiera około 3 ml krwi. Pętle testowe wypełniano w ciągu 20 minut od pobrania 
krwi, a krążenie prowadzano przez 1 godzinę w 37°C przez umieszczenie Haemobile 
z pętlami testowymi w inkubatorze.  

Główne innowacje wprowadzone w przedstawionym stanowisku to pulsacyjny 
przepływ krwi kontrolujący naprężenia ścinające ściany. System dzięki dynamicznemu 
przepływowi świeżej krwi nie wykazuje tendencji do tworzenia się zakrzepów 
i umożliwia wyraźne rozróżnienie między hemokompatybilnymi a niekompatybilnymi 
materiałami.  

Brytyjscy autorzy badali wpływ projektu stentu na przepływ hemodynamiczny 
z zamiarem optymalizacji projektów obecnie stosowanych [22]. Układ doświadczalny 
składał się z lateksowej rurki do symulacji naczynia krwionośnego, pulsacyjnej pompy, 
zbiornika zapewniającego dopływ krwi i serii stentów drukowanych w 3D (rys. 6). 

Woda jest często wykorzystywana do symulacji przepływu krwi w badaniach in 
vitro ze względu na podobne gęstości (woda: 1000 kg/m

3
, krew: 1060 kg/m

3
). Rurka 

lateksowa miała 45 cm długości i wewnętrzną średnicę 6,35 mm. Zastosowano ją do 



 

K        B     ńs  ,       F   , E       Im     , Joan   K    , M     K m      , Magdalena Koperska 

 

178 

symulacji tętnicy. Wlot rurki lateksowej był połączony z pompą pulsacyjną za pomocą 
rury PVC. 

 Pompa reprezentowała lewą komorę serca generując charakterystyczny pulsacyjny 
przepływ w tętnicach obwodowych. Impuls ustawiono na 70 obr/min. Pompa została 
podłączona do zbiornika zasobnikowego, pobierając wodę w celu przepompowania jej 
przez rurkę lateksową. 

Zbiornik umieszczono tak, aby poziom wody znajdował się 32 cm nad rurką latek-
sową, tak aby ciśnienie w naczyniu było zbliżone do ciśnienia ludzkiego ciała. Zbiornik 
zapewnia falę wsteczną, która jest wymagana do wygenerowania prawidłowego 
przebiegu. Stenty wprowadzano ręcznie do rurki lateksowej. 

 
Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie układu wykorzystanego w badaniu [22] 

Eksperyment in vitro ze sztuczną tętnicą pozwala zarejestrować prędkość przepływu, 
zmianę średnicy i ciśnienie spowodowane przepływem krwi przez stent.  

5. Cechy idealnego stanowiska do badań in vitro stentów  

Projekt idealnego stanowiska to poszukiwanie rozwiązań zapewniających wykony-
wanie badań na wielu stentach jednocześnie. Założeniem konstrukcji powinna być 
możliwość przeprowadzania badań długookresowych, trwających nawet do 12 miesięcy. 
Taki czas pozwala na realizację badań oraz dokładną analizę efektywności stentów 
urologicznych. Dodatkowo istnieje możliwość oceny wystąpienia zjawisk niepożą-
danych tj. odkładanie składników na powierzchni implantu. Istotną kwestią jest, aby 
stanowisko pomiarowe było uniwersalne i umożliwiało badanie stentów różnego rodzaju 
i o zróżnicowanych wymiarach. Warunki badania powinny stymulować fizjologiczne 
warunki panujące w organizmie, tj. temperaturę, ciśnienie i kierunek przepływu. 
Materiały powinny być tak dobrane, aby nie reagowały ze sobą i nie wpływały na 
zachowanie stentów. Konsekwencją reakcji mogą być produkty uboczne, które wpływają 
negatywnie na wyniki badań. Ze względu na długoterminowe przeprowadzanie badań 
przepływu istotną kwestią jest aby w razie wystąpienia nieoczekiwanych usterek 
możliwa był łatwa i szybka wymiana poszczególnych komponentów. 
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6. Podsumowanie 

Na podstawie dokonanego przeglądu stosowanych stanowisk do badań in vitro 
stentów, można stwierdzić, że do tej pory nie opracowano idealnego rozwiązania. 
Opracowanie modelu, który dokładnie odwzorowywał by sytuację in vitro nie jest 
prostym zadaniem. Reakcje stent-pacjent są stosunkowo nieregularne i trudne do 
przewidzenia. W przypadku stentów urologicznych szybkość postępowania inkrustacji 
może odbywać się w zupełnie innym tempie w organizmie, niż w zaprojektowanym 
modelu. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku stentów kardiologicznych 
i odwzorowania zjawiska restenozy. 

Podsumowując, ustalenie cech idealnego, uniwersalnego stanowiska badawczego 
dla stenów różnego rodzaju pozwoli na pełne zrozumienie i porównanie analizo-
wanych materiałów testowych, obecności i rodzajów inkrustacji nieorganicznej, oceny 
właściwości mechanicznych i zachowania przez długi okres czasu. Proponowane roz-
wiązanie musi zatem być odpowiednią platformą testową do oceny wydajności stentu. 

Cechy idealnego stanowiska określone na podstawie wykonanego przeglądu litera-
turowego są podstawą do opracowania założeń uniwersalnego stanowiska badawczego 
będącego przedmiotem projektu realizowanego w ramach pozyskiwania środków dla 
koła naukowego Synergia działającego na wydziale Inżynierii Biomedycznej Politech-
niki Śląskiej w Zabrzu. Projekt przeprowadzany jest pod kierunkiem dr inż. Magdaleny 
Antonowicz oraz dr inż. Wojciecha Kajzera. 

Literatura 

1. Michalak M., R       s    ó             ń       – wskazania do implantacji, 
          ,   s                 m          stentu, w Repetytorium z kardiologii, Choroby 
Serca i Naczyń, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego 2014, tom 11, nr 1, s. 43. 

2. https://medovita.pl/co-to-sa-stenty-jakie-sa-ich-rodzaje-jak-wyglada-wszczepienie-
stentow/ (dostęp 1.12.2020). 

3. https://sonologistic.pl/produkty/stenty-oskrzelowo-tchawicze/ (dostęp 1.12.2020). 
4. https://meden.com.pl/oferta/stenty-moczowodowe/2784-stent-moczowodowy-percuflex-

plus-z-oslona-hydroplus.html (dostęp 1.12.2020). 
5. http://hammer.pl/product/stent-przelykowy-evolution-calkowicie-pokryty/ (dostęp 

1.12.2020). 
6. Roth G.A., Johnson C.C., Abajobir A., Abd-Allah F., Abera S.F., Abyu G., Ahmed M., 

Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 
to 2015, J Am Coll Cardiol 2017 Jul 4, 70(1), s. 1-25. 

7. Dąbrowski M., Stenty w sercu –    m s ? R       s    ó       m                 , 
https://www.przychodniasynexus.pl/stenty-w-sercu-czym-sa-rodzaje-stentow-oraz-
mozliwe-powiklania/ (dostęp 30.11.2020). 

8. https://sklep.sigmed.pl/inhalatory-i-stenty-dotchawicze/2182-stent-dotchawiczy-
nitinolowy.html. 

9. Juszkat R., Kopeć T., Błaszyk M., Borucki M., Szyfter W., Protezowanie tchawicy za 
  m    s    ó                                          , Otolaryngol Pol 2009, 63 (6), 
s. 523-527 . 

10. Kaczmarek M., Tyrlik-Held J., Paszenda Z., Marciniak J., C         s     s    ó  
w  s                  m   m          m, Instytut Materiałów Inżynierskich 
i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, Gliwice. 

11. Nowakowski P., Orawczyk T., Ziaja D., Ćwik P., Czajka A., Ziaja K., O             
     ,    g                        ń     m          s    ó                         
z              m g   m                 s  , Chirurgia Polska 2011, 13, 1, s. 11-19. 



 

K        B     ńs  ,       F   , E       Im     , Joan   K    , M     K m      , Magdalena Koperska 

 

180 

12. Fiuk J., Bao Y., Calleary J.G., Schwartz B.F., Denstedt J.D., The use of internal stents in 
chronic ureteral obstruction, J. Urol., 193 (4), 2015, s. 1092-1100. 

13. autor nieznany, S      m                   m      m, Przegląd Urologiczny, 2007/4, 
http://www.przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?1287 (dostęp 30.11.2020). 

14. https://materialyinzynierskie.pl/ (dostęp 30.11.2020). 
15. Andryszczyk M., B  m                s                    s    ó , Scientific-Technical 

Journal, Bydgoszcz 2015. 
16. Marciniak J., Paszenda Z., Walke W., Kaczmarek M., Tyrlik-Held J., Kazjer W., Stenty 

w       g   m             , Gliwice 2006. 
17. Leffler W., Z s  s           m  ó       g              s                     

                  , Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej, Zabrze. 
18. Gorman S.P., Garvin C.P., Quigley F., Jones D.S., Design and validation of a dynamic 

flow model simulating encrustation of biomaterials in the urinary tract, J Pharm 
Pharmacol, 2003 Apr, 55(4), s. 461-8. 

19.  Cauda V., Chiodoni A., Laurenti M. , Canavese G., Tommasi T., Ureteral double-J stents 
performances toward encrustation after long-term indwelling in a dynamic in vitro model, 
J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2017 Nov, 105(8), s. 2244-2253. 

20. Shilo Y., Moda J., Leibovici D., Dror I., Berkowitz B., The Impact of Ureteral 
Deformation and External Ureteral Pressure on Stent Failure in Extrinsic Ureteral 
Obstruction: An In Vitro Experimental Study, J Endourol, 2020 Jan, 34(1), s. 68-73. 

21. Engels G.E., Johannes Blok S.L., van Oeveren W., In vitro blood flow model with 
physiological wall shear stress for hemocompatibility testing – an example of coronary 
stent testing, Biointerphases 2016, Sep 18, 11(3), s. 031004. 

22. Kendall J., Serracino-Inglottb F., Banksc C., Jamshidid P., Attallahd J.M. Feng, In-vitro 
Study of Effect of the Design of the Stent on the Arterial Waveforms, January 2019, 
Procedia Structural Integrity 15, s. 33-40. 

Badania własności stentów i przegl d stanowisk wykorzystywanych do badań 
przepływowych 

Choroby cywilizacyjne w ostatnich latach przyczyniły się do zwiększenia ilości przypadków związanych 
ze schorzeniami dróg moczowych, zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Z tego powodu zauważa się wzrost 
zapotrzebowania na protezy wewnątrznaczyniowe, które służą do leczenia i zapobiegania powikłaniom 
wynikającym z tych zaburzeń. Zanim jednak stenty zostaną wprowadzone do użytku należy wykonać 
szereg badań dotyczących ich właściwości fizycznych ale również odwzorować ich zachowanie w doce-
lowym środowisku aby móc dostosować odpowiedni materiał i przeciwdziałać zjawiskom m.in. inkrustacji.  
Celem pracy był przegląd istniejących rozwiązań stanowisk i modeli wykorzystywanych do badań stentów 
urologicznych. Zestawienie obejmuje porównanie ze sobą ich wydajności i zalet wraz z zaproponowaniem 
rozwiązań, które mogłyby korzystnie wpłynąć na rozwój i ulepszenie tych badań. W analizie przede 
wszystkim skupiano się na dynamicznych modelach przepływu, które bezpośrednio naśladują działanie 
całego układu moczowego oraz umieszczanych w nich stentów. 
Słowa kluczowe: stent, in vitro, przepływ, stanowisko, model dynamiczny 

Stent properties testing and review of stent stands used for flow testing 

Diseases of civilization in recent years have contributed to an increase in the number of cases related to 
urinary tract diseases, both in women and men. For this reason, there is a growing demand for endovas-
cular prostheses, which serve to treat and prevent complications resulting from these disorders. However, 
before stents are put into use, it is necessary to carry out a number of tests concerning their physical 
properties, but also to map their behaviour in the target environment in order to be able to adjust the 
appropriate material and counteract phenomena such as of inlay. 
The aim of the study was to review existing solutions of the stations and models used for urological stent 
examinations. It compares their performance and advantages and proposes solutions that could benefit the 
development and improvement of this research. The analysis focused primarily on dynamic flow models 
that directly mimic the operation of the entire urinary system and the stents placed in them.  
Keywords: stent, in vitro, flow, test stand, dynamic model 
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Analiza wymagań dla konstrukcji stentów 

projektowanych do leczenia dysfunkcji cewki moczowej  

1. Wprowadzenie  

W artykule scharakteryzowano podstawowe funkcje stentów dedykowanych do 

leczenia zwężenia cewki moczowej. Obecnie ten sposób leczenia cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem wśród lekarzy jak i badaczy z różnych dziedzin nauki, 

w tym z biotechnologii czy inżynierii tkankowej. Interdyscyplinarność tego zagadnienia 

wynika między innymi z potrzeby łączenia ze sobą wiedzy z zakresu mechanizm 

inżynierii materiałowej, biologii i medycyny. W skład anatomicznego układu moczo-

wego wchodzą: nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Cewka 

moczowa to ta część układu moczowego, przez którą zawartość pęcherza jest opróż-

niana, i która poprzez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym narażona jest na infekcje 

i podrażnienia. Znajomość mechanizmu odkształceń cewki, użycie materiałów 

o charakterystyce dopasowanej do odkształcalności i sztywności tkanek, umożliwia 

opracowanie nowych rozwiązań lub udoskonalanie tych istniejących. Układ moczowo-

płciowy narażony jest na dysfunkcje prowadzące do przebudowy tkanek i zakłócające 

prawidłowe działanie układu. Diagnozowane są różne schorzenia w obrębie tkanki 

cewki moczowej. Głównym zadaniem tego układu jest usunięcie z organizmu szkodli-

wych i niepotrzebnych produktów przemiany materii. Do wydalanych związków należy 

kwas moczowy, siarczany, fosforany, szczawiany, kreatynina, amon czy różnego 

rodzaju jony. Wydalenie moczu odbywa się poprzez rozluźnienie zwieracza cewki oraz 

skurczu mięśni gładkich pęcherza moczowego [1].  

2. Cewka moczowa 

W zależności od organizmu cewka moczowa będzie różniła się przede wszystkim 

długością. Damska cewka moczowa jest znacznie krótsza niż męska. W przypadku 

kobiet jej długość określa się na około 4-5 cm. Męska cewka moczowa jest elementem 

układu moczowo-płciowego o długości ok. 15-20 cm, która dzieli się na część przednią 

i tylną i składa się z części śródściennej, sterczowej, błoniastej i gąbczastej. Głównym 

zadaniem cewki moczowej jest umożliwienie przejścia moczu i/lub nasienia. Łączy 

ona dystalne odcinki układu moczowego ze środowiskiem zewnętrznym [2, 3].  
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2.1. Zmiany patologiczne w postaci zwężenia w obrębie tkanki cewki 

moczowej  

W związku z tym, że męska cewka moczowa jest znacznie dłuższa niż damska 

w większym stopniu narażona jest na występowanie zmian patologicznych wywo-

łujących dysfunkcje. Męską cewkę moczową można podzielić na cztery zasadnicze 

części: cewka moczowa prostaty i cewka moczowa błonowa, tworzące tylną część 

cewki moczowej oraz cewka moczowa bulwiasta i prącia jamistego, tworzące część 

przednią cewki moczowej (rys. 1). Zwężenia tkanki cewki moczowej męskiej nega-

tywnie wpływają na jakość życia. Występowanie zwężenia cewki moczowej męskiej 

szacuje się na 200-1200 przypadków na 100000 osób, gdzie częstotliwość występo-

wania znacząco wzrasta u mężczyzn po 55 roku życia. Zwężenie cewki moczowej 

można podzielić na: przednie i tylne, które różnią się lokalizacją oraz patogenezą. 

Zwężenia cewki moczowej charakteryzują się przede wszystkim zmianami patologicz-

nymi w macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki gąbczastej cewki moczowej. Zdrowa 

tkanka zostaje zastąpiona gęstymi fibroblastami, produkującymi kolagen, który 

dodatkowo zmniejsza elastyczność tkanki w miejscu zwężenia. Dochodzi wówczas do 

zbliznowacenia lub zwłóknienia tkanek ciała gąbczastego. Etiologia zwężenia cewki 

moczowej w jej przedniej części najczęściej jest wynikiem urazu lub infekcji. Jeśli 

zwłóknienie jest rozległe może obejmować również tkanki sąsiadujące. Zwężenia 

tylnej części cewki moczowej najczęściej są pochodzenia jatrogennego, czyli 

powodują je urazy po radioterapii miednicy lub radykalnej prostatektomii [4-7]. 

ujście
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Gruczoł 
krokowy

Pęcherz 
moczowy

moczowód

Gruczoły opuszkowo- 
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Rysunek 3. Struktura cewki moczowej męskiej-rysunek poglądowy  

[opracowanie własne] 

2.2. Metody leczenia zwężenia cewki moczowej 

Obecnie unika się leczenia technikami mocno inwazyjnymi, jak otwarte zabiegi 

chirurgiczne, ponieważ wiąże się z tym spore ryzyko wystąpienia wielu powikłań [8]. 

Najpopularniejszymi dotychczas stosowanymi zabiegami chirurgicznymi są kalibracja 

cewki moczowej oraz uretrotomia. Zabieg kalibracji cewki moczowej, polega na 

wszczepianiu w zwężone miejsce tkanki metalowych rozszerzadeł o coraz większej 

średnicy w celu maksymalnego rozciągnięcia zwężonej ściany tkanki cewki moczowej. 

Zabieg ten wymaga kilku ingerencji chirurgicznych, które mogą wywołać dodatkowe 
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stany zapalne tkanki oraz jej zwłóknienia. Uretrotomia jest zabiegiem, polegającym na 

rozcięciu zwężonego miejsca. Choć procedura uważana jest za bezpieczną i skuteczną, 

bardzo często występują nawracające zwężenia, które są wynikiem powstających blizn 

po zabiegu [9, 10]. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań. Jednym z nich 

jest leczenie za pomocą stentów, które zapewniają fizjologiczne funkcje cewki 

moczowej, a przy tym wspomagają leczenie zapaleń, minimalizując ryzyko trwałych 

zmian w strukturze tkanek.  

3. Wskazania do stentowania cewki moczowej 

Istnieje wiele schorzeń układu moczowego, które w konsekwencji mogą przyczyniać 

się do rozwoju zwężenia cewki. Należą do nich takie schorzenia jak [11]: 

 zwężenie kanału/światła cewki moczowej  

 objawy dolnych dróg moczowych (prostatyzm) (LUTS: Lower urinary tract 

symptoms); 

 rozrost gruczołu krokowego (BPH: Benign prostatic hyperplasia); 

 problemy z funkcjonowaniem mięśni wypieracza: osłabienie i/lub niestabilność  

 zapalenie gruczołu krokowego  

 zakażenie układu moczowo-płciowego (UTI: Urinary tract infection); 

 niedrożność kanału cewki moczowej wywołana kamieniem  

 obecny pooperacyjny obrzęk błony śluzowej wykonywanej z powodu innego 

schorzenia; 

 zamykanie światła kanału zakrzepem krwi  

 guzy nowotworowe sąsiadujących organów. 

Pacjenci, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu cewki 

moczowej najczęściej skarżą się na [11]: 

 częstotliwość oddawania moczu  

 zwiększoną pilność oddawania moczu  

 nietrzymanie moczu; 

 moczenie się w nocy; 

 słaby strumień oddawanego moczu  

 częściowe oddanie moczu  

 zatrzymanie moczu. 

Choroby układu moczowo-płciowego mogą mieć różne podłoże. Do możliwych 

przyczyn wywołujących dysfunkcje tego układu należy między innymi: 

 starzenie się społeczeństwa  

 brak profilaktyki zdrowotnej, takiej jak kontrolne podstawowe badania moczu, 

kontrolne wizyty u urologa, samobadanie się, czyli obserwowanie własnego orga-

nizmu i okolic moczowo-płciowych  

 nieprzestrzeganie lub brak higieny intymnej, która może być przyczyną bakte-

ryjnego zakażenia dróg moczowych, co w konsekwencji może doprowadzić do 

poważniejszych schorzeń  

 zła dieta  

 pogorszenie się warunków życia społeczeństwa, które jest bardziej narażone na 

wszelkiego rodzaju czynniki powodujące powstawanie chorób nowotworowych. 
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Wraz z rozwojem wiedzy na temat schorzeń występujących w układzie moczowo-

płciowym, zrodziła się idea mająca na celu poszukania rozwiązania konstrukcyjnego 

stentu, umożliwiającego leczenie zdiagnozowanych nieprawidłowości i dysfunkcji tkanki 

cewki moczowej [12]. Badania wskazują na istotną potrzebę poszukiwania takiej 

konstrukcji stentu, która zminimalizuje możliwość wystąpienia przebudowy tkanek 

ścian cewki, a tym samym zwłóknienia. Zwłóknienie tkanek jest procesem powsta-

jącym wskutek długotrwałego obciążenia struktur. Dlatego stosowane obecnie metody, 

polegające na rozciąganiu tkanek i poszerzaniu światła cewki moczowej jest zabiegiem 

sprzyjającym wspomnianej przebudowie. Metody te wywołują mikrourazy w strukturze 

tkanek, które wpływają, zarówno na przebudowę i zwłóknienie, jak i na zmianę kinetyki 

tkanki [13]. 

 
Rysunek 4. Obraz endoskopowy cewki moczowej królika nowozelandzkiego z zaznaczonym obrysem światła 

cewki a) bez płynu, b) wypełnionej płynem [opracowanie własne] 

Nadanie w miejscu zwężenia trwałego rozszerzenia poprzez sztywny stent powoduje 

zmiany w kinetyce cewki. Rysunek 2 przedstawia obrysy światła cewki niewypeł-

nionej i wypełnionej płynem. Jak wynika z przedstawionych obrazów wielkość światła 

cewki może się zmieniać nawet kilkakrotnie pod wpływem działania ciśnienia hydro-

statycznego płynu wypełniającego układ. Należy zatem założyć, iż najwłaściwszym 

rozwiązaniem byłaby konstrukcja, która swoją charakterystyką mechaniczną będzie 

zbliżona do charakterystyki cewki moczowej, i która pod wpływem zmian geometrii 

cewki, działania mięśni i ciśnienia płynów utrzymywałaby warunki przepływu 

wymagane podczas mikcji do opróżnienia pęcherza moczowego. 

4. Idealny stent cewki moczowej – charakterystyka 

Ogólna definicja stentu cewki moczowej stanowi, że jest to tubularna konstrukcja 

tworząca drenaż dla dolnych dróg moczowych w momencie wystąpienia niedrożności 

kanału. W przeciągu ostatniej dekady zaobserwowano znaczący postęp w projekto-

waniu i wytwarzaniu stentów. Jednak w dalszym ciągu nie udało się opracować ideal-

nego stentu spełniającego kryteria stawiane stentom cewki moczowej [14, 15]. Czym 

więc jest idealny stent? Działanie idealnego stentu jest uzależnione od trzech parametrów 

technicznych, które w znaczący sposób wpływają na jego prawidłowe funkcjonowanie. 
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Do parametrów technicznych należy: zastosowany materiał na stent, jego konstrukcja 

oraz odpowiednia powłoka mająca na celu ochronę powierzchni błony. Idealny stent 

powinien charakteryzować się pewnymi określonymi właściwościami, do których 

należy między innymi [12, 16-19]: 

 odpowiednie oddziaływanie między stentem, a tkanką cewki moczowej  

 łatwość w implantacji  

 odpowiedni czas degradacji, wystarczający do pełnej regeneracji chorobowo 

zmienionej tkanki; 

 odpowiednie zaprojektowanie stentu, najczęściej stent tubularny z ewentualnymi 

wypustkami na krańcach stentu stanowiących dodatkowe miejsce przyczepu na 

styku stent-tkanka; 

 biozgodność materiału stosowanego na stent w środowisku tkankowym  

 charakterystyka mechaniczna stentu, zbliżona do charakterystyki materiałowej 

tkanki cewki moczowej. 

5. Istniej ce rozwi zania – przykłady  

Poszukiwania mające na celu wytworzenie idealnego stentu służącego leczeniu 

zwężenia cewki moczowej cieszą się dzisiaj dużym zainteresowaniem. Proponowane 

rozwiązania są różne pod względem zastosowanego materiału czy konstrukcji stentu.  

Jednym z rozwiązań jest zaproponowany stent biodegradowalny wykonany z poli-

dioksanonu (PDO) [20]. Stent poddano wnikliwej analizie oceniającej reakcję zapalną 

oraz ilościową degradację w psiej cewce moczowej. Wykonane badania in vivo 

w psich cewkach moczowych według autorów wykazały dopuszczalną reakcję zapalną 

ze stopniowo zwiększającą się ilością tkanki ziarnistej, przy braku niedrożności światła 

kanału w przeciągu 12 tygodni. Jak podają autorzy przedstawione w artykule opraco-

wanie ma jednak kilka ograniczeń. Pierwsze ograniczenie dotyczy faktu, iż zapropo-

nowane stenty z PDO były implantowane w zdrowych cewkach moczowych, bez cech 

jej zwężenia. Po drugie rozmieszczenie i gęstość powstałych komórek zapalnych 

określono subiektywnie za pomocą filtracji. Po trzecie nie wykonano długoterminowych 

obserwacji po całkowitym zdegradowaniu wykorzystanego do wytworzenia stentu 

materiału PDO. Po czwarte nie wykonano badań in vitro oceny fizycznych zmian 

zaproponowanego stentu m.in. zmiany wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie 

czy testów degradacji. Ostatecznie wyniki badań uzyskane dla zaproponowanego 

stentu z PDO nie zostały porównane z wynikami dla stentów metalowych, nie 

ulegających biodegradacji w celu oceny tworzenia się tkanki ziarnistej po umieszczeniu 

ich w cewce moczowej [20]. Innym przykładem są badania mające na celu ocenę 

stopnia hiperplazji tkanki cewki moczowej powstającej w wyniku implantacji 

biodegradowalnego stentu cewki moczowej wykonanego z kwasu polimlekowego 

(PLLA) oraz stentu metalowego wykonanego z nitinol [21]. Na podstawie przepro-

wadzonych badań stwierdzono, że większą hiperplazję tkanek zaobserwowano w cewce 

moczowej zwierząt z zaimplantowanym bioresorbowalnym stentem. Występujący tam 

przerost tkanek był znacznie grubszy z większą powierzchnią tkanki ziarnistej, która 

wynikała ze znacznego obszaru objętego stanem zapalnym tkanki. Badania te prowa-

dzono w modelach zwierząt ze zdrową cewką moczową, co w znaczącym stopniu jest 

ograniczeniem tych badań. Nie zbadano zmian właściwości fizycznych stentów biode-
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gradowalnych. Nie wykonano testów degradacji in vivo i in vitro dla stentów biodegra-

dowalnych, których czas degradacji może wynieść nawet 2 lata. Nie wykonano analizy 

histologicznej po całkowitym rozłożeniu się stentów biodegradowalnych PLLA [21].  

Kolejnym podejściem do problemu projektowania stentu zdolnego wspomóc proces 

leczenia cewki jest praca zespołu Fu Wei-Juna [22]. Głównym celem tej pracy była 

ocena skuteczności i zastosowania biodegradowalnego stentu cewki moczowej do 

leczenia pourazowych zwężeń cewki moczowej na modelu zwierzęcym-króliczym. 

Zaproponowane stenty były w kształcie spirali. Badając degradację zastosowanego 

materiału autorzy zauważyli, że szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wpły-

wające na rozkład PLLA, takie jak: polidyspersyjność, krystaliczność oraz wielkość 

próbki. Uzyskanie odpowiedniego czasu potrzebnego do procesu degradacji jest możliwe 

przy doborze odpowiednich parametrów wyżarzania, temperatury krystalizacji oraz 

masy cząsteczkowej materiału. Badania kontrolne uretroskopii i uretrografii wykonano 

odpowiednio po 4, 6, 8 i 12 tygodniach po implantacji. Implantacja stentu była udana 

pod względem technicznym i biologicznym. Materiał został dobrze przyjęty przez 

otaczające tkanki we wszystkich badanych przypadkach. U pięciu osobników 

w początkowym etapie po implantacji zaobserwowano krwiomocz, który ustąpił 

spontanicznie po 1-2 dniach. U pozostałych 15 osobników nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości, w postaci obturacji ujścia moczu, krwiomoczu ani przedwczesnej 

śmierci. Po wykonaniu badań końcowych porównujących grupę poddaną eksperymen-

towi, a grupą kontrolną nie stwierdzono znaczących różnic. Niestety zaproponowany 

materiał i wykonany z niego stent nie rozwiązał problemu ostrych stanów zapalnych 

tkanek, jej obrzęków czy powstających osadów, co zaobserwowano w miejscu jego 

implantacji [22].  

Innym ważnym z punktu widzenia wiedzy nt. funkcjonowania stentów w cewce 

moczowej jest praca Kim’a [23]. Autorzy skupili się na zaprojektowaniu i wytwo-

rzeniu biodegradowalnego stentu z dodatkiem substancji czynnej jaką był sirolimus. 

Sirolimus należy do leków z grupy immunosupresantów. Jego zastosowanie miało na 

celu powstrzymanie tworzenia się tkanki ziarnistej po umieszczeniu stentu w modelu 

cewki moczowej szczura. Zaproponowany biodegradowalny stent PLLA z dodatkiem 

substancji czynnej zmniejszył tworzenie się tkanki ziarnistej po jego umieszczeniu 

w kanale cewki moczowej, jednak nie wyeliminował tego zjawiska całkowicie. Ogra-

niczenia tych badań to m.in. implantacja w zdrowych cewkach moczowych. Czas 

obserwacji, który trwał 12 tygodni według autorów jest nie wystarczającym okresem 

do oceny efektów po implantacji i czasu degradacji zastosowanego materiału. Zaprezen-

towane badania nie zawierają analizy charakterystyki materiałowej po implantacji, nie 

przeprowadzono badań degradacji, zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo [23]. 

Shin i pozostali [24] oceniali bezpieczeństwo i skuteczność usuwania samorozprę-

żalnych stentów dedykowanych cewce moczowej. Stenty pokryte poliuretanem lub 

politetrafluoroetylenem (PTFE) usuwano przy użyciu drutu hakowego. Analizowane 

w badaniach stenty samorozprężalne są niestety stentami tymczasowymi, które należy 

usunąć z organizmu, co prowadzi do ponownej ingerencji chirurgicznej. Obecnie 

pracuje się nad rozwiązaniami, które mają za zadanie uniknąć potrzeby ponownych 

zabiegów chirurgicznych. Do podstawowych wad prezentowanego rozwiązania należą 
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powikłania, do których zaliczono m.in. krwotoki i migrację stentów do pęcherza 

moczowego [24].  

Stenty metalowe stosowane do leczenia nawracających zwężeń cewki moczowej 

zostały przedstawione w pracy Kim i współautorów [25]. Badania prowadzono na 

trzech grupach materiałów: stenty pokryte poliuretanem (REMS), stenty pokryte 

politetrafluoroetylenem (PTFE) oraz stenty mieszane (REMS + PTFE). Wadą rozwią-

zania jest ponowna ingerencja chirurgiczna wykonywana w celu usunięcia stentów. 

Dodatkowo odnotowano migrację stentów oraz przypadki nadmiernego obrastania 

stentów tkanką cewki moczowej [25]. 

Ostatnim przytoczonym przykładem są badania Wang i pozostałych [26], w którym 

analizowano nowy biodegradowalny stent uwalniający leki do leczenia zwężenia 

cewki moczowej modelu królika. Opracowane przez autorów biodegradowalne stenty 

były wykonane z PLLA. Część z nich była z dodatkiem substancji leczniczej, miano-

wicie paklitakselu. Badania histologiczne wykazały, że stenty uwalniające lek mogą 

minimalizować reakcje zapalne i powstawanie zwłóknienia w porównaniu z grupami 

kontrolnymi, czyli bezstentowymi. Analiza zdjęć wykonanych pod skaningowym 

mikroskopem elektronowym wykazała, że ulegający biodegradacji stent uwalniający 

lek może ulec stopniowej degradacji w ciągu 12 tygodni. Biodegradowalny stent 

uwalniający paklitaksel z cewki moczowej jest skuteczny w ograniczaniu powstawania 

zwężenia cewki moczowej po jej urazie [26]. 

W pracy zespołu profesora Będzińskiego podjęto próbę wykorzystania materiału na 

bazie alginianu sodu do wytworzenia stentu spełniającego kryteria przyjęte dla stentu 

cewki moczowej [19]. Zaproponowany materiał charakteryzuje się krótkim czasem 

degradacji, co może sprzyjać szybkiemu gojeniu i niewielkiej inwazyjności zabiegu. 

Proponowane rozwiązanie wydaje się uzasadnione i dające szanse na opracowanie 

procedury leczenia stanów zapalnych i innych podrażnień. Głównym celem tego rozwią-

zania jest ochrona podrażnionej tkanki w celu jej zagojenia i ustania stanu zapalnego.  

6. Podsumowanie 

Stan dotychczas prowadzonych badań w świecie wskazuje na potrzebę dalszego 

poszukiwania rozwiązań w zakresie zarówno konstrukcji, jak i odpowiedniego materiału. 

Opisywane w literaturze przykłady stosowania stentów w leczeniu zwężenia cewki 

moczowej, pozwalają na określenie i wytypowanie kryteriów, którymi powinien 

charakteryzować się idealny stent dedykowany do leczenia zwężenia cewki moczowej. 

Przytoczone w niniejszym artykule przykłady literaturowe skupiają się w głównej 

mierze na prowadzeniu badań zmierzających do oceny przede wszystkim drożności, 

występujących stanów zapalnych po implantacji stentu, czasu degradacji stentu oraz 

obrazów histologicznych. Choć nadal podejmowane są próby udoskonalania rozwiązań 

to w dalszym ciągu nie udało się jeszcze wytworzyć stentu, który będzie spełniał 

wszystkie wymogi stawiane stentom urologicznym.  

Podziękowania  

Badania oraz wszelkie analizy zostały wsparte grantem badawczym nr DEC-
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Analiza wymagań dla konstrukcji stentów projektowanych do leczenia dysfunkcji 

cewki moczowej 

Streszczenie  

Głównym celem niniejszej pracy było przybliżenie informacji na temat rozwijania się nauki dążącej do 

opracowania stentów przeznaczonych do leczenia tkanek cewki moczowej. Artykuł o charakterze przeglą-

dowym zawiera zebrane treści z wybranych materiałów literaturowych. Treści zawierają informację 

o potrzebie opracowywania nowych lub udoskonalania już istniejących rozwiązać z zamiarem wytworzenia 

idealnego stentu cewki moczowej. Zaprezentowane przykłady gotowych rozwiązań są jedynie wybranymi 

z wielu.  

Słowa kluczowe: cewka moczowa, stent, projektowanie, medycyna regeneracyjna 

Analysis of requirements for stent design for the treatment of urethral 

dysfunction 

Abstract  

The main purpose of this work was to provide information on the development of science aimed at 

developing stents for the treatment of urethral tissues. The review article contains the collected content 

from selected literature materials. The content includes information on the need to develop new or improve 

existing solutions with the aim of producing an ideal urethra stent. The presented examples of ready-made 

solutions are only a selection from many.  

Keywords: urethra, stent, design, regenerative medicine 
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Ocena realizacji profilaktyki jodowej  

wśród młodych kobiet z Wielkopolski 

1. Wprowadzenie 

Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu 

człowieka, gdyż bierze udział w budowie hormonów tarczycy odpowiedzialnych za 

metabolizm ustroju i rozwój mózgu [1]. Jego ilość w ekosystemie zależy głównie od 

zawartości w glebie oraz od bliskości oceanów i mórz, które są jego rezerwuarem. Stąd 

największe ilości tego pierwiastka odnotowuje się na terenach nadmorskich, natomiast 

najmniejsze na obszarach górskich i polodowcowych [2]. Do najczęstszych zaburzeń 

związanych z niedoborem jodu (IDD) zalicza się wole endemiczne, niedoczynność 

tarczycy, rak pęcherzykowaty tarczycy, obniżenie funkcji umysłowych, a u dzieci 

kretynizm, zaburzenia rozwoju umysłowego, wady wrodzone czy nawet martwe uro-

dzenia [3]. Problem niedoboru jodu występuje w 118 krajach na świecie, w tym 

w Europie [4]. Prowadzone są w związku z tym różne programy mające zapobiegać 

temu niedoborowi. Większość krajów świata, w tym Polska, wdrożyło jodowanie soli 

kuchennej. Program obligatoryjnego jodowania soli w Polsce przyniósł bardzo dobre 

efekty i pozwolił zaklasyfikować Polskę przez WHO do krajów o wystarczającej 

podaży jodu na poziomie populacyjnym, co jest ogromnym sukcesem prewencji IDD 

w naszym kraju. Jednakże model ten niesie ze sobą ryzyko innej natury. W roku 2007 

Światowa Organizacja Zdrowia po licznych konsultacjach wprowadziła zalecenie 

ograniczenia spożycia soli do 5 g/d, gdyż jest ona czynnikiem ryzyka miażdżycy i nad-

ciśnienia tętniczego. Poziom ten jest ponad dwukrotnie niższy niż obecne spożycie soli 

w większości krajów Europy. Rodzi to uzasadnione obawy o skuteczność obecnie 

stosowanego nośnika jodu jakim jest sól kuchenna. W Polsce zaproponowano jako 

rozwiązanie promocję spożycia wód mineralnych naturalnie zawierających jod, a także 

zwiększenie udziału jodu w mleku krowim poprzez podawanie zwierzętom wzboga-

conych pasz [5, 6]. Zarówno w Polsce jak i na świecie prowadzone są badania mające 

na celu odnalezienie równie powszechnego i skutecznego nośnika jodu jak chlorek 

sodu, lecz mającego mniejsze skutki uboczne dla organizmu ludzkiego. Obiecujące 

wydają się być badania na temat biofortyfikacji roślin w jod [7]. Jednym z elementów 

skutecznej profilaktyki jest jej ciągły monitoring i edukacja społeczeństwa [8]. 

W związku z powyższym, celem niniejszej pracy było określenie stanu wiedzy młodych 

kobiet mieszkających na terenie Wielkopolski i studiujących na trzech uczelniach: 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza, na temat znaczenia jodu dla prawidłowej pracy tarczycy oraz 

jego źródeł w diecie. Ponadto, oceniano nawyki żywieniowe tych kobiet. 
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2. Materiał i metody 

Realizację celu pracy uzyskano projektując badania ankietowe, które zostały prze-

prowadzone w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku w Poznaniu. 

Objęto nimi 50 losowo wybranych kobiet w wieku 19-30 lat studiujących na Uniwer-

sytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 61 kobiet w wieku 21-23 lata studiujących na 

Politechnice Poznańskiej oraz 68 kobiet w wieku 21-23 lata studiujących na Uniwer-

sytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jedna osoba z Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza została wykluczona z badania ze względu na wybiórcze wypełnienie 

kwestionariusza ankietowego (n = 67). 14 studentek Uniwersytetu Przyrodniczego 

studiowało kierunki związane z żywieniem człowieka (8% ogółu). Wszystkie kobiety 

zamieszkiwały województwo Wielkopolskie.  

Badania przeprowadzono przy użyciu zaprojektowanego kwestionariusza ankieto-

wego. Zawarte w kwestionariuszu pytania typu zamkniętego dotyczyły stanu zdrowia, 

zażywanych suplementów witaminowo-mineralnych, zachowań żywieniowych zwią-

zanych ze spożyciem produktów stanowiących źródło jodu oraz wiedzy na temat roli 

jodu. Badanie częstotliwości spożycia produktów mlecznych, ryb, mięs, wód mineral-

nych oraz produktów dostarczających substancji goitrogennych przeprowadzono wyko-

rzystując skalę 6-stopniową z określeniami i przypisanymi im wartościami liczbo-

wymi: 1 – „nigdy”, 2 – „1-3 razy w miesiącu”, 3 – „raz w tygodniu”, 4 – „kilka razy 

w tygodniu”, 5 – „raz dziennie”, 6 – „kilka razy w ciągu dnia” [9]. W celu stwierdzenia 

czy wody mineralne stanowiły źródło jodu w diecie, respondentki zostały poproszone 

o podanie nazw wybieranych przez siebie wód. Następnie na podstawie informacji 

zamieszczonych przez producentów na etykietach tych wód, dokonano analizy ich 

składu jonowego i przyporządkowano zawartość jodu. Analiza profilaktyki jodowej 

uwzględniała ocenę zachowań ankietowanych osób związanych z rodzajem najczęściej 

spożywanej soli, warunkami jej przechowywania jak i momentem dodawania do 

żywności. W celu oceny poziomu wiedzy respondentek, zostały one poproszone 

o wskazanie prawdziwości stwierdzeń dotyczących źródeł jodu w diecie, wpływu jodu 

na organizm, źródeł produktów goitrogennych, znaczenia soli w diecie oraz zdań 

dotyczących funkcjonowania tarczycy. Badanie to przeprowadzono wykorzystując 

skalę 5-stopniową, gdzie możliwe były odpowiedzi: „tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, 

„nie”, „nie wiem”. Do odpowiedzi nieprawidłowych zaliczono także „nie wiem”. 

Stwierdzenia wykorzystane do przeprowadzenia tej części badania przedstawiono 

w tabeli 3. 

2.1. Charakterystyka grupy badanej 

W celu omówienia wyników, w pracy posłużono się skrótami: UP – studentki 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PP – studentki Politechniki Poznańskiej 

oraz UAM – studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Badane kobiety miały 19-30 lat, przy czym najliczniejsze były respondentki 

w przedziale 21-23 roku życia (92,7%).  

W kategorii miejsce zamieszkania dominowały osoby zamieszkujące miasta 

powyżej 100 tys. mieszkańców (72,5%).  

Respondentki zostały poproszone o podanie swojej masy ciała i wzrostu w celu 

wyliczenia współczynnika BMI (wyk. 1). Umożliwiło to ocenę stanu odżywienia 
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studentek.Po analizie wyników każdą z kobiet zakwalifikowano do jednej z 4 podgrup, 

według następujących kryteriów: niedowaga 17,0-18,49 BMI, prawidłowa masa ciała 

18,5-24,99 BMI, nadwaga 25,0-29,99 oraz otyłość I stopnia 30,0-34,99 BMI. Zarówno 

w każdej z grup wyodrębnionych ze względu na uczelnię, jak i ogółem najliczniejsze 

były osoby z prawidłową masą ciała (86,5% ogółem). 

 
Wykres 1. Podział młodych kobiet studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice 

Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) ze względu na wartość wskaźnika BMI 

[opracowanie własne] 

2.2. Analiza statystyczna 

Wyniki opracowano statystycznie korzystając z programu Microsoft Office Excel 

2007. Przy użyciu programu dokonano analizy wyników tj. wyznaczono średnie 

arytmetyczne, wykorzystano funkcję tabel i wykresów przestawnych.  

3. Analizai dyskusja wyników  

3.1. Spożycie produktów będ cych źródłem jodu i substancji 

goitrogennych 

Jednym z najistotniejszych źródeł jodu w diecie jest sól kuchenna jodowana. 

Dodawanie jej w trakcie przygotowywania przez siebie posiłków deklarowało ogółem 

99,4% respondentek (wyk. 2). W pytaniu tym nie uwzględniono soli ukrytej czyli 

zawartej w gotowych daniach, mieszankach przyprawowych czy posiłkach spożywanych 

po za domem. Podobne wyniki uzyskali Szymandera-Buszka i in. (2011) [10], gdzie 

w badaniu w grupie 450 kobiet, w przedziale wiekowym między 19. a 50 rokiem życia 

stwierdzili, że 100% osób spożywało sól kilka razy w ciągu dnia. 
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Wykres 2. Charakterystyka spożycia soli kuchennej w diecie młodych kobiet studiujących na Uniwersytecie 

Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) 

[opracowanie własne] 

Jako jeden z elementów profilaktyki jodowej zaproponowano w Polsce picie wód 

bogatych w jod. Wykres 3 przedstawia deklarowaną przez badane studentki częstotli-

wość spożywania wód mineralnych.Stwierdzono, że aż 88,2% badanych kobiet deklaro-

wało picie wody codziennie, z tego 75,3% kilka razy dziennie i 3,4% raz dziennie. 

Kobiety deklarowały spożycie wody kranowej, a także wód butelkowanych tj. Ciso-

wianka, Nałęczowianka, Muszynianka, Muszyna, Polaris, Primavera, Żywiec Zdrój, 

Staropolanka 2000 oraz Kinga Pienińska (wyk. 4). Analiza składu mineralnego tych 

wód, jasno pokazała, że żaden z tych produktów nie zawiera jonów jodu w swoim 

składzie, w związku z czym nie spełnia kryteriów programu polskiej profilaktyki 

jodowej. Należy zwiększyć promocję wód zawierających jony jodu m.in. w ramach 

profilaktyki jodowej, ponieważ mogą stanowić zdrowszą alternatywę dla wód nisko-

zmineralizowanych. Mirek (2007) [11] uzyskała odmienne wyniki częstości spoży-

wania wód mineralnych wśród grupy mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia. 

W przytoczonym badaniu jedynie 37,5% osób piło wodę codziennie, pozostałe osoby 

piły ją kilka razy w tygodniu lub rzadziej, 4,7% zadeklarowało, że w ogóle nie pija 

wody.Takie różnice mogą świadczyć o zwiększeniu świadomości społeczeństwa na 

temat zdrowotnych korzyści płynących z picia wody. 
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Wykres 3. Charakterystyka częstości spożywania wód mineralnych w grupie młodych kobiet studiujących na 

Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

(UAM) [opracowanie własne] 

 
Wykres 4. Charakterystyka spożycia poszczególnych wód mineralnych w grupie młodych kobiet studiujących 

na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza (UAM) [opracowanie własne] 

Ryby zwłaszcza morskie stanowią źródło jodu w diecie [12]. Na podstawie analizy 

uzyskanych wyników (tab. 1) stwierdzono, że w grupie badanych osób chętniej spoży-

wane były ryby morskie niż słodkowodne.Jest to korzystne zjawisko, ze względu na 

zapobieganie niedoborom jodu. Jednakże częstość spożycia ryb była niska, tj. raz 

w tygodniu lub rzadziej. Szymandera-Buszka i in. (2008) [13] wykazali w grupie 

młodzieży 16-19 lat, że 19% osób nie spożywało ryb, natomiast pozostałe osoby 

spożywały je głównie w postaci przetworzonej. Autorzy zaznaczają, że przetwory 

rybne nie stanowią dobrego źródła jodu w diecie, w przeciwieństwie do świeżych ryb.  
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Tabela 1. Charakterystyka częstości spożywania ryb w diecie młodych kobiet studiujących na Uniwersytecie 

Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) 

Produkt 

% osób spożywających 

K
il

k
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1
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 r
az

y
 w

 

m
ie
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N
ig

d
y
 

R
y
b
y
 m

o
rs

k
ie

 

UP 0 0 2 20 8 70 

PP 0 0 0 28 62 10 

UAM 0 0 0 37 57 6 

Ogółem 0 0 1 29 62 8 

R
y
b
y
 s
ło
d
k
o
-

w
o
d
n
e 

UP 0 0 0 4 50 46 

PP 0 0 0 2 46 52 

UAM 0 0 0 1 48 51 

Ogółem 0 0 0 2 48 50 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników (tab. 2) dotyczących spożycia produk-

tów mlecznych stwierdzono, że ankietowane kobiety deklarowały najczęstsze spożycie 

serów, zarówno twarogowych jak i podpuszczkowych. Te produkty były spożywane 

przez ponad połowę respondentek kilka razy w tygodniu lub częściej. Niewiele 

rzadziej były wybierane jogurty naturalne oraz mleko. Najrzadziej spożywane były 

serki homogenizowane i napoje mleczne słodzone. W badaniu przeprowadzonym przez 

Malczyk i in. (2017) [14] wśród grupy kobiet i mężczyzn w wieku 19-26 lat mleko 

i napoje mleczne były spożywane raz lub kilka razy w tygodniu, kobiety istotnie 

statystycznie częściej spożywały sery twarogowe, natomiast sery żółte były spożywane 

najczęściej raz w tygodniu. Mleko i produkty mleczne są istotnym elementem profi-

laktyki jodowej ze względu na przechodzenie tego pierwiastka z mieszanek paszowych 

dla krów do mleka [15]. 

Tabela 2. Charakterystyka częstości spożywania produktów mlecznych w diecie młodych kobiet studiujących 

na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza (UAM)  

Produkt 

% osób spożywających 
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UP 18 30 20 10 12 10 

PP 13 18 36 8 5 20 

UAM 6 19 43 6 2 24 

Ogółem 12 22 34 8 6 18 
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S
er

y
 

p
o
d
p
u
sz

cz
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k
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e 

UP 16 8 36 20 14 6 

PP 6 2 51 3 20 18 

UAM 9 2 51 4 13 21 

Ogółem 10 4 47 8 16 16 
S

er
y
 

tw
ar

o
g
o
w

e 

UP 4 12 22 24 32 6 

PP 7 2 52 3 18 18 

UAM 9 2 51 4 12 21 

Ogółem 7 4 43 10 20 16 

Jo
g
u
rt

 

n
at

u
ra
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y
 

UP 0 20 30 20 16 14 

PP 5 2 51 3 21 18 

UAM 6 2 49 4 18 21 

Ogółem 4 7 44 8 18 18 

S
er

k
i 

h
o
m

o
g
en
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o
-

w
an

e 

UP 0 4 12 8 38 38 

PP 0 3 8 16 35 38 

UAM 0 5 8 22 28 37 

Ogółem 0 4 9 16 33 38 

N
ap

o
je

 

m
le

cz
n
e 

sł
o
d
zo
n
e 

UP 0 2 0 6 26 66 

PP 0 0 0 7 34 59 

UAM 0 0 0 6 39 55 

Ogółem 0 1 0 6 34 60 

Źródło: Opracowanie własne 

Grupa warzyw krzyżowych charakteryzuje się wysoką zawartością substancji 
goitrogennych i ich prekursorów. Są to związki ograniczające wykorzystanie jodu przez 
tarczycę. Do goitrogenów zalicza się takie grupy substancji jak siarkowe związki 
organiczne (np. tiocyjaniany, izotiocyjaniany, goitryna), flawonoidy, polihydroksy-
fenole czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne [16]. Analiza częstości 
spożycia warzyw krzyżowych przez badaną grupę (wykres 5) wykazała, że 66,9% 
osób deklarowało spożywanie tych produktów raz w tygodniu lub częściej. Odmienne 
wyniki uzyskały Sorbal i Palacz-Wróbel (2018) [17] w grupie kobiet w wieku 20-50 lat 
mieszkających na terenie województwa śląskiego i cierpiących na choroby tarczycy. 
Zdecydowana większość badanych kobiet (80%) deklarowała spożycie warzyw 
krzyżowych kilka razy w miesiącu lub rzadziej. Autorki podkreślają przy tym, że 
wiedza respondentek na temat zalecanej w ich schorzeniach diety, była niska.  
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Wykres 5. Charakterystyka częstości spożycia warzyw krzyżowych w grupie młodych kobiet studiujących na 

Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

(UAM) [opracowanie własne] 

3.2. Warunki przechowywaniasoli jodowanej i jej stosowania 

Stabilność jodu w soli jodowanej zależy od kilku czynników: wilgotności soli oraz 

środowiska przechowywania, dostępu światła i ciepła, zanieczyszczeń w soli, wartości 

pH soli oraz rodzaju związku chemicznego użytego do jodowania. Konsumenci w celu 

zwiększenia stabilności jodu w trakcie przechowywania powinni zamknąć sól po 

otwarciu w nieprzejrzystym, szczelnym pojemniku, najlepiej w suchej szafce odda-

lonej od sprzętów AGD, które generują ciepło, we względnie chłodnym miejscu. Taki 

postępowanie pozwoli zminimalizować straty cennego dla zdrowia pierwiastka [18]. 

Wykres 6 przedstawia analizę wyników dotyczących czasu przechowywania soli po 

otwarciu przez badane osoby. Większość respondentek (88,2%) deklarowała przecho-

wywanie soli jodowanej powyżej 3 miesięcy. Wcześniejsze badania potwierdzają, że 

zawartość jodu w soli obniża się wraz z wydłużaniem się czasu przechowywania [19]. 

 
Wykres 6. Charakterystyka czasu przechowywania soli jodowanej po otwarciu w grupie młodych kobiet 

studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza (UAM) [opracowanie własne] 
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Analiza wyników dotyczących warunków przechowywania soli po otwarciu przez 

respondentki (wyk. 7) wykazała, że jedynie 32,6% osób poprawnie przechowywało sól 

w gospodarstwach domowych tj. w zamkniętej szafce oddalonej od sprzętów AGD. 

Jak wskazują wcześniejsze badania zawartość jodu w soli jodowanej zmniejsza się 

wraz z wydłużaniem się czasu przechowywania, ale zmienne warunki przechowywania 

są czynnikiem pogłębiającym te straty [18, 19]. 

 
Wykres 7. Charakterystyka warunków przechowywania soli jodowanej po otwarciu w grupie młodych kobiet 

studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza (UAM) [opracowanie własne] 

Jod jest pierwiastkiem wrażliwym na działanie promieni słonecznych, w związku 

z czym sól jodowaną powinno się przechowywać w nieprzejrzystych pojemnikach, 

z dala od źródeł światła [20]. Wykres 8 przedstawia warunki przechowywania soli 

jodowanej ze względu na dostęp światła w domach badanych studentek. Ponad połowa 

respondentek (52,2%) deklarowała przechowywanie soli jodowanej w przejrzystych 

pojemnikach, co może generować dodatkowe straty jodu w trakcie przechowywania. 

 
Wykres 8. Charakterystyka przechowywanie soli po otwarciu w przejrzystym pojemniku w grupie młodych 

kobiet studiujących na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza (UAM) [opracowanie własne] 
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W trakcie badania momentu solenia potraw (tab. 3) kobiety deklarowały dodawanie 
soli na początku przygotowywania potraw w przypadku ryżu, makaronu, ziemniaków 
i produktów mięsnych. Ponad połowa respondentek soliła zupy w trakcie gotowania, 
natomiast inne produkty były solone przez podobną liczbę osób, na końcu gotowania 
lub nie dodawano soli do ich przygotowania. Jod jest pierwiastkiem wrażliwym na 
zmiany temperatury, w związku z czym w celu zachowania jak największej jego ilości 
w produkcie należy dodawać sól jodowaną na koniec obróbki termicznej. Szymandera-
Buszka i Waszkowiak (2007) [21] wykazały, że zawartość jodu z soli kuchennej 
w trakcie gotowania spada o 5%, wydłużenie czasu gotowania do 30 min zwiększyło 
straty tego pierwiastka prawie trzykrotnie. Oprócz wykazanych strat w trakcie samej 
obróbki kulinarnej należy dodać straty w trakcie przechowywania w zależności od 
warunków tj. dostęp światła, wilgoci czy temperatura otoczenia.  

Tabela 3. Charakterystyka momentu dodawania soli w trakcie przygotowywania posiłków przez młode 
kobiety studiujące na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza (UAM)  

Grupa 
badana 

Ilość osób w % 
(n UP = 50; n PP = 61; n UAM = 67  n Ogółem = 
178) 

Z
u
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(n
p
. 
w

ar
zy

w
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Dodawanie soli na początku obróbki 

UP 16 60 62 72 38 24 

PP 19 80 72 87 100 13 

UAM 24 79 70 79 100 16 

Ogółem 20 74 68 80 83 17 

Dodawanie soli w trakcie gotowania 

UP 58 16 12 16 42 26 

PP 56 2 7 3 0 16 

UAM 55 0 5 3 0 12 

Ogółem 56 5 7 7 12 17 

Dodawanie soli na końcu procesu 

UP 18 2 2 4 10 8 

PP 18 0 2 0 0 41 

UAM 13 0 3 0 0 42 

Ogółem 16 1 2 1 2 32 

Nie dodaje soli podczas gotowania 

UP 8 22 24 8 10 42 

PP 7 18 18 10 0 30 

UAM 8 21 22 18 0 30 

Ogółem 7 20 22 12 2 33 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.3. Wiedza żywieniowa na temat jodu 

Wykres 9 przedstawia źródła wiedzy żywieniowej z jakich korzystały ankietowane 

studentki. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najczęściej wybierane 

były blogi internetowe/funpage (35,7%). Najmniej respondentek deklarowało korzy-

stanie z prasy codziennej (1,7%), porad lekarzy (4,4%) i dietetyków (4,2%). Ponad to 

13,6% osób deklarowało, że nie poszukiwało informacji w zakresie żywności i żywienia. 

W badaniu przeprowadzonym przez Szymandera-Buszka i in. (2016) [22] potwier-

dzono, że najczęściej wybieranym źródłem wiedzy żywieniowej na temat jodu był 

internet. Autorzy zwracają uwagę, że w grupie kobiet, które charakteryzowały się niskim 

poziomem wiedzy na temat jodu dominują takie źródła informacji jak znajomi i rodzina, 

telewizja i internet. Zasugerowano zatem wykorzystanie różnych kanałów medialnych 

w celu szerzenia wiedzy żywieniowej w ramach programu profilaktyki jodowej. 

 
Wykres 9. Charakterystyka źródeł wiedzy żywieniowej w grupie młodych kobiet studiujących na 

Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

(UAM) [opracowanie własne] 

Ostatnie pytanie zamieszczone w kwestionariuszu miało na celu ocenę wiedzy 

badanych kobiet na temat jodu. Kobiety zostały poproszone o ocenę prawdziwości 

stwierdzeń dotyczących funkcjonowania tarczycy, źródeł jodu w diecie, wpływu jodu 

na organizm, źródeł produktów goitrogennych oraz znaczenia soli w diecie. Analizę 

uzyskanych odpowiedzi przedstawia Tabela 3. Respondentki uzyskały wysoki procent 

poprawnych odpowiedzi (>70%), przy stwierdzeniach dotyczących pracy tarczycy, 

źródeł jodu oraz wpływu soli na zdrowie. Mniej niż połowę poprawnych odpowiedzi 

uzyskały natomiast w pytaniach bardziej szczegółowych, na temat źródeł jodu i zawar-

tości związków goitrogennych w produktach spożywczych czy roli jodu w organizmie. 

Na tej podstawie stwierdzono, że warto byłoby wprowadzić edukację społeczeństwa 

w zakresie profilaktyki jodowej, aby zwiększyć jej skuteczność. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

%
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 

UP 

PP 

UAM 

Ogółem 



 

O                   f                    ó  m                         s   

 

201 

Tabela 3. Charakterystyka poziomu wiedzy żywieniowej w grupie młodych kobiet studiujących na 

Uniwersytecie Przyrodniczym (UP), Politechnice Poznańskiej (PP) i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

(UAM) 

Treść pytania 
% poprawnych odpowiedzi 

UP PP UAM Ogółem 

Niedobór jodu prowadzi do zaburzeń stanu zdrowia 90 93 91 92 

Ryby morskie są dobrym źródłem jodu 80 88 91 87 

Sól spożywana w nadmiarze szkodzi zdrowiu 100 100 100 100 

Sól powinno się dodawać na początku gotowania, 

aby zachować jej wartości odżywcze 
52 39 33 40 

Niedobór jodu jest bardziej niebezpieczny dla 

mężczyzn niż kobiet 
58 51 42 49 

Związki ograniczające wchłanianie jodu przez 

organizm znajdują się w marchwi 
26 25 21 24 

Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego 

rozwoju płodu 
66 74 72 71 

TSH jest hormonem, którego ilość należy 

kontrolować u osób cierpiących na choroby tarczycy 
80 82 78 80 

W Polsce istnieje obowiązek jodowania soli przezna-

czonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi 
66 57 49 57 

Chroniczne zmęczenie może być objawem zaburzeń 

funkcjonowania tarczycy 
90 87 84 86 

Ryby słodkowodne są dobrym źródłem jodu 50 48 42 46 

W celu zachowania wartości odżywczej soli, należy 

ją dodawać na koniec gotowania potraw 
40 33 25 32 

Jodowanie soli jest szkodliwe dla zdrowia 72 56 45 56 

Brokuły zawierają związki, które ograniczają 

wchłanianie jodu przez organizm 
36 48 48 44 

Insulina jest hormonem, którego ilość należy 

kontrolować u osób cierpiących na choroby tarczycy 
56 52 46 51 

Większe ilości jodu znajdują się na terenach 

nadmorskich niż górskich 
94 95 96 95 

Ilość jodu w organizmie nie ma znaczenia dla 

funkcjonowania tarczycy 
76 54 46 57 

Sól jest jedynym produktem spożywczym, który 

dostarcza jodu w diecie 
82 85 87 85 

FT4 jest hormonem produkowanym bezpośrednio 

przez tarczycę i wpływa na funkcjonowanie wielu 

układów w organizmie 

60 38 27 40 

W Polsce istnieje obowiązek jodowania margaryn 

roślinnych przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi 

46 41 28 38 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników badań przyjęto następujące wnioski: 

1. Sól jodowaną można uznać za produkt spełniający zadanie nośnika jodu w badanej 

populacji, gdyż 80% studentek Uniwersytetu Przyrodniczego oraz wszystkie stu-

dentki Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza deklaro-

wały jej spożycie. 

2. Do zjawisk niekorzystnych należy zaliczyć deklarowane warunki przechowy-

wania soli jodowanej, co może wpływać na obniżenie rzeczywistego spożycia 

jodu pochodzącego z tego produktu.  

3. W każdej z badanych grup studentek najważniejsze źródło jodu w pożywieniu 

stanowiły produkty mleczne oraz ryby morskie. 

4. Znaczna cześć respondentek deklarowała spożycie wód mineralnych kilka razy 

dziennie, ale nie zawierających jonów jodu w swoim składzie. 

5. Produkty goitrogenne spożywane były raz w tygodniu lub częściej przez znaczną 

część studentek. Dotyczyło to w najwyższym stopniu studentek Politechniki 

Poznańskiej. Produkty te mogą zatem zaburzać wykorzystanie jodu dostarczonego 

wraz z dietą. 

6. Wiedza żywieniowa badanych studentek nie była wystarczająca. Najmniej osób 

odpowiedziało poprawnie na pytania dotyczące źródeł substancji goitrogennych 

oraz prawidłowego stosowania soli jodowanej. 

7. Głównym źródłem wiedzy żywieniowej wśród studentek był internet.  

8. Biorąc pod uwagę błędy w korzystaniu i przechowywaniu soli jodowanej, braku 

świadomości źródeł jodu i ich wdrażania w jadłospis, a także ogólnie niskiego 

poziomu wiedzy na temat tego pierwiastka wciąż niezbędne jest prowadzenie 

szerokiej edukacji żywieniowej jako elementu profilaktyki jodowej. 
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Ocena realizacji profilaktyki jodowej wśród młodych kobiet z Wielkopolski 

Streszczenie  

Celem pracy było określenie stanu wiedzy młodych kobiet mieszkających na terenie Wielkopolski i studiu-

jących na trzech uczelniach: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej i Uniwer-

sytecie im. Adama Mickiewicza, na temat znaczenia jodu dla prawidłowej pracy tarczycy oraz jego źródeł 

w diecie. Ponadto, oceniano nawyki żywieniowe tych kobiet. Pomiaru dokonano za pomocą autorskiego 

kwestionariusza ankietowego. Ustalono, że zgodnie z założeniami krajowej profilaktyki jodowej, sól 

stanowić może dobre źródło jodu w badanych grupach, gdyż spożywało ją 80% studentek Uniwersytetu 

Przyrodniczego i 100% studentek Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Jednakże niekorzystne warunki przechowywania soli jodowanej w gospodarstwach domowych badanych 

osób, mogą prowadzić do zmniejszania zawartości jodu w tym produkcie. Respondentki charakteryzowały 

się ogólnie niską wiedzą na temat jodu, a dodatkowo najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji 

był internet. Rodzi to potrzebę szerszej edukacji społeczeństwa na temat roli i źródeł tego pierwiastka. 

Słowa kluczowe: jod, profilaktyka jodowa, źródła jodu  
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Assessment of realisation iodine prophylaxis among young women from 

Wielkopolska 

Abstract 

The aim of the study was to determine the state of knowledge of young women living in Wielkopolska and 

studying at three universities: Poznań University of Life Sciences, Poznań University of Technology and 

University of Adam Mickiewicz on the importance of iodine for the proper functioning of the thyroid gland 

and its sources in the diet. Moreover, the eating habits of these women were assessed. The measurement 

was made using the proprietary questionnaire. It was established that in accordance with the assumptions 

of the national iodine prophylaxis, salt may be a good source of iodine in the study groups as it was 

consumed by 80% of students of the University of Life Sciences and 100% of students of the Poznań 

University of Technology and the University of Adam Mickiewicz. However, in each of the studied 

groups, unfavorable storage conditions were found, which may lead to a reduction in the iodine content in 

iodized salt. The respondents had a generally low knowledge of iodine and the Internet was the most 

frequently used source of information. This raises the need for wider public education about the role and 

sources of this element. 

Keywords: iodine, iodine prophylaxis, iodine sources 
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Progi wytrzymałościowe Ziemi a zdrowie człowieka 

1. Wstęp 

Istnieje ścisły związek między zdrowiem i dobrostanem ludzi a biosferą [1]. Zdrowie 

człowieka – zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak 

choroby i innych niedomagań, ale również dobrostan na trzech płaszczyznach: fizycznej, 

psychicznej i społecznej. Utrzymanie zdrowia wymaga ciągłej pielęgnacji co oznacza, 

że należy dbać o sprawne przywracanie równowagi, jeżeli jest zakłócona [2]. Środo-

wisko jest jednym z czynników determinujących zdrowie człowieka. Oczywiście nie 

wpływa ono w tak znaczny sposób jak np. dieta, jednak może mieć wpływ na powsta-

wanie i rozwój wielu chorób [3]. W ciągu ostatnich 10 000 lat, średnia globalna tempe-

ratura utrzymywała się na stałym poziomie dzięki czemu możliwy był rozwój rolnictwa 

oraz cywilizacji. Od końca XVII wieku, czyli od początków rewolucji przemysłowej, 

warunki życia na Ziemi zaczęły się intensywniej zmieniać a przyczyną tego jest 

właśnie działalność człowieka. Od tego czasu ma miejsce lawinowy wzrost liczby 

ludności, co skutkuje coraz intensywniejszym rozwojem przemysłu oraz urbanizacji. 

Eksploatacja paliw kopalnych i zasobów naturalnych powoduje znaczną emisję gazów 

cieplarnianych do atmosfery oraz produkcję trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń 

gromadzonych na powierzchni Ziemi lub wprowadzanych do środowiska wodnego. 

Aby uniknąć globalnej katastrofy ekologicznej, konieczne jest wprowadzenie pewnych 

rozwiązań. 

2. Granice wytrzymałości Ziemi  

W 2009 r., grupa 28 naukowców pod kierownictwem J. Rockstr ma, przedstawiła 

na łamach Ecology and Society a następnie Nature pojęcie „granic wytrzymało-

ściowych Ziemi”. Są to tzw. obszary, których przekroczenie spowoduje, że Ziemia 

                           s            m,                             m     

                      s       ńs           g  [4]. Wnioski wynikające z tych raportów 

jednoznacznie wskazują na konieczność zmiany dotychczasowego podejścia społe-

czeństw do przedstawionych zagadnień. Jak wskazali autorzy g             m       

Z  m      m                       g                m                g            . 
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Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zespół Sekcji 

Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja” przy Śląskim Uniwersytecie 

Medycznym w Katowicach. 
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         . Oszacowanie granic wytrzymałości Ziemi pozwoli nie tylko na ocenę 

ryzyka jakie będzie związane z przekroczeniem danej granicy, ale także na uniknięcie 

często chaotycznych i niewłaściwych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie 

niekorzystnym zmianom.  

Na podstawie wstępnych analiz, naukowcy wyznaczyli dziewięć obszarów o kluczo-

wym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi (rys. 1). Każdy 

z nich jest bezpośrednio związany z działalnością człowieka. Do obszarów tych zalicza 

się: 

 zmianę klimatu  

 zakwaszenie oceanów  

 zubożenie warstwy ozonowej  

 zaburzenia globalnych procesów biogeochemicznych (cykli azotu i fosforu)   

 zmianę struktury biosfery, w tym utratę różnorodności biologicznej i wymieranie 

niektórych gatunków   

 globalne zużycie słodkiej wody  

 zużycie gleby i użytkowanie gruntów (np. wylesianie)  

 obecność aerozoli w atmosferze  

 wprowadzanie do środowiska nowych związków, w tym mikroplastiku, czy 

trudnobiodegradowalnych zanieczyszczeń organicznych. 

 
 

Rysunek 1. Obecny stan „granic wytrzymałości” Ziemi (na podstawie „Planetary boundaries: Guiding human 

development on a changing planet” Steffen W., Richardson K., Rockstr m J. i in.) 

 Pomimo, że każdy z dziewięciu obszarów podtrzymujących życie na Ziemi został 

oddzielnie opisany, należy pamiętać, że są one ze sobą ściśle powiązane [5]. W każdym 

z wymienionych systemów wyznaczono tzw. punkty krytyczne. Ich przekroczenie 
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z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wystąpienia negatywnych, często 

nieodwracalnych zmian w środowisku. W tabeli 1 zamieszczono wartości graniczne 

dla każdego z obszarów. W przypadku aerozoli atmosferycznych i zanieczyszczeń 

chemicznych nie zostały określone konkretne wartości. 

Tabela 1. Wartości graniczne dla systemów wytrzymałości Ziemi [6] 

„Obszary” o szczególnym 

znaczeniu dla prawidłowego 

funkcjonowania życia na 

Ziemi  

Zmienna oceniana  Obecna wartość zmiennej 

(w nawiasie: bezpieczne wartości 

graniczne) 

Zmiana klimatu Stężenie CO2 [ppm] 

w atmosferze, 

 

Brak równowagi 

energetycznej przy 

powierzchni Ziemi,  

[W/m2] 

[CO2] = 387 [ppm] 

(350-550 ppm) 

 

Nierównowaga energetyczna: +1 

[W/m2 ] (+1,0 ÷ +1,5 W⋅ m-2) 

Zakwaszenie oceanów Stężenie jonu 

węglanowego na średniej 

globalnej powierzchni 

oceanu [Ώ] 

 

≤ 80% w odniesieniu do 

przedindustrialnego stanu 

nasycenia węglanami 

(uwzględnia zmienność naturalną 

i sezonową) 

( ≤ 80% ÷ ≤ 70%) 

Zubożenie warstwy 

ozonowej  

Stężenie ozonu 

w stratosferze [DU] 

< 5% redukcji w porównaniu ze 

stężeniem sprzed epoki 

przemysłowej, równym 290 DU  

(5 ÷ 10%) 

Cykle azotu (N) i fosforu (P) P: wzrost dopływu fosforu 

do oceanu w porównaniu 

do naturalnych procesów  

 

N: ilość azotu 

przemysłowego 

i rolniczego uwolnionego 

z atmosfery [mln t N/ rok] 

P: < 10 krotny wzrost  

(10 ÷ 100 krotny wzrost) 

 

N: ≤ 35 [mln t N/rok] co stanowi 

~ 25% całkowitej ilości N2 

uwalnianego w skali roku w 

naturalnych procesach w 

ekosystemach (25 ÷ 35%) 

Globalne zużycie słodkiej 

wody 

Spożycie słodkiej wody 

[km3/rok ] 

< 4,000 [km3/rok] 

(4,000 ÷ 6,000 [km3/rok]) 

Utrata bioróżnorodności Wskaźnik wymierania, 

[E/MSY]  

< 100 E/MSY 

 (10 ÷ 100 E/MSY) 

Użytkowanie gruntów Procent ziemi zamienianej 

na pola uprawne 

≤ 15% globalnej powierzchni 

Ziemi jest przekształconej w pola 

uprawne  

(15 ÷ 20%) 

ppm – ilość cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza atmosferycznego; 

W/m2 – Wat na metr kwadratowy; 

DU – jednostki Dobsona określająca pomiar warstwy ozonu w atmosferze Ziemi; 

mln t N/rok – miliony ton azotu na rok; 

E/MSY – liczba wymieranych gatunków (E) na milion gatunków rocznie (MSY); 
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Spośród wymienionych systemów wytrzymałości Ziemi, granice zostały przekro-

czone w trzech. W największym stopniu przekroczono „utratę bioróżnorodności” czyli 

granicę dotyczącą wymierania gatunków. W historii Ziemi największe wymieranie 

organizmów miało miejsce około 250 mln lat temu, na przełomie permu i triasu. 

Prawdopodobnie wskutek erupcji wielkich pól magmatycznych wyginęło ponad 75% 

gatunków lądowych i 90% morskich. Jednak obserwowane w ostatnich dziesięcio-

leciach duże tempo wymierania gatunków spowodowane jest wzrostem populacji 

ludzi, niszczeniem siedlisk dzikich zwierząt, handlem dziką fauną i florą, zanieczysz-

czeniem środowiska i zmianami klimatu. Około 30% powierzchni Ziemi stanowią lasy, 

w których żyje ponad 80% znanych gatunków roślin, zwierząt i owadów. Utrata siedlisk 

na skutek wylesiania stanowi ogromne zagrożenie dla różnorodności biologicznej. 

W ciągu ostatnich 500 lat wyginęło co najmniej 80 gatunków ssaków spośród 5570 

znanych, a w XX wieku wymarło co najmniej 540 gatunków lądowych kręgowców. 

Szacuje się, że obecnie tempo ich wymierania w ciągu jednego roku jest około 100 

razy szybsze niż przed stu laty i w ciągu najbliższego wieku stracimy około 30% 

spośród żyjących zwierząt. Zjawisko to określa się także jako „szóstą katastrofę” [7]. 

W równie wysokim stopniu zostały przekroczone granice dotyczące cyklu azotu 

i fosforu. Bardzo szybki wzrost populacji ludzi na świecie spowodował równie dyna-

miczny przyrost produkcji żywności. Konieczność osiągnięcia wysokich plonów wiąże 

się z coraz częstszym i/lub intensywniejszym stosowaniem nawozów sztucznych, 

opartych na związkach azotu i fosforu. Wyłącznie działalność człowieka spowodo-

wała, że np. proces nitryfikacji przeważa nad procesem denitryfikacji co skutkuje 

zaburzeniem obiegu pierwiastków biogennych w przyrodzie. W wyniku wprowadzania 

ponadnormatywnych ilości tych związków do środowiska wodnego dochodzi do jego 

nadmiernego wzbogacenia w pierwiastki oraz do eutrofizacji wód. Początkowo, 

skutkiem tego jest intensywny rozwój fitoplanktonu (zakwity glonów), a następnie 

z powodu utrudnionego dostępu światła w głąb wody fotosynteza jest zahamowana 

a fitoplankton obumiera. Na dnie zbiorników gromadzą się osady w postaci mułu 

gnilnego zaś zmniejszona zawartość tlenu przyczynia się do rozwoju bakterii anaero-

bowych produkujących toksyczny H2S i powstawania obszarów „martwych” w zbior-

nikach wodnych. Ponadto, nadmierna eutrofizacja zbiorników słodkowodnych powoduje 

wykluczenie tych ekosystemów z zasobów wody pitnej. Wydaje się, że w przypadku 

tego obszaru granicznego, zahamowanie negatywnych zmian jest szczególnie trudne, 

ponieważ obecna produkcja nawozów sztucznych jest czterokrotnie większa niż 

optymalna produkcja, która nie wpływałaby na przebieg naturalnego cyklu tych 

pierwiastków. Ograniczenie zanieczyszczenia zbiorników wodnych azotem i fosforem 

można osiągnąć przez poprawę efektywności wykorzystywania nawozów sztucznych 

w gospodarstwach rolnych, głównie poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań 

technologicznych. Niestety, ze względu na koszty rozwiązanie to może być stosowane 

głównie w krajach rozwiniętych. Trzecim obszarem naturalnej równowagi Ziemi, 

którego granice zostały przekroczone są zmiany klimatu. Ich przyczyną jest głównie 

wzrost stężenia CO2 w atmosferze. Bezpieczna dolna granica dla tej wielkości 

zaproponowana przez zespół Rockstr ma wynosi 350 ppm natomiast koncentracja tego 

związku w atmosferze sięga obecnie 387 ppm. Przy utrzymaniu aktualnego poziomu 

jego emisji, stężenie w atmosferze w 2100 roku sięgnie blisko 930 ppm. Intensywne 
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spalanie paliw kopalnych, wylesianie oraz rozwój przemysłowej hodowli zwierząt 

przyczyniły się do wzrostu stężenia CO2 w atmosferze i tym samym do ocieplenia 

Ziemi. Dotychczas zakładano, że zwiększenie jego poziomu w atmosferze wpłynie na 

przyspieszenie rozwoju roślin, ponieważ dojdzie do stymulowanej asymilacji tego 

związku przez rośliny oraz gromadzenie go (wraz ze szczątkami roślin) w glebie. 

Wyniki badań naukowców z Trinity College Dublin w Irlandii wskazują, że nie jest to 

jednak prawdą [8]. Wyższe stężenie CO2 w atmosferze stymuluje – dość zaskakująco – 

uwalnianie z gleby tlenku azotu (II) i metanu, czyli gazów cieplarnianych. Beztlenowe 

mikroorganizmy glebowe, potrzebują do przetrwania m.in. azotu i CO2 więc, według 

autorów badań,  m                         CO2,   m               s              

     s      s     g  ó                . Skutkiem globalnego ocieplenia są zmiany 

klimatu (topnienie lodowców na Antarktydzie i Grenlandii) oraz nasilenie ekstremal-

nych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, tornada, długotrwałe susze i/lub 

ulewne deszcze). Wzrost stężenia CO2 w atmosferze wpływa także na zakwaszenie 

oceanów, ponieważ jej odczyn (pH) zmniejsza się w wyniku samorzutnego procesu 

absorpcji przez wodę morską. Około jedna trzecia CO2 uwalnianego w wyniku 

spalania paliw kopalnych rozpuszcza się w wodzie mórz i oceanów. Szacuje się, że od 

początku ery przemysłowej około 525 miliardów ton CO2 (22 miliony ton/dzień) 

zostało w niej zaabsorbowanych. Przy utrzymaniu obecnej emisji CO2, w 2100 roku 

pH wody w oceanach obniży się do < 7,8 (obecnie wynosi około 8,1). Według 

naukowców z Uniwersytetu w Cardiff, jeżeli utrzyma się obecna tendencja emisji CO2 

to do końca XXI wieku zakwaszenie oceanów będzie takie jak 14 milionów lat temu, 

gdy temperatura na powierzchni Ziemi była około 3°C wyższa niż obecnie (ale był to 

wynik naturalnego cyklu geologicznego) [9]. Stosunkowo szybki wzrost kwasowości 

wody w oceanach zagraża życiu wielu organizmów wodnych. Muszle np. małż, 

koralowców, ślimaków morskich mogą stopniowo rozpuszczać się w bardziej kwaśnej 

wodzie. Z kolei, konieczność utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej komórek 

organizmów morskich będzie wymagała większego nakładu energii, która będzie 

pozyskiwana kosztem innych procesów, np. z wzrostu organizmu. W skrajnych 

sytuacjach, warunki środowiskowe mogą być tak trudne, że gatunki organizmów 

wodnych nie będą w stanie przystosować się do nich i nie przeżyją. 

 Progi pozostałych sześciu granic naturalnej równowagi Ziemi nie zostały jeszcze 

przekroczone. Coraz częściej pojawiają się informacje o niedoborach wody lub jej 

deficycie. Zaledwie 0,6% zasobów wodnych Ziemi stanowi woda słodka, która jest 

źródłem wody pitnej. Może się wydawać, że np. na terenie Europy ten problem nie 

występuje ze względu na pewną liczbę dużych rzek i jezior znajdujących się na jej 

obszarze. Jednak z powodu zmian klimatu i zwiększoną częstość występowania susz, 

problemy związane z deficytem i/lub niedoborem wody dotyczą również Europy. 

Szacuje się, że około 80% słodkiej wody pochodzi z wód podziemnych, jezior 

słodkowodnych i rzek. Na ilość i jakość zasobów wodnych wpływają nie tylko zmiany 

klimatu, ale również napływ ludzi do miast, intensywne uprzemysłowienie i urbani-

zacja oraz zanieczyszczenie środowiska odpadami. Skutkiem tego jest zmniejszenie 

odnawialnych zasobów wody o około 24% w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

W Europie, największe ilości wody zużywa się w rolnictwie, (około 40% całkowitej 

ilości wykorzystywanej wody) oraz przy produkcji energii (około 28%, głównie do 
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chłodzenia w elektrowniach eksploatujących paliwa kopalne i w elektrowniach jądro-

wych), a także w górnictwie i przemyśle (18%). W gospodarstwach domowych 

w krajach europejskich zużywa się około 140 litrów wody/osobę/dzień (czyli około  

50 m
3
/osobę/rok) co stanowi 12% ogólnego rocznego zużycia wody. Ogromnym proble-

mem jest brak dostępu do bezpiecznej, czystej wody pitnej na świecie. Szacuje się, że 

ponad 800 mln ludzi nie ma takiego dostępu co skutkuje, m.in. szybkim rozprzestrze-

nianiem się chorób spowodowanych wodą zanieczyszczoną bakteriologicznie. O ile 

w krajach Europy i Ameryki Północnej ponad 90% gospodarstw jest podłączonych do 

sieci wodociągowej, to w krajach Afryki około 18%. Ścieki powstałe wskutek zużycia 

pobranej wody w przemyśle, rolnictwie i w gospodarstwach domowych (ścieki komu-

nalne) powodują zanieczyszczenie środowiska. Przykładowo 1 litr zużytego oleju 

silnikowego wprowadzony bezpośrednio do rzeki lub kanalizacji może zanieczyścić 

1 milion litrów wody. Opierając się na przedstawionych faktach, nie jest więc zaskakują-

cym, że granica naturalnej równowagi dla tego obszaru ustalona przez zespół Rock-

str ma może zostać przekroczona już w połowie tego wieku. Szacuje się, że tereny 

zdatne do uprawy stanowią około 15% całej powierzchni Ziemi. Rolnictwo wyko-

rzystuje około 80% tych obszarów choć przy wzrastającej liczbie mieszkańców Ziemi, 

w niedługim czasie pojawią się problemy z produkcją żywności. Już obecnie około 

70% z wykarczowanego obszaru Amazonii, który jest uznawany za największy 

tropikalny las deszczowy na Ziemi, przeznaczono jako teren do wypasu i uprawy pasz 

dla zwierząt hodowlanych [10]. Niestety, te żyzne gleby bogate w materię organiczną 

szybko ulegają erozji z powodu stosowania głównie monokultur. Niższe zbiory prowa-

dzą do większego zapotrzebowania na kolejne, urodzajne tereny lasów z przezna-

czeniem na nowe grunty rolne, czyli do dalszego wylesiania. Zapomina się przy tym, 

że lasy mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwiązania kryzysu klimatycznego na 

Ziemi, ponieważ pochłaniają rocznie ponad 2 miliardy ton CO2, a więc 1/3 całego 

uwalnianego CO2 podczas spalania paliw kopalnych. Tym samym wylesianie na 

potrzeby hodowli zwierząt przyczynia się do globalnego ocieplenia. W obrębie bezpiecz-

nego obszaru wytrzymałości Ziemi mieści się także poziom ozonu w atmosferze. 

W obrębie stratosfery znajduje się warstwa o zwiększonym stężeniu ozonu, tzw. ozo-

nosfera. Pełni ona niezwykle ważną funkcję, ponieważ pochłania wysokoenergetyczne 

promieniowanie UV i w ten sposób chroni organizmy żywe na Ziemi przed jego 

bezpośrednim, szkodliwym działaniem. Freony to gazy, chloro- i fluoropochodne 

niskocząsteczkowych węglowodorów alifatycznych, które były masowo używane 

w przemyśle jako medium chłodzące w urządzeniach chłodniczych. Uwalniane z nich 

cząsteczki freonów unoszą się do stratosfery, gdzie ulegają rozpadowi pod działaniem 

promieniowania UV. Powstałe w tej reakcji bardzo reaktywne atomy chloru reagują 

z cząsteczkami ozonu i inicjują szereg kolejnych reakcji, prowadząc w efekcie do jego 

rozkładu w stratosferze. W latach 80. XX w. zaobserwowano, że w północnych 

regionach polarnych w stratosferze występują duże obszary o wyraźnie zmniejszonym 

stężeniu ozonu. Na początku lat 90. XX w. dziura ozonowa nad Antarktydą zajmowała 

obszar 20-25 milionów km
2
 i utrzymywała się przez około 3-4 miesiące (wrzesień-

styczeń). W 1987 r. podpisano „Protokół montrealski”, międzynarodowe porozumienie 

dotyczące przeciwdziałania zwiększaniu się dziury ozonowej a dotyczące zakazu 

stosowania freonów i związków o podobnym działaniu w przemyśle. Badania 



 

P  g        m          Z  m                      

 

211 

przedstawione na łamach Environmental Research Letters wskazują, że stosowanie 

w praktyce w/w protokołu złagodziło skutki ocieplenia klimatu. Dzięki niemu udało się 

uniknąć wzrostu temperatury na obszarze Eurazji, Ameryki Północnej i Afryki średnio 

o 0,5-1°C oraz uniknąć, szybszego niż obecnie, topnienia pokrywy lodowej wokół 

Arktyki (aktualnie zasięg lodu morskiego jest około 25 proc. większy niż gdyby nie 

było „Protokołu montrealskiego”) [11]. Obserwacje satelitarne NASA potwierdziły, że 

w 2019 r. dziura ozonowa obejmowała obszar około 10 mln km
2
. Oznacza to, że 

międzynarodowe porozumienia mające na celu ograniczenie, np. emisji gazów cieplar-

nianych mogą być skuteczne i zapobiec niebezpiecznym zmianom klimatu, wywołanym 

działalnością antropogeniczną. Spośród dziewięciu obszarów w przypadku dwóch tzn. 

aerozoli atmosferycznych i zanieczyszczenia środowiska związkami chemicznymi nie 

wyznaczono jak dotąd ścisłych granic. W Polsce, wszystkie rodzaje aerozoli atmo-

sferycznych, w tym aerozoli cząstek stałych (np. produktów spalania paliw kopalnych) 

jak i cieczy (wody morskiej) określa się jako „pyły zawieszone” natomiast 

w literaturze angielskiej „aerozole atmosferyczne”. Ze względu na rozmiar cząstek, 

wyróżnia się pyły o wielkości cząstek < 2,5 mikrometra tzw. PM 2,5 (zwykle 

reaktywne związki organiczne) oraz o wielkości cząstek < 10 mikrometrów tzw. PM 

10. Ponieważ rozmiary cząstek pyłów zawieszonych są porównywalne z długością fali 

światła widzialnego, mogą one z nim bezpośrednio oddziaływać, prowadząc do 

absorpcji tego promieniowania (efekt ocieplenia klimatu) lub jego rozpraszania (efekt 

ochłodzenia klimatu). Potwierdzony jest negatywny wpływ pyłów zawieszonych PM 

2,5 na organizmy żywe, jednak nie został jednoznacznie udokumentowany ich wpływ 

na zmiany klimatu. W przypadku zanieczyszczeń chemicznych środowiska monitoro-

wana jest emisja do atmosfery niektórych referencyjnych związków. Faktem jest ich 

negatywne oddziaływanie na człowieka i środowisko. Jednak nie ustalono jedno-

znacznie w jakim stopniu. 

3. Wpływ wybranych granic planetarnych na ludzi  

Obecne zmiany klimatu zachodzą w znacznie szybszym tempie niż kiedykolwiek 

wcześniej [12]. W ich wyniku dochodzi do modyfikacji warunków atmosferycznych 

na danym obszarze: wzrostu temperatury powietrza, większego natężenia promienio-

wania słonecznego oraz wzrostu wilgotności. Organizm ludzki musi dostosować się do 

nowo panujących warunków a najsilniejsze skutki adaptacji obserwuje się w układzie 

krążenia (rys. 2).  

 
Rysunek 2. Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia człowieka [opracowanie własne] 
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Wzrost temperatury i wilgotności przekłada się też na częstość występowania nie-

których chorób bakteryjnych i odzwierzęcych. Główną przyczyną schorzeń przenoszo-

nych drogą pokarmową są drobnoustroje. Do rozwoju salmonellozy, choroby wywo-

ływanej przez bakterie z rodzaju Salmonella, często dochodzi w miesiącach letnich, 

ponieważ wymienione warunki atmosferyczne sprzyjają rozwojowi patogenów. 

W ostatnich latach coraz powszechniej występują też choroby odkleszczowe, np. bore-

lioza. Przypuszcza się, że przyczyną tego jest wzrost średnich rocznych temperatur 

i wilgotności, co sprzyja rozwojowi aktywności kleszczy [13]. W przypadku zakwa-

szenia oceanów można mówić raczej o ich pośrednim niż bezpośrednim wpływie na 

człowieka. Takim pośrednim skutkiem zakwaszenia wody morskiej w pobliżu stanowisk 

hodowlanych np. ostryg będzie zmniejszenie populacji tych organizmów i załamanie 

rynku sprzedaży. Zakwaszenie wody przy równoczesnym wprowadzaniu do środowiska 

wodnego ścieków przemysłowych zawierających np. metale ciężkie (Pb, Hg) może 

zwiększyć biodostępność tych toksycznych pierwiastków przez np. ryby i owoce 

morza.Wykazują one zdolność do bioakumulacji w tkankach, a więc spożycie ryb 

z tych łowisk spowoduje przyjęcie przez człowieka toksycznych związków Hg i Pb. 

Wzrost średniej temperatury oraz duża dostępność pierwiastków biogennych przyczy-

niają się do intensywnych zakwitów glonów w wodach powierzchniowych. Toksyczne 

związki produkowane przez sinice Nodularia spumigena (występujące m.in. w Morzu 

Bałtyckim) tworzą aerozole atmosferyczne i stanowią zagrożenie dla osób przebywa-

jących nad zbiornikami wodnymi, ponieważ mogą u nich wystąpić m.in. problemy 

z oddychaniem, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty. Międzynarodowa Agencja Badań 

nad Rakiem sklasyfikowała toksyny produkowane przez sinice, m.in. Microcystin-LR 

jako związki potencjalnie rakotwórcze dla ludzi [14]. Zakwaszenie oceanów sprzyjał 

rozwojowi brunatnic, w tym Karenia brevis, które wytwarzają brewetoksyny nega-

tywnie wpływające na układ oddechowy człowieka. Z kolei, obniżenie pH wody 

w zbiornikach wody pitnej stymuluje m.in. rozwój bakterii Clostridium botulinum. 

Spożywanie nieuzdatnionej wody zawierającej te drobnoustroje wywołuje u ludzi 

paraliż układu oddechowego i mięśniowo-szkieletowego [1]. Szczególnym niebezpie-

czeństwem dla człowieka jest też utrata różnorodności biologicznej, ponieważ wpływa 

m.in. na wielkość produkcji żywności. Aż 80% roślin uprawnych w Unii Europejskiej 

jest zależnych od owadów zapylających, dlatego zmniejszenie ich populacji wpłynie na 

niską produkcję roślin [15]. W wyniku zmniejszenia zawartości ozonu w stratosferze 

w wielu częściach świata ma miejsce wzrost liczby zachorowań (zwłaszcza u ludzi 

z jasną karnacją) na nowotwory skóry, głównie raka płaskonabłonkowego, podstawno-

komórkowego oraz czerniaka. Pojawiają się także schorzenia okulistyczne. Ponadto, 

długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne powodowała negatywne zmiany 

w patogenezie wirusa opryszczki pospolitej (HSV) i wirusa brodawczaka ludzkiego 

(HPV) [16]. 

4. Podsumowanie 

Utrzymanie stabilności Ziemi stanowi poważny problem, przed którym stoi ludz-

kość. Naukowcy zdefiniowali dziewięć granic, których przekroczenie może powodować 

katastrofalne skutki dla wszystkich żyjących organizmów. Mimo stworzenia oddziel-

nych kategorii, granice planetarne są ze sobą ściśle powiązane, a przekroczenie jednej 
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może wpłynąć na obniżenie bezpiecznych granic innej lub nawet jej przekroczenie. 

Jednak decyzje podpisane w Protokole montrealskim (dotyczące przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się „dziury ozonowej”) wskazują jednoznacznie, że możliwe jest 

zahamowanie niepożądanych zmian na Ziemi. 
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Progi wytrzymałościowe Ziemi a zdrowie człowieka 

Streszczenie 

W 2009 roku zespół badaczy na czele z Johanem Rockstr mem przedstawił koncepcję granic plane-

tarnych. Określają one pewne ramy (granice), w których cała ludzkość zamieszkująca Ziemię będzie 

znajdowała się w bezpiecznej przestrzeni działania. Naukowcy zdefiniowali dziewięć takich obszarów, są 

to: zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, zaburzenie obiegu fosforu i azotu, zakwaszenie oceanów, 

użytkowanie gruntów, dostęp do bezpiecznej wody, zubożenie warstwy ozonowej, aerozole atmosferyczne 

oraz zanieczyszczenia substancjami chemicznymi. Przekroczenie jednej bądź więcej granic może mieć 

katastrofalne skutki w środowisku naturalnym, ale może także w sposób pośredni lub bezpośredni 

wpływać na zdrowie współcześnie żyjącego człowieka. Wśród tych zagrożeń znajdują się rozprzestrze-

niające się choroby zakaźne, obniżanie odporności, choroby powodowane niedożywieniem i wiele innych 

stanowiących poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Praca ma charakter poglądowy i przedstawia 

jakie dolegliwości oraz jednostki chorobowe mogą występować u ludzi, jeśli będzie dochodziło do 

przekraczania progów wytrzymałościowych ziemi.  

Słowa kluczowe: granice wytrzymałościowe ziemi, zmiany klimatu, zdrowie człowieka 

Planetary boundaries and human health  

Abstract  

In 2009 a team of scientists led by Johan Rockstr m presented the concept of "planetary boundaries" – 

a set of "areas" within which humanity can operate in a safe, sustainable space. Scientists identified nine 

areas including: climate changes, the loss of biodiversity, nitrogen and phosphorus cycle, ocean 

acidification, land use, access to fresh water, depletion of the ozone layer, atmospheric aerosols and 

chemical pollution. Transgressing one or more of abovementioned boundaries can lead to catastrophic 

results not only considering the natural environment, but also the lives and health of contemporary people 

(whether directly or not). Easily spread infectious diseases, immunity weakening, illnesses which result of 

malnutrition and many other problems present themselves as a serious danger for the public health. My 

article serves an illustrative purpose, outlining the ailments and illnesses that humanity may face if we 

cross the "planetary boundaries". 

Keywords: planetary boundaries, climate change, human health  
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Zaburzenia funkcji seksualnych w przebiegu 

wybranych chorób neurodegeneracyjnych 

– przegl d systematyczny 

1. Wprowadzenie 

Celem niniejszej pracy, jest przedstawienie problemu występowania dysfunkcji 

seksualnych w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych oraz przedstawienie 

skutecznych metod ich leczenia za pomocą farmakoterapii, jak i metod alternatywnych.  

Choroby neurodegeneracyjne należą do chorób charakteryzujących się występo-

waniem procesów zwyrodnieniowych oraz utratą neuronów w określonych obszarach 

układu nerwowego [1]. W przeciwieństwie do innych tkanek organizmu, tkanka 

nerwowa nie wykazuje zdolności regeneracyjnych, co skutkuje nieodwracalnością 

procesu chorobowego [1]. Do chorób neurodegeneracyjnych należą między innymi 

choroba Alzheimera (A     m  ’s   s  s , AD), choroba Parkinsona (P     s  ’s 

disease, PD), zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA), stwardnienie 

rozsiane (multiple sclerosis, MS), pląsawica Huntingtona (H     g   ’s   s  s , HD) 

oraz postępujące porażenie nadjądrowe (progressive supranuclear palsy, PSP). 

Zaburzenia funkcji seksualnych zwykle są elementem obrazu klinicznego chorób 

neurodegeneracyjnych, często już na wczesnych etapach choroby [2]. Dysfunkcje 

seksualne mogą wynikać bezpośrednio z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 

jak i wynikać ze zmęczenia czy depresji, które zwykle występują w chorobach neuro-

degeneracyjnych. Do zaburzeń funkcji seksualnych należą m.in. utrata potrzeb seksu-

alnych, brak reakcji genitalnej oraz zaburzenia orgazmu, jednak w niektórych jedno-

stkach chorobowych obserwuje się hiperseksualność. Na podstawie licznych badań 

wysunięto wniosek, że przyczyną hiperseksualności może by spowodowana farmako-

terapią Lewodopą, jednak w innych chorobach objawy występują jeszcze przed 

rozpoczęciem leczenia [3]. 

2. Charakterystyka zaburzeń funkcji seksualnych w przebiegu 
wybranych chorób neurodegeneracyjnych 

2.1. Choroba Parkinsona 

Choroba Parkinsona (P     s  ’s   s  s , PD) jest jedną z najczęstszych chorób 

neurodegeneracyjnych [4]. Do symptomów PD należą objawy ruchowe takie jak 

bradykinezja, sztywność mięśniowa i drżenie spoczynkowe oraz objawy poza ruchowe, 

do których należą dysfunkcje układu autonomicznego, między innymi zaburzenia funkcji 

seksualnych. Przeprowadzone badania sugerują, że dysfunkcje seksualne przyczyniają 
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się do znacznego spadku jakości życia osób chorych na PD, jednak niewielka część 

pacjentów podejmuje leczenie [5]. W licznych badaniach wykazano, że zaburzenia 

czynności seksualnych mogą występować kilka lat przed pojawieniem się motorycznych 

objawów choroby Parkinsona [6, 7]. Szacuje się, że u około 79% mężczyzn z PD 

występują zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, a u kobiet z PD stwierdzono utratę 

potrzeb seksualnych, brak reakcji genitalnej oraz zaburzenia orgazmu [2]. 

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że u części pacjentów PD występuje 

obniżone stężenie testosteronu we krwi, w porównaniu z populacją ogólną, co również 

może być przyczyną dysfunkcji seksualnych [8, 9]. Liczne badania wykazują, że zbyt 

niski poziom testosteronu jest przyczyną depresji, zmęczenia oraz utraty potrzeb 

seksualnych. Wymienione objawy nie ustępują po leczeniu lekami rzeciwdepresyjnymi 

i przeciwparkinsonowskimi, jednak terapia zastępcza testosteronem powoduje przy-

wrócenie prawidłowych funkcji seksualnych w PD [5]. Kolejną przyczyną występo-

wania zaburzeń funkcji seksualnych w PD jest przewlekły ból. Na podstawie przepro-

wadzonych badań wykazano, że u 62-70% osób występował przewlekły ból [5, 10]. 

Inne badania sugerują, że przewlekły ból miednicy jest związany z zaburzeniami erekcji 

u 48,3% mężczyzn z PD [5]. Leczenie choroby Parkinsona za pomocą Lewodopy, 

powoduje zmniejszenie nasilenia hipertoniczno-hipokinetycznych objawów PD, 

jednak nie wpływa na poprawę funkcji seksualnych [9, 11]. W innych badaniach 

zaobserwowano, że farmakoterapia lewodopą może przyczyniać się do występowania 

hiperseksualności u pacjentów z PD [12]. 

2.2. Zanik wieloukładowy 

Zanik wieloukładowy (multiple system atrophy, MSA) jest to kolejny przykład 

choroby neurodegeneracyjnej. W obrazie klinicznym MSA występuje niewydolność 

układu autonomicznego oraz zespół parkinsonowski, zespół móżdżkowy i zespół 

piramidowy [13]. W zależności od dominujących objawów, wyróżniamy postać MSA-P, 

z dominującymi objawami parkinsonowskimi, MSA-A z dominującymi objawami 

z układu autonomicznego oraz MSA-C z dominującymi objawami móżdżkowymi [14]. 

Zaburzenia funkcji seksualnych wynikają z niedoboru dopaminy oraz z nieprawi-

dłowości funkcjonowania układu autonomicznego i charakteryzują się występowaniem 

zaburzeń erekcji u mężczyzn, natomiast u kobiet obserwuje się nadwrażliwość bólową 

podczas stosunku płciowego [2, 13]. Na podstawie dostępnej literatury można wysunąć 

wniosek, że dysfunkcje seksualne występują w każdej postaci MSA, niezależnie od 

innych dominujących objawów z częstością ok. 95 % [15]. Zaburzenia erekcji występują 

u 97% mężczyzn z rozpoznanym MSA [16, 17]. Wykazano, że nieprawidłowe 

funkcjonowanie układu autonomicznego – w tym zaburzenia funkcji seksualnych 

mogą być objawami prodromalnymi, ponadto mogą pojawić się nawet do kilku lat 

przed wystąpieniem choroby [18-20]. 

2.3. Stwardnienie rozsiane 

Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis, MS) jest chorobą autoimmunologiczną 

ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do stopniowej demielinizacji 

i utraty aksonów w tkance nerwowej [21]. Najczęstszymi objawami MS są spastyczność, 

osłabienie siły mięśniowej oraz nieprawidłowe funkcjonowanie układu autonomicz-

nego [22].  
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Zaburzenia funkcji seksualnych mogą pojawić się wraz z pierwszymi objawami MS 

i mają tendencję do zaostrzania się wraz z postępem choroby [23, 24]. Przyczyny 

dysfunkcji mogą być spowodowane bezpośrednim uszkodzeniem mózgu i rdzenia 

kręgowego oraz wynikać ze zmęczenia, spastyczności i zaburzeń depresyjnych [23, 24]. 

Zaburzenia funkcji seksualnych występują u pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem 

rozsianym z przewagą u płci żeńskiej [25]. Obserwuje się osłabienie popędu płciowego, 

suchość pochwy oraz dyspareunię [24, 26]. Szacuje się, że około 95% kobiet z SM 

doświadcza zaburzeń funkcji seksualnych [24, 26].  

W jednym z badań wykazano, że u kobiet z MS występuje obniżony poziom testo-

steronu zarówno w fazie folikularnej jak i w fazie lutealnej w porównaniu do osób 

zdrowych [27]. Zmniejszone stężenie testosteronu w fazie lutealnej może prowadzić do 

obniżenia poziomu estradiolu [27, 28]. Estradiol powoduje zwiększenie dopływu krwi 

do pochwy, co prowadzi do przekrwienia narządów płciowych i zapewnia wilgotność 

pochwy, a obniżony poziom tego hormonu prowadzi do utraty elastyczności i nawil-

żenia pochwy. 

 Uważa się, że dysfunkcje seksualne znacznie wpływają na jakość życia pacjentów 

chorych na MS, co może przyczynić się do wystąpienia wtórnych zaburzeń psychicz-

nych, między innymi depresji [26, 29]. Nie mniej jednak wiele przyczyn ich występo-

wania w przebiegu MS można skutecznie modyfikować [24, 30]. 

2.4. Postępuj ce porażenie nadj drowe 

Postępujące porażenie nadjądrowe (zespół Steele'a-Richardsona-Olszewskiego, 

progressive supranuclear palsy, PSP) to choroba neurodegeneracyjna, charakteryzująca 

się występowaniem zespołu parkinsonowskiego i otępienia [31]. Do innych objawów 

PSP należą zaburzenia ruchomości gałek ocznych, dysfunkcje układu autonomicznego, 

do których należą zaburzenia funkcji seksualnych [32]. W przebiegu PSP obserwuje 

się również zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak zmiany zachowania: apatia, 

odhamowanie i zachowania antyspołeczne oraz hiperseksualność [33]. Badania wyka-

zały, że 50% pacjentów z PSP wykazuje zachowania antyspołeczne, a 30% pacjentów 

hiperseksualność. W badaniach neuroobrazowych wykazano, że w PSP występuje 

hipoperfuzja i atrofia płatów czołowych, które przyczyniają się do wystąpienia zaburzeń 

zachowania i hiperseksualności [34]. 

3. Leczenie zaburzeń funkcji seksualnych w przebiegu wybranych chorób 

neurodegeneracyjnych 

3.1. Farmakoterapia 

Jednymi z najbardziej popularnych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń funkcji 

seksualnych o różnej przyczynie, są selektywne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 

(PDE-5), do których między innymi należy syldenafil. Przeprowadzone badania wyka-

zują redukcję zaburzeń erekcji w przebiegu choroby Parkinsona oraz MSA [2, 35]. 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi wynikającymi z zastosowania syldenafilu 

są spadki ciśnienia tętniczego i omdlenia. W przeprowadzonych badaniach wykazano, 

że zastosowanie syldenafilu w leczeniu dysfunkcji seksualnych w chorobach neurode-

generacyjnych w dawce 100 mg spowodowało znaczną poprawę kliniczną w porównaniu 

z placebo. W innym badaniu stwierdzono, że u 68% pacjentów z PD pozytywnie 
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odpowiedziało na sildenafil już po pierwszej dawce. Należy jednak pamiętać, że nie 

każde zastosowanie leku spowoduje natychmiastową poprawę zaburzeń funkcji 

seksualnych [2]. Obiecujące korzyści w leczeniu dysfunkcji seksualnych wykazano 

w badaniu oceniającym skuteczność tadalafilu, który również jest inhibitorem PDE-5. 

Wykazano, że tadalafil przyczynił się do redukcji zaburzeń erekcji i osiągnięcia 

satysfakcji seksualnej u 72,9% mężczyzn z MS [36]. 

Kolejną metodą wykorzystywaną celem poprawy funkcji seksualnych w przebiegu 

MSA i PD jest wstrzyknięcie alprostadylu do ciał jamistych lub cewki moczowej [2, 

37]. Wystąpienie erekcji zwykle następuje 10-15 minut od podania leku i nie wymaga 

stymulacji seksualnej [2]. Do najczęstszych działań niepożądanych należą ból podczas 

erekcji, przedłużony czas trwania erekcji oraz ból i obrzęk jąder [2]. 

Obiecującą metodą leczenia zaburzeń funkcji seksualnych u mężczyzn z PD i MS 

wydaje się być zastosowanie midodryny w formie doustnej. Wykazano, że u 58% 

mężczyzn u których zastosowano midodrynę anejakulacja ustąpiła [38]. 

Innym lekiem wykorzystywanym w leczeniu zaburzeń erekcji u pacjentów z PD jest 

apomorfina, agonista dopaminy podawana podskórnie [2, 39]. Do najczęstszych działań 

niepożądanych należą nudności, zawroty głowy oraz spadki ciśnienia tętniczego [40, 41]. 

Korzystny efekt w leczeniu zaburzeń funkcji seksualnych u kobiet, takich jak 

suchość pochwy oraz dyspareunia, wykazało zastosowanie miejscowych estrogenów. 

Wykazano, że ta metoda poprawia wrażliwość łechtaczki oraz zmniejsza ból podczas 

stosunku płciowego [42].  

Jednym z częstszych objawów chorób neurodegeneracyjnych jest występowanie 

zaburzeń depresyjnych. Należy pamiętać, że farmakoterapia lekami przeciwdepre-

syjnymi wiąże się z wystąpieniem dysfunkcji seksualnych. Korzystnymi lekami 

o mniejszym ryzyku ich wystąpienia są bupropiom, mirtazapina, mianseryna oraz 

nefazodon [42]. 

3.2. Metody alternatywne 

Inną metodą leczenia zauburzeń funkcji seksualnych w PD i MSA jest wyko-

rzystanie pomp próżniowych. Ich mechanizm działania polega na umieszczeniu plasti-

kowej komory nad prąciem, przytwierdzonej do podbrzusza. W umieszczonej komorze 

generowane jest podciśnienie, które zwiększa przepływ krwi do prącia i powoduje 

wystąpienie erekcji [2]. Należy pamiętać, że z danej metody nie powinno się korzystać 

dłużej niż 30 minut [2]. 

Stymulacja nerwu krzyżowego (sacral nerve stimulation, SNS) również wydaje się 

być skuteczną metodą leczenia dysfunkcji seksualnych w przebiegu chorób neurode-

generacyjnych. Jedną z gałęzi splotu krzyżowego jest nerw sromowy, który unerwia 

zwieracz zewnętrzny cewki moczowej oraz skórę i mięśnie krocza, między innymi 

mięsień kulszowo-jamisty oraz opuszkowo-gąbczasty, które są odpowiedzialne za 

wystąpienie erekcji. [43, 44]. Początkowo metoda ta była wykorzystywana do leczeniu 

nietrzymania moczu. Wstępne dane sugerują, że SNS jest korzystna w leczeniu zaburzeń 

erekcji u mężczyzn [45, 46]. U kobiet stymulacja nerwu krzyżowego redukuje suchość 

pochwy oraz zaburzenia orgazmu [45, 47]. 

Jedną z nowszych metod wykorzystywanych do leczenia zaburzeń funkcji seksu-

alnych w przebiegu SM są iniekcje neurotoksyny – toksyny onabotulinowej A (Onabot 

A) do mięśnia wypieracza moczu. Badania wykazały, że zastosowanie Onabot A 
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przyczyniło się do znacznej poprawy dysfunkcji seksualnych, co wiązało się z poprawą 

stanu psychicznego pacjentów [47, 48]. Pierwotnym wskazaniem do zastosowania 

iniekcji Onabot A, była kontrola nietrzymania moczu, jednak zaobserwowano także 

poprawę czynności seksualnych [48].  

Aktywność fizyczna również odgrywa znaczącą rolę w leczeniu zaburzeń funkcji 

seksualnych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych [49, 50]. Ostatnie badania 

sugerują korzystny wpływ ćwiczeń mięśni dna miednicy na funkcje seksualne u kobiet 

i mężczyzn z SM [21, 51, 52]. 

Inną formą aktywności fizycznej, która jest skuteczną metodą w leczeniu zaburzeń 

funkcji seksualnych, szczególnie u pacjentów z MS są treningi wodne. Zaobserwowano, 

że 8-tygodniowy trening przyczynił się do znacznej poprawy funkcji seksualnych. 

Porównano również częstość wykonywanych treningów. Stwierdzono, że ćwiczenia 2 

razy w tygodniu okazały się skuteczniejsze niż 3 razy w tygodniu [53]. Regularna 

aktywność prowadzi do poprawy układu krążenia i zwiększa stężenia neuroprzeka-

źników takich jak serotonina i dopomina, które są odpowiedzialne za regulację nastroju. 

Wysunięto wniosek, że trening wodny może mieć pozytywny wpływ na obszary mózgu 

związane z przyjemnością, nagrodą i motywacją, takie jak pole brzuszne nakrywki czy 

jądro półleżące [53]. 

4. Podsumowanie 

W niniejszej pracy poglądowej zwrócono uwagę na występowanie zaburzeń funkcji 

seksualnych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. Zgodnie z Deklaracją Praw 

Seksualnych Człowieka, seksualność jest fizjologiczną funkcją organizmu, która stanowi 

istotny element życia człowieka. Jest źródłem przyjemności, umożliwia poczucie speł-

nienia i satysfakcji [54, 55]. Istotną rolą w patogenezie dysfunkcji seksualnych odgrywa 

nieprawidłowe funkcjonowanie układu autonomicznego, które składają się na obraz 

kliniczny omawianych chorób. Do innych przyczyn zaburzeń funkcji seksualnych 

w chorobach neurodegeneracyjnych należą zaburzenia układu hormonalnego. Choroby 

neurodegeneracyjne nie stanowią przeciwwskazań do podejmowania aktywności 

seksualnych. Konsekwencją występowania zaburzeń funkcji seksualnych są między 

innymi wtórne zaburzenia depresyjne oraz trudnościami w relacji z partnerem, co 

skutkuje spadkiem jakości życia pacjentów. Istnieje wiele sposobów umożliwiających 

poprawę funkcji seksualnych za pomocą farmakoterapii, psychoterapii oraz metod 

alternatywnych. Silldenafil – jeden z najpopularniejszych leków stosowanych 

w leczeniu dysfunkcji seksualnych rożnego pochodzenia, również okazał się skuteczny 

w redukcji zaburzeń funkcji seksualnych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. 

Odnotowano również korzyści wynikające z zastosowania apomorfiny, alprostadylu 

oraz miejscowej terapii hormonalnej. Do alternatywnych metod leczenia, szczególnie 

u pacjentów, u których występują przeciwwskazania do farmakoterapii, należy zasto-

sowanie pomp próżniowych, stymulacja nerwów krzyżowych oraz podejmowanie 

aktywności fizycznej. Seksualność odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka, 

a wystąpienie dysfunkcji seksualnych wpływa na nastrój i jakość życia pacjentów, 

dlatego należy zadbać, aby zastosować odpowiednie leczenie, uwzględniające redukcję 

zaburzeń funkcji seksualnych. 
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Zaburzenia funkcji seksualnych w przebiegu wybranych chorób 

neurodegeneracyjnych – przegl d systematyczny 

Streszczenie  

Choroby neurodegeneracyjne należą do grupy chorób, w których dochodzi do uszkodzenia i utraty komórek 

ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia funkcji seksualnych, takie jak utrata potrzeb seksualnych, 

brak reakcji genitalnej oraz zaburzenia orgazmu, dotyczą znacznej liczby pacjentów, u których rozpoznano 

choroby neurodegeneracyjne, czego efektem jest spadek jakości życia. Dysfunkcje seksualne mogą być 

spowodowane postępującym procesem chorobowym lub być wynikiem stosowanego leczenia. W niniejszej 

pracy przedstawiono występowanie dysfunkcji seksualnych w przebiegu choroby Parkinsona, zaniku 

wieloukładowego, stwardnienia rozsianego i postępującego porażenia nadjądrowego oraz zwrócono uwagę 

na korzystne metody leczenia. Leczenie choroby podstawowej nie redukuje zaburzeń funkcji seksualnych. 

Często potrzebna jest dodatkowa farmakoterapia między innymi za pomocą inhibitorów fosfodiesterazy 

czy wykorzystanie terapii alternatywnej.  

Słowa kluczowe: choroby neurodegeneracyjne, dysfunkcje seksualne 

Sexual dysfunctions in some neurodegenerative diseases – a systematic review 

Abstract  

Neurodegenerative diseases belong to the group of diseases in which cells of the central nervous system are 

damaged and lost. Sexual dysfunction, such as loss of sexual desire, lack of genital response, and orgasmic 

disturbances, affects a significant number of patients diagnosed with neurodegenerative diseases, resulting 

in a decline in quality of life. Sexual dysfunction may be caused by a progressive disease process or may 

be the result of treatment. This systematic review presents the prevalence of sexual dysfunctions in the 

course of Parkinson's disease, multiple system atrophy, multiple sclerosis and progressive supranuclear 

palsy, moreover focuses on beneficial treatment methods of basic diseases. Treating of the underlying 

disease does not reduce sexual dysfunction. Additional pharmacotherapy is often needed, including the use 

of phosphodiesterase inhibitors or the use of alternative therapy. 

Keywords: neurodegenerative diseases, sexual dysfunctions 
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Zespół Devica – analiza epidemiologiczna 

1. Wstęp 

1.1. Definicja i etiopatogeneza Zespołu Devica oraz cel pracy 

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia Devica (NMO, neuromyelitis optica) jest 

autoimmunologicznym, zapalno-demielinizacyjnym schorzeniem ośrodkowego układu 

nerwowego (OUN). Choroba zazwyczaj ma poważny przebieg i prowadzi do szybko 

postępującej niepełnosprawności. Jest ona zaliczana do chorób rzadkich, chorobowość 

wśród rasy białej wynosi około 1/100 000. Jednocześnie jest ona zdecydowanie 

częstsza w niektórych państwach Afrykańskich, krajach Ameryki Południowej, a także 

krajach południowo wschodniej Azji [1]. 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zespołu Devica, 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na badania naukowe dotyczące epidemiologii tej 

choroby, a także najnowsze standardy diagnostyczne, metody leczenia oraz korzyści 

terapeutyczne dla pacjentów. W celu analizy publikacji naukowych dotyczących 

epidemiologii, diagnostyki, a także leczenia NMO dokonano przeglądu piśmiennictwa 

z lat 2007-2021 na platformie PubMed biorąc pod uwagę takie słowa kluczowe jak: 

Neuromyelitis optica, Devic’s syndrom, neuromyelitis optica spectrum disorders.  

2. Aktualny stan wiedzy 

2.1. Etiopatogeneza i czynniki ryzyka zespołu Devica 

W przeszłości zespół Devica był uznawany za jeden z wariantów stwardnienia 

rozsianego (SM) [1]. Dopiero w wyniku przeprowadzonych badań immunopatologicz-

nych w latach 90. XX wieku, a także odkrycia udziału przeciwciał przeciw akwaporynie 

4 (anti-AQP4 Abs) w 2004 roku zakwalifikowano NMO do chorób autoimmuno-

logicznych OUN [2, 3]. Odkrycie patogenezy choroby było kluczowe dla dobrania 

maksymalnie efektywnego sposobu leczenia NMO. Innym badaniem różnicującym 

SM od NMO jest badanie histopatologiczne, w którym w NMO stwierdza się znaczne 

uszkodzenie astrocytów oraz rozległe zmiany martwicze. W stwardnieniu rozsianym 

natomiast dominującymi zmianami są ogniska demielinizacyjne, a także ubytek 

neuronów [1]. W badaniach jako prawdopodobne czynniki ryzyka NMO ustalono 

infekcję Helicobacter pylori, Clostridium perfringens, niedobory witaminy D, a także 

palenie tytoniu [4]. Najczęściej towarzyszącą NMO inną chorobą autoimmunologiczną 

jest zespół Sj grena [5]. Innymi często współwystępującymi chorobami o podłożu 

autoimmunologicznym są: toczeń rumieniowaty układowy (SLE, ang. systemic lupus 

erythematosus), reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz miastenia [3, 6]. 

  

                                                                
1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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2.2. Epidemiologia zespołu Devica 

Częstość występowania zespołu Devica waha się między 0,4-4,4/100 000 i jest 

silnie powiązana z szerokością geograficzną [7, 8]. Zazwyczaj jest ona diagnozowana 

w krajach dalekiego wschodu, państwach Afrykańskich, a także krajach basenu Morza 

Karaibskiego. Badania epidemiologiczne nad występowaniem NMO w różnych popu-

lacjach i grupach etnicznych pozwalają na lepszą ocenę ryzyka wystąpienia choroby 

u osób z objawami wskazującymi na choroby neurodegeneracyjne. Wiedza na temat 

występowania choroby u osób z różnym pochodzeniem etnicznym pozwoli również na 

lepszy dobór metody leczenia, a także dokładniejszą ocenę rokowania przebiegu 

choroby. Gruntowna analiza epidemiologiczna ułatwia prowadzenie badań nad gene-

tyczną patogenezą choroby.  

Zespół Devica występuje częściej w regionach, gdzie rzadziej choruje się na 

stwardnienie rozsiane, natomiast w regionach o częstym występowaniu SM, NMO 

występuje rzadziej. W Argentynie, gdzie większość mieszkańców jest pochodzenia 

Europejskiego spośród chorych na NMO i SM zaledwie 2,1% stanowią osoby z NMO, 

co stanowi ilość podobną do tej w Europie i Australii. W Paragwaju gdzie 30% 

populacji stanowią metysi częstotliwość występowania NMO wśród osób z NMO lub 

SM wynosi 8,7%. Natomiast w Wenezueli, gdzie mieszka dużo przedstawicieli rasy 

innej niż biała, NMO wśród chorych na NMO i SM stanowi aż 43,3% [9]. 

Najwyższa odnotowana zapadalność i występowanie NMO zostało opisane w Hisz-

panii z zapadalnością 5,35/100 000 i występowaniem 7,87/100 000 [10]. Jest to większa 

wartość niż w innych badaniach, co prawdopodobnie wskazuje na coraz lepszą wykry-

walność NMO. W ostatnich latach zespół Devica jest wykrywany u coraz młodszych 

pacjentów, co prawdopodobnie związane jest z coraz lepszymi metodami diagnostycz-

nymi, a także wzrostem wiedzy na temat NMO. Zespół Devica w porównaniu ze 

stwardnieniem rozsianym zazwyczaj występuje u osób młodszych. Jedna z najwyż-

szych udokumentowanych chorobowości wynosząca 3,4/100 000 jest notowana 

w Portoryko [10]. Badania prowadzone na populacji Kubańskiej wykazały niewiele 

większą chorobowość u pacjentów ras innych niż rasa biała (426/100000 wśród rasy 

białej i 0,691/100 000 wśród osób innych ras na Kubie) [11].  

Badania epidemiologiczne prowadzone w krajach Ameryki Łacińskiej wskazują, że 

w populacjach wysokiego stopnia pochodzenia europejskiego NMO jest odnotowywane 

rzadziej, niż u osób innego pochodzenia. Kraje Ameryki Południowej stanowią szcze-

gólnie dobry przykład ze względu na duże zróżnicowanie pochodzenia etnicznego 

mieszkańców tych terenów. Ameryka Południowa była terenem skolonizowanym 

przez mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy sprowadzili na te tereny niewolników 

z terenów Afryki. Dzięki temu od kilkuset lat na terenie Ameryki mieszkają przedsta-

wiciele rasy kaukaskiej, czarnej, a także zaliczani do rasy żółtej Indianie południowo-

amerykańscy [12]. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istnieją również różnice 

w przebiegu klinicznym choroby w zależności od rasy. U pacjentów pochodzenia 

azjatyckiego, afroamerykańskiego/afroeuropejskiego wystąpił wcześniejszy początek 

choroby i rzadziej występowały zmiany w mózgu w badaniu rezonansu magnetycznego 

(MRI, ang. magnetic resonance imaging) niż u pacjentów rasy kaukaskiej. Cięższy pod 

względem klinicznym przebieg choroby, czyli rzuty z upośledzeniem ostrości wzroku 
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≤0,1 w co najmniej jednym oku lub wynik w rozszerzonej skali niepełnosprawności 

(EDSS, ang. Expanded Disability Status Scale) ≥ 0,6 częściej występował u Afro-

amerykanów/Afroeuropejczyków. Zespół mózgowy najczęściej stwierdzano w populacji 

Azjatów. Pacjenci rasy białej osiągali wyższe wyniki w skali EDSS niż pacjenci 

azjatyccy [13]. 

Na genetyczne podłoże NMO wskazuje jego częste współwystępowanie u rodzeń-

stwa, a zwłaszcza u sióstr, a w przypadku bliźniaków objawy pojawiające się w podo-

bnym wieku [11, 12]. Choroba występuje także rodzinnie u 3% chorych [14]. Znacznie 

większe ryzyko zachorowania na NMO występuje zarówno u dorosłych kobiet, jak  

i u młodszych dziewczynek [3]. Może mieć to związek z autoimmunologicznym 

podłożem choroby. Stosunek chorych na NMO kobiet do mężczyzn waha się od 2:1 do 

10:1 [15].  

Dane epidemiologiczne wskazują, że ciąża wpływa na przebieg choroby NMO, 

a także, że NMO może wpływać na wynik ciąży. Sugeruje to, że zmiany immuno-

logiczne zachodzące w okresie przedporodowym mają wpływ na przebieg NMO 

i mogą dostarczyć nowych informacji na temat immunopatogenezy choroby, a także na 

temat postępowania z NMO w okresie okołoporodowym [16]. U ciężarnych kobiet 

z NMO lub z chorobami ze spektrum NMO (NMOSD) występują częstsze poronienia 

w stosunku do populacji ogólnej, dochodzi u nich także o 8,3% częściej do stanu 

przedrzucawkowego. Zjawisko to jest prawdopodobnie związane ze zmianą równowagi 

między limfocytami Th1 oraz Th2 w ciąży, a także wywołanym przez estrogeny 

wzrostem ilości oraz wpływu przeciwciał anty-AQP4 [10, 16]. 

Częstość występowania choroby u kobiet jest również zależna od czynników 

etnicznych. W populacjach Antyli Francuskich stosunek chorych kobiet do mężczyzn 

wynosi 9,8:1, w populacji Japońskiej 6,4:1, natomiast w krajach gdzie większość 

mieszkańców stanowią przedstawiciele rasy kaukaskiej zaledwie 2,8:1 [4, 17]. 

Większa częstość NMO u kobiet wskazuje na prawdopodobne większe predyspozycje 

genetyczne, a także wpływ żeńskich hormonów płciowych na patogenezę choroby. 

Średni wiek, w którym rozpoznawana jest choroba, waha się między 30 a 40 lat, ale 

choroba może wystąpić również u dzieci i osób starszych [4, 11, 18]. Na podstawie 

opublikowanej w 2015 roku meta analizy prac naukowych opublikowanych w latach 

1985-2015 dotyczących epidemiologii NMO w mieście Isfahan w Iranie odnotowano 

najniższy średni wiek zachorowania wynoszący 30 lat, natomiast najwyższy w połu-

dniowo-wschodniej Walii – 39 lat [4, 19]. Pomimo rosnącego zainteresowania nad 

NMO oraz chorobami ze spektrum NMO, wiedza na temat epidemiologii tej choroby 

w wielu częściach świata jest niedoszacowana, potrzeba zatem dalszych, bardziej 

szczegółowych badań. W niektórych krajach dane epidemiologiczne ograniczają się do 

podania średniego wieku zachorowania na tę chorobę [10]. Przypuszcza się, że wiele 

przypadków zespołu Devica zostało niezdiagnozowanych lub błędnie zdiagnozo-

wanych jako SM [4]. 

2.3. Przebieg kliniczny choroby 

Dominującymi objawami klinicznymi NMO są te związane z zajęciem nerwów 

wzrokowych oraz rdzenia kręgowego. U ponad 50% pacjentów współtowarzyszą im 

także inne objawy z ośrodkowego układu nerwowego, są one jednak mniej charakte-

rystyczne i mniej powiązane z NMO. W związku z tym obecnie funkcjonuje określenie 
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chorób ze spektrum NMO – NMOSD. W zespołach tych obecne są przeciwciała 

AQP4, jednak nie są w nich spełnione inne kryteria rozpoznania neuromyelitis optica. 

U ponad 50% pacjentów z wykrytymi przeciwciałami przeciw AQP4 stwierdza się 

obecność zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany demielinizacyjno-

zapalne w badaniu MRI najczęściej są stwierdzane w obrębie podwzgórza oraz pnia 

mózgu, inną częstą lokalizacją są okolice wodociągu mózgu, a także okolice komór 

mózgu. Jest to spowodowane większą ekspresją AQP4 w tych regionach w porównaniu 

z innymi okolicami OUN [20].  

Typowymi objawami u pacjentów z zajętym przez NMO pniem mózgu są wymioty, 

nudności, nieustępująca czkawka, ból i zawroty głowy oraz postępujący niedosłuch 

[21]. W zaawansowanych przypadkach może dochodzić do zaburzeń oddychania 

w wyniku zajęcia ośrodka oddechowego. U pacjentów zaobserwowano również zabu-

rzenia psychiczne takie jak: upośledzenie, depresję, myśli samobójcze. U pacjentów 

z NMOSD obserwuje się również często schorzenia tarczycy, co może być związane 

z obecnością AQP4 w utkaniu tarczycy [22]. W większości przypadków po każdym 

rzucie pozostają objawy rezydualne z tego powodu szybko dochodzi do narastania 

niesprawności [23]. 

W wyniku zajęcia podwzgórza mogą występować liczne zaburzenia endokryno-

logiczne takie jak: niedoczynność tarczycy, zaburzenia miesiączkowania, czy moczówka 

prosta. U chorych w wyniku zajęcia OUN dochodzi do postępującego zaburzenia funkcji 

poznawczych, co dotyczy nawet 50% chorych. Częściej występuje upośledzenie 

pamięci długotrwałej niż krótkotrwałej [24]. Znaczne dolegliwości bólowe dotyczą 

nawet 80% chorych i występują znacznie częściej niż u pacjentów ze stwardnieniem 

rozsianym. Dolegliwości bólowe lokalizują się najczęściej w okolicy tułowia i kończyn 

dolnych w odcinku proksymalnym [25]. 

Przebieg choroby jest zazwyczaj ciężki, śmiertelność 5-letnia wynosi nawet 30%. 

Jednym z dominujących objawów jest zajęcie nerwów wzrokowych. Zapalenie może 

być jedno lub obustronne, bolesne, pogarszające się w wyniku ruchu gałek ocznych. 

W ciągu pierwszych 5 lat trwania choroby 60-70% chorych cierpi na całkowitą ślepotę 

obejmującą co najmniej jedno oko [26]. Około 50% pacjentów po kilku latach trwania 

choroby cierpi na znaczne zaburzenia funkcji ruchowych, a także jest zmuszona do 

poruszania się na wózku inwalidzkim [8]. Znaczne utrudnienie życia chorego wraz 

z intensywnym postępem choroby wskazuje jak istotna jest szybka diagnostyka oraz 

wdrożenie odpowiedniego leczenia. 

2.4. Wpływ NMO na jakość życia pacjentów 

Przeprowadzono badanie retrospektywne, w którym wzięło udział 522 chorych 

z NMO lub NMOSD, z czego 79% stanowiły kobiety. Średni wiek badanych to 43 

lata, a najwięcej (25%) ankietowanych to osoby z przedziału wiekowego 41-50 lat. 

Zmęczenie, ból i sztywność/spastyczność ponad 50% chorych określiła jako silne lub 

umiarkowane. Do innych nieco rzadziej i łagodniej ocenianych niż wyżej wymienione 

zgłaszanych objawów zalicza się problemy z pęcherzem (dotyczy ok. 70% badanych), 

dysfunkcje seksualne (dotyczy ok. 60% badanych). Objawy poznawcze i emocjonalne 

takie jak wahania nastroju, labilność emocjonalna, nastrój depresyjny, niespokojny, 

senność są powszechne, ale były oceniane łagodniej pod względem stopnia nasilenia 

niż symptomy fizyczne [27].  
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Najwięcej, bo aż 59% ankietowanych określiło, iż stan zdrowia ogranicza rodzaj 

pracy lub czynności, które mogliby wykonywać przez cały lub większość czasu. Prawie 

połowa respondentów – 42% stwierdziło, że ich zdrowie fizyczne przeszkadzało im 

przez cały lub większość czasu w życiu społecznym, a 20% stwierdziło, że ich zdrowie 

emocjonalne zakłócało ich aktywność społeczną przez cały czas lub przez większość 

czasu. Tylko kilka procent ankietowanych miało problemy przez cały czas lub więk-

szość czasu z podstawowymi czynnościami jak używanie sztućców, ubieranie się. 

Natomiast aż 70% ankietowanych określiło, że potrzebuje więcej wsparcia emocjonal-

nego od przyjaciół, a 90% od rodziny [27]. Istotny wpływ NMO na obniżenie jakości 

życia pacjentów wskazuje na duże znaczenie psychoterapii oraz wsparcia psycholo-

gicznego zarówno ze strony personelu medycznego, jak i osób z otoczenia chorego [4]. 

2.5. Diagnostyka i różnicowanie 

Badaniem z wyboru przy podejrzeniu chorób demielinizacyjnych jest MRI z poda-

niem kontrastu gadolinowego. Coraz częściej wykorzystywane są nowe sekwencje 

rezonansu magnetycznego takie jak FLAIR. Obraz rdzenia kręgowego cechuje się 

obecnością hiperintensywnych ognisk w obrazach T2-zależnych, które ulegają 

wzmocnieniu kontrastowemu i obejmują co najmniej 3 segmenty rdzenia kręgowego 

[3, 28]. Jednakże wyniki MRI na początku rozwoju choroby mogą być prawidłowe lub 

obraz zmian w istocie białej może być niespecyficzny.  

Innymi metodami diagnostycznymi jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, 

w którym w przypadku NMO stwierdza się zwiększoną komórkowość zwłaszcza 

limfocytów oraz monocytów. Akwaporyna 4 występuje w OUN, gdzie jest związana 

z kanałami wodnymi. Przeciwciała IgG skierowane przeciwko Akwaporynie 4 wywołują 

martwicę astrocytów. Wykazanie obecności przeciwciał przeciwko AQP4 ma kluczowe 

znaczenie diagnostyczne, ponieważ pozwala na różnicowanie NMO z innymi choro-

bami o podobnych objawach, takimi jak SM. Przeciwciała anti-AQP4 mogą nie być 

obecne u osób z zespołem Devica, 10-25% chorych jest seronegatywna co wskazuje na 

prawdopodobne współwystępowanie innych czynników powodujących objawy NMO 

[29]. Przeciwciała NMO-IgG charakteryzują się wysoką swoistością (85-100%), ale 

mniejszą czułością (32-76%) w rozpoznawaniu zespołu Devica [4, 14]. Kryteria 

rozpoznania NMO ciągle ewoluują, w wyniku coraz lepszego zrozumienia patogenezy 

choroby, a także coraz dokładniejszym metodom diagnostycznym [5]. 

Zespół Devica należy różnicować przede wszystkim z SM. Objawy takie jak zapa-

lenie nerwów wzrokowych, rdzenia kręgowego, czkawka i nudności, skurcze toniczne, 

całkowite porażenie kończyn występują częściej w NMOSD niż w SM. W porównaniu 

z SM pacjenci z NMOSD zgłaszali więcej problemów ze wzrokiem i mniej problemów 

poznawczych [27]. 
Przy diagnostyce również należy zwrócić uwagę na postać idiopatyczną neuro-

myelitis optica oraz choroby reumatyczne takie jak SLE choroba „neuro-Behçeta”, 
która może przypominać podłużne rozległe zapalenie rdzenia kręgowego (LETM), ale 
występują w niej zwykle wrzody, a objawy neuropatyczne poprzedzają ogólno-
ustrojowe [30]. Zespół Devica różnicuje się z chłoniakiem pierwotnym OUN, choć 
należy zauważyć, że NMOSD może stanowić zespół paraneoplastyczny [31]. Podobne 
w symptomatologii do NMO mogą być również neurologiczna postać sarkoidozy, 
przetoka tętniczo-żylna opony twardej, dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych 
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Lebera oraz infekcje OUN powodowane m.in. przez krętka bladego wywołującego 
kiłę, krętki boreliozy, prątki gruźlicy, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumo-
niae oraz wirusy: Ebsteina-Barr (EBV, ang. Ebstein-Barr virus), opryszczki pospolitej 
(HSV, ang. herpes simplex virus), ludzkiego wirusa T-limfotropowego (HTLV, ang. 
human T-lymphotropic virus), polio [32]. 

3. Leczenie  

Napady NMO często mają ciężki przebieg, są trudno wyleczalne, a po ich ustąpieniu 
pozostają objawy rezydualne. Niestety, zarówno NMO jak i obustronne zapalenie 
nerwów wzrokowych (BON) mają niski wskaźnik remisji [1]. 

Wśród nieleczonych pacjentów chorujących na zespół Devica około 50% musi 
poruszać się na wózku inwalidzkim natomiast nawet jedna trzecia pacjentów nie prze-
żywa 5 lat od momentu pierwszego ataku [7]. Wśród leków stosowanych w leczeniu 
nawrotów choroby lub w leczeniu mającym na celu hamowanie progresji postępu 
choroby najczęściej podawano glikokortykosteroidy, takie jak prednizon/metylo-
prednizolon, a następnie azatioprynę, rytuksymab i mykofenolan mofetylu. Najczęściej 
stosowanymi lekami objawowymi są: gabapentyna, baklofen, pregabalina i duloksetyna 
[20]. Przy rozpoznaniu pierwszego rzutu choroby lub w przypadku jej zaostrzenia 
zaleca się metyloprednizolon w dawce 1000 mg/dobę przez 5 pierwszych dni [17]. 
Niektórzy eksperci zalecają podawanie doustnych glikokortykosteroidów w stopniowo 
zmniejszających się dawkach dostosowanych do pacjenta [5]. W przypadku braku 
poprawy stosuje się zabiegi plazmaferezy, najczęściej jest to 5-7 zabiegów w okresie 2 
tygodni [20]. W przypadku przeciwwskazań do plazmaferez, lub ich nieskuteczności 
chorym w okresie rzutu podaje się dożylne wlewy immunoglobulin [27]. Wielu 
pacjentów osiąga jednak steroidozależność i wymaga przewlekłego stosowania niskich 
dawek prednizolonu 10-20 mg/dobę [28].  

Ze względu na wysokie tempo progresji choroby, a także szybki rozwój niepełno-
sprawności, kluczowe jest wdrożenie odpowiedniego leczenia przewlekłego [33]. 
W celu zmniejszenia częstości i nasilenia rzutów choroby niezbędne jest wdrożenie 
odpowiedniego leczenia immunosupresyjnego. Do leków pierwszego rzutu w prze-
wlekłym leczeniu należą azatiopryna, mykofenolan mofetylu oraz rytuksymab. Zaleca 
się rozpoczynanie leczenia od niskich dawek azatiopryny (2,5-3,0 mg/kg m.c./dobę) 
w skojarzeniu z prednizolonem, następnie należy powoli zwiększać dawkę aż do 
osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego. Wczesne rozpoczęcie leczenia azatio-
pryną znacząco wydłuża okres remisji choroby [34]. W trakcie terapii azatiopryną 
istotne jest regularne badanie morfologii krwi oraz badanie funkcji wątroby, ze względu 
na wysoką hepatotoksyczność leku. W badaniach retrospektywnych Rytuksymab 
redukuje liczbę rzutów choroby o 88,2%, mykofenolan mofetylu o 87,4% natomiast 
azatiopryna o 72,1% [7, 35]. Do leków stosowanych rzadziej w terapii NMO należą 
metotreksat, cyklofosfamid, czy mitoksantron [33]. Czynnikami predykcyjnymi stoso-
wanymi w monitorowaniu leczenia są: całkowita remisja, wiek osoby chorej, zapalenie 
rdzenia kręgowego, całkowita remisja poprzedniego napadu oraz pierwszorzutowe 
zastosowanie zabiegu przetaczania osocza [19]. W ostatnich latach zaobserwowano 
znaczny spadek śmiertelności z powodu NMO [36]. Prowadzone są dalsze badania nad 
kolejnymi metodami leczenia NMO, a obiecującym kierunkiem wydają się terapie 
molekularne i komórkowe [37]. W aktualnym międzynarodowym, wieloośrodkowym, 
podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym wykazano, że przeciw-
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ciała monoklonalne: ekulizumab, satralizumab oraz inebilizumab zmniejszają ryzyko 
nawrotów NMOSD. Leki te zostały zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków do 
leczenia NMOSD. Ekulizumab to przeciwciało przeciw składnikowi C5 układu 
dopełniacza, hamujące go. Z kolei satralizumab to przeciwciało przeciw receptorowi 
Il-6, blokujące jej sygnalizację. Inebilizumab to przeciwciało przeciwko CD19, które 
powoduje zmniejszenie liczby limfocytów B [38]. Obiecujące eksperymentalne terapie 
w leczeniu NMO to przeszczep komórek macierzystych w mechanizmie suplementacji 
prawidłowymi funkcjonalnie limfocytami, a także szczepionki na bazie DNA lub 
komórek T, mające na celu przywrócenie tolerancji immunologicznej na AQP4 [37].  

4. Podsumowanie 

Różnica częstości występowania NMO w różnych rejonach geograficznych powinna 
być brana pod uwagę w badaniach nad etiologią choroby. Częste występowanie 
choroby w populacjach niektórych regionów, a także znacznie częstsze występowanie 
u kobiet, wskazuje potrzebę poznania dokładnej patogenezy choroby, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej czynników genetycznych, a także czynników hormonalnych 
i środowiskowych. Wzrost wartości zapadalności i chorobowości NMO w ostatnich 
latach odzwierciedla coraz lepszą diagnostykę i wzrost wiedzy o tej chorobie wśród 
lekarzy. Wyzwaniem dla naukowców będzie dalsza poprawa stosowanych metod 
leczenia, zwiększenie komfortu życia, a także wydłużenie życia pacjentów.  

Niezbędne jest dogłębne poszerzenie informacji naukowej dotyczących epidemio-
logii NMO, czynników genetycznych i środowiskowych, mechanizmu patofizjolo-
gicznego, objawów klinicznych, różnicowania klinicznego, odpowiedniego leczenia, 
a także oceny rokowania. W rozpoznaniu NMO niezwykle istotna jest szczegółowa 
diagnostyka z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań obrazowych, a także badań 
laboratoryjnych, ponieważ choroba nadal jest często błędnie rozpoznawana jako 
stwardnienie rozsiane lub inne choroby demielinizacyjne OUN. 
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Zespół Devica – analiza epidemiologiczna 

Streszczenie  
Zespół Devica (neuromyelitis optica, NMO) jest autoimmunologiczną, przewlekłą chorobą demielini-
zacyjną ośrodkowego układu nerwowego. Jej głównymi objawami są podłużne rozległe zapalenie rdzenia 
kręgowego (LETM), nawrotowe zapalenie nerwów wzrokowych (RION) oraz obustronne zapalenie nerwów 
wzrokowych (BON). Niezwykle istotne jest różnicowanie NMO z innymi chorobami demielinizacyjnymi 
m.in. ze stwardnieniem rozsianym (SM), a także badania obrazowe.  
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zespołu Devica, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na badania naukowe poświęcone epidemiologii tej choroby. 
Wykorzystaną metodą badawczą był przegląd piśmiennictwa na platformie PubMed w celu analizy 
publikacji naukowych dotyczących epidemiologii, diagnostyki, a także leczenia NMO.  
Wiele badań pokazuje różnice w rozpowszechnieniu, cechach klinicznych i demograficznych NMO 
w różnych populacjach. Częstość występowania choroby Devica waha się od 0,4-4,4/100 000 i jest silnie 
powiązana z szerokością geograficzną. Najwięcej przypadków choroby notuje się w krajach dalekiego 
wschodu oraz krajach afrykańskich. Wskazują to na prawdopodobne predyspozycje genetyczne. W krajach 
europejskich najczęściej występującą chorobą demielinizacyjną jest stwardnienie rozsiane, podczas gdy 
w krajach Azjatyckich jest to NMO. Przebieg choroby jest zazwyczaj ciężki, prowadzi do szybko postę-
pującej niepełnosprawności. Do leczenia, obejmującego zarówno nawroty choroby, jak i ich profilaktykę, 
jest obecnie dostępny szereg leków. Równocześnie są prowadzone badania nad kolejnymi metodami 
terapii NMO. 
Różnica częstości występowania choroby wskazuje na jej prawdopodobne podłoże genetyczne. Potrzebne 
są jednak dalsze wiarygodne badania nad czynnikami powodującymi zespół Devica. Ze względu na rzadką 
częstość występowania choroby są one znacznie utrudnione.  
Słowa kluczowe: zespół Devica, choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby demielinizacyjne, 
neurologiczne choroby autoimmunologiczne 

Devic’s disease – epidemiological analysis 

Abstract  
Devic’s disease (neuromyelitis optica, NMO) is an autoimmune, chronic demyelinating disease of the 
central nervous system. Main symptoms of the NMO are Longitudinally extensive transverse myelitis 
(LETM), Relapsing isolated optic neuritis (RION) and Bilateral optic neuritis (BON). Differentiation with 
other autoimmune diseases like Multiple Sclerosis is extremely important as well as diagnostic imaging.  
The aim of this work is to present the current state of knowledge on Devica syndrome, with special 
attention paid to scientific research on the epidemiology of this disease 
The research method used was a literature review on the PubMed platform to analyse scientific 
publications on epidemiology, diagnostics and NMO treatment. 
Multiple studies show variations in prevalence, clinical, and demographic features of NMO among 
different populations. The incidence of Devic’s disease ranges from 0.4-4.4 / 100,000 and is strongly 
associated with latitude. Most cases of the disease are recorded in the Far East and African countries. This 
indicates a likely genetic predisposition of the disease. In European countries, the most common 
demyelinating disease is multiple sclerosis (SM), while in Asian countries it is NMO. The course of the 
disease is usually severe, leading to rapid disability. In the treatment, which involve both relapses of the 
disease and their prevention, a number of medications are available at present. Simultaneously, researches 
about another therapy methods are conducted. 
The difference in the incidence of the disease indicates its likely genetic basis. However, further reliable 
research is needed into the factors that cause Devic’s syndrome. Due to the rare incidence of the disease, 
they are significantly more difficult. 
Keywords: neuromyelitis optica, Autoimmune neurological diseases, Devic’s syndrome, demyelinating 
diseases 
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Analiza zmian podatności mózgowej  

u pacjentów po urazie czaszkowo-mózgowym  

podczas umiarkowanej hipokapni 

1. Wstęp 

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. traumatic brain injury, TBI) dotyka rocznie do 

849 na 100 000 osób w populacji krajów europejskich, a śmiertelność wynosi do 28 

osób na 100 000 [1]. W Stanach Zjednoczonych wartości te są zdecydowanie bardziej 

niepokojące. W zależności od wieku, śmiertelność wynosi między 1 080 a 2 323 osoby 

rocznie na 100 000 osób w populacji [2]. Około 90% zgonów spowodowane jest 

niekontrolowanym wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ang. intracranial 

pressure, ICP), które może prowadzić do wtórnego uszkodzenia mózgu poprzez jego 

niedokrwienie lub wgłobienie struktur mózgu w jamę czaszki [3]. W celu identyfikacji 

zagrażających życiu epizodów nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, ICP jest standar-

dowo monitorowane u pacjentów z TBI przebywających na Oddziałach Intensywnej 

Terapii Medycznej [4]. Zgodnie z wytycznymi American Brain Trauma Foundation [5] 

w sytuacji wzrostu ICP powyżej 22 mm Hg wymagane jest zastosowanie terapii 

ukierunkowanej na obniżenie średniej wartości ICP (poprzez podanie mannitolu lub 

interwencyjnie poprzez zastosowanie umiarkowanej hipokapni) [6]. Niestety inter-

wencja kliniczna często rozpoczyna się zbyt późno, kiedy średnia wartość ICP jest już 

wysoka, a zmiany w mózgu mogą być już nieodwracalne. Dlatego sugerowane jest 

dodatkowo monitorowanie podatności mózgowej (ang. intracranial compliance, Ci), 

która umożliwia identyfikację stanu pacjenta wskazującego na zagrożeniu nagłym 

wzrostem ICP [6,7]. 

Podatność mózgowa opisuje zdolność systemu wewnątrzczaszkowego do tolero-

wania lub kompensowania zmian objętościowych i jest wyrażona jako iloraz zmiany 

objętości wewnątrzczaszkowej (dV) oraz zmiany ciśnienia wewnątrzczaszkowego 

(dICP). Im podatność jest większa, tym rezerwy kompensacyjne przestrzeni wewnątrz-

czaszkowej są większe i wzrost ciśnienia wskutek pojawienia się dodatkowej objętości 

jest stosunkowo niski. W przypadku niskiej podatności mały wzrost objętości wewnątrz-

czaszkowej powoduje nagły i niebezpieczny wzrost ICP (rys. 1). Zgodnie z doktryną 

Monro-Kelliego [8], przestrzeń wewnątrzczaszkową wypełniają trzy objętości: mózg, 

krew oraz płyn mózgowo-rdzeniowy. W warunkach fizjologicznych zmiana objętości 

któregokolwiek ze składników odbywa się kosztem dwóch pozostałych objętości.  
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Rysunek 1. Górny wykres przedstawia zależność ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP) od objętości 

wewnątrzczaszkowej (V), związany z nim dolny wykres przedstawia zależność podatności mózgowej od 

ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Podatność mózgowa jest niezależna od ICP w przedziale wysokiej rezerwy 

kompensacyjnej. W przedziale niskiej rezerwy kompensacyjnej ICP rośnie eksponencjalnie a podatność 

znacząco maleje (punkt graniczny dolny). Gdy ICP osiąga wartość krytyczną następuje wyczerpanie rezerw 

kompensacyjnych mózgu i rozpoczyna się szybki wzrost podatności mózgowej (punkt graniczny górny). Jest 

to spowodowane utrudnieniem przepływu krwi mózgowej (CBF) w skutek kompresji łożyska naczyniowego 

mózgu, co w konsekwencji prowadzi do niedokrwiennego udaru mózgu. Na wykresie podane są orientacyjne 

wartości liczbowe oraz orientacyjne kształty krzywych, mogą się one różnić osobniczo i są uzależnione od 

wielu czynników, takich jak ciśnienie perfuzji mózgowej, PaCO2, przyjmowanie leków itp. Wykresy 

sporządzono na podstawie [9-12] [opracowanie własne]  

Pierwsze eksperymenty mające na celu zbadanie wewnątrzczaszkowych zależności 

ciśnieniowo-objętościowych były inwazyjne i przeprowadzone z udziałem zwierząt 

[10, 13, 14]. Polegały one na jednorazowym wprowadzeniu do przestrzeni mózgowo-

rdzeniowej dodatkowej objętości płynu (w praktyce do kilku ml) powodującej wzrost 

ICP. Na podstawie znanego przyrostu objętości oraz zmiany ICP wywołanej zmianą 

objętości można wyznaczyć podatność mózgową. Wzrost ciśnienia spowodowany 

iniekcją dodatkowej objętości płynu do przestrzeni czaszkowo-rdzeniowej u pacjentów 

z TBI może być jednak niebezpieczny dla ich zdrowia i życia, dlatego metoda ta nie 

jest sosowana w praktyce klinicznej.  

Innym sposobem oceny podatności mózgowej jest analiza morfologiczna pulsacji 

tętniczopochodnej ICP odnosząca się do zmian kształtu krzywej ciśnienia wywołanej 

naturalnym napływem objętości krwi do mózgu w wyniku cyklicznej pracy serca [15]. 

Cardoso, Rowan i in. [16] scharakteryzowali kształt pulsacji ICP za pomocą wysokości 
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trzech maksimów lokalnych P1, P2 i P3. Pulsacja prawidłowa posiada 3 wyraźne 

maksima, przy czym pierwsze maksimum (P1) jest dominujące i najwyżej położone 

w stosunku do pozostałych (P2 i P3). Zauważono, że zmiana konfiguracji maksimów 

lokalnych polegająca na podwyższeniu P2 w stosunku do P1 jest związana z obniżoną 

podatnością mózgową [17]. Obserwacja ta umożliwiła monitorowanie podatności 

mózgowej w sposób ciągły poprzez badanie stosunku amplitud P1 i P2 [18]. Zaletami 

tej metody jest to, że nie wymaga ona dostrzyknięcia objętości spoza przestrzeni 

wewnątrzczaszkowej i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla pacjenta, gdyż jest oparta 

na analizie standardowo mierzonego w warunkach szpitalnych sygnału ICP. Niemniej 

jednak prawidłowa lokalizacja maksimów lokalnych nie jest łatwym zadaniem ze 

względu na zmienność sygnału ICP i wysoki poziom jego zakłócenia. Bardziej 

zaawansowane podejście zaproponowała w ostatnich latach grupa z Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w Los Angeles, która opracowała algorytm do morfologicznej analizy 

pulsacji ICP (ang. MOrphological Clustering and Analysis of Intracranial Pulse, 

MOCAIP) [18]. Algorytm ten umożliwia estymację ponad 120 parametrów opisujących 

kształt pulsacji ICP. Jednakże MOCAIP wymaga dodatkowego zapisu EKG do seg-

mentacji pulsacji ICP i przeprowadza analizę pulsacji „uśrednionej”, a nie rzeczy-

wistej. Ponadto w przypadkach, gdy ekstrakcja maksimów jest trudna do osiągnięcia 

z powodu „zaokrąglania się” kształtu krzywej ciśnienia, MOCAIP może dawać niewia-

rygodne wyniki. Ze względu na trudności w opracowaniu automatycznych, łatwych do 

zastosowania w praktyce algorytmów do identyfikacji maksimów lokalnych pulsacji 

ICP, metody te nie cieszą się popularnością w środowisku medycznym, a ich przy-

datność do oceny podatności mózgowej nie została do tej pory zweryfikowana.  

Nucci, Bonis i in. [19] zaproponowali metodę analizy kształtów pulsacji ICP nie 

wymagającą identyfikacji maksimów lokalnych. Przy użyciu sieci neuronowych 

dokonali oni klasyfikacji kształtów pulsacji na cztery typy: I – fizjologiczny, II-IV – 

patologiczne, od najmniej do najbardziej zaburzonego. Wyniki ich badań sugerują, iż 

występuje związek między typem pulsacji ICP a wartością parametrów opisujących 

stan kompensacji ciśnieniowo-objętościowej wyznaczanych na podstawie testu 

infuzyjnego u pacjentów z podejrzeniem wodogłowia. Metoda ta jednak nie była 

stosowana na innych grupach pacjentów. 

Innym podejściem do estymacji podatności wewnątrzczaszkowej jest jej wyzna-

czenie na podstawie modelu krążenia krwi mózgowej [20]. Kim i współautorzy [21] 

zaproponowali matematyczny model ciągłego przepływu krwi mózgowej (ang. Constant 

Flow Forward, CFF). Podejście to stanowi modyfikację metodologii opisanej przez 

Avezaata i Einthovena [22] i umożliwia estymację podatności mózgowej na podstawie 

zależności między zmianami tętniczopochodnymi sygnału ICP oraz prędkości przypływu 

krwi mózgowej (ang. cerebral blood flow velocity, CBFV) mierzonej nieinwazyjną 

metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej. Metoda ta była już stosowana 

u pacjentów z TBI podczas hipokapni [23, 24], demonstrując istotny spadek podatności 

mózgowej w wyniku zastosowanej hiperwentylacji, ale współzależność między 

podejściem modelowym a innymi parametrami opisującymi podatność mózgową nie 

była do tej pory analizowana.  
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Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej zmian parametrów 

opisujących podatność mózgową wywołanych umiarkowaną hipokapnią. Parametry te 

oszacowano na podstawie:  

 modelu CFF; 

 analizy morfologicznej pulsacji ICP (stosunek P1/P2);  

 klasyfikacji kształtów pulsacji ICP. 

Ponadto dokonano analizy zależności miedzy spadkiem ICP a poszczególnymi 

parametrami opisującymi podatność mózgową oraz omówiono ograniczenia każdej 

z zastosowanych metod obliczeniowych. 

2. Metodologia 

2.1. Pacjenci 

Grupa badawcza składała się z 27 pacjentów (5 kobiet oraz 22 mężczyzn) z urazo-

wym uszkodzeniem mózgu hospitalizowanych w Addenbrooke’s Hospital w Cambridge, 

Wielka Brytania, w latach 2001-2002, u których w ramach standardowych procedur 

klinicznych przeprowadzono test reaktywności naczyń mózgowych na zmianę poziomu 

wysycenia CO2 we krwi. Mediana wieku pacjentów wynosiła 39 lat (rozstęp: 17-70 lat; 

rozstęp kwartylowy: 26 lat), mediana wartości oceny świadomości pacjentów w chwili 

przyjęcia według Skali Glasgow wynosiła 6 (rozstęp: 3-12, rozstęp kwartylowy: 5). 

U każdego pacjenta przed oraz podczas testu reaktywności dokonano rejestracji 

ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego krwi (ang. arterial blood 

pressure, ABP) oraz prędkości przepływu krwi mózgowej (ang. cerebral arterial blood 

flow velocity, CaBFV) za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej 

(TCD). Kontrolowana hiperwentylacja jest częścią standardowej procedury klinicznej 

stosowanej u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, dlatego formalna zgoda 

pacjenta ani zgoda komisji bioetycznej nie były wymagane. 

Dane uwzględnione w niniejszej pracy zostały wcześniej zanonimizowane, więc ich 

przetwarzanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem dotyczącym ochrony danych osobo-

wych. Te same zapisy sygnałów były wykorzystane w badaniach dotyczących czaso-

wych przebiegów prędkości przepływu krwi mózgowej oraz ciśnienia wewnątrz-

czaszkowego podczas umiarkowanej hiperwentylacji u pacjentów po urazie czaszkowo-

mózgowym [25]. Ponadto dane te zostały użyte w analizie wpływu hipokapni na prze-

działowe podatności mózgowe [24] oraz na stałą czasową łożyska mózgowego [23]. 

Natomiast dane te nie były wcześniej analizowane pod kątem oceny zmian wybranych 

parametrów opisujących podatność mózgową. 

2.2. Procedury medyczne i monitorowanie pacjentów  

Wszyscy pacjenci podczas trwania badań byli zaintubowani i wprowadzeni w stan 

śpiączki farmakologicznej za pomocą propofolu (2-5 mg/kg/h i.v.) oraz fentanylu  

(1-2 µg/kg/h i.v.). Został im również podany lek zwiotczający mięśnie atracurium. 

Pacjenci byli leczeni zgodnie z protokołem ukierunkowanym na utrzymanie wartości 

ciśnienia perfuzji mózgowej (ang. cerebral prefusion pressure, CPP) powyżej 70 mm 

Hg oraz ICP poniżej 25 mm Hg [5].  

ABP było monitorowane metodą inwazyjną za pomocą kaniuli tętniczej umiesz-

czonej w tętnicy promieniowej. ICP było mierzone za pomocą sondy umieszczonej 
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śródmiąższowo (Codman MicroSensor ICP Transducer, Codman & Shurtleff, 

Raynham, MA, USA). CaBFV w tętnicy środkowej mózgu była monitorowana za 

pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (Multi Dop X4, DWL 

Elektronische Systeme, Sipplingen, Niemcy). Sygnały CaBFV rejestrowano w tętnicy 

środkowej mózgu po lewej (CaBFVL) i prawej (CaBFVR) stronie głowy, montując 

sondy odpowiednio na wysokości lewego i prawego okna skroniowego. Wszystkie 

pomiary były rejestrowane równolegle, w formie cyfrowej, z wykorzystaniem prze-

twornika analogowo cyfrowego oraz oprogramowania Intensive Care Monitor (ICM+, 

Cambridge Enterprise, Cambridge, Wielka Brytania) [26]. 

2.3. Hipokapnia 

Po początkowych dwudziestu minutach rejestracji sygnałów pacjenci zostali wprowa-

dzeni w stan hipokapni poprzez zwiększenie o 15-20% minutowej objętości oddechowej 

względem objętości podawanej w stanie początkowym. Zostało to przeprowadzone 

w ramach standardowej procedury klinicznej obejmującej pacjentów z TBI. Podczas 

całej procedury najniższa dopuszczalna wartość ciśnienia parcjalnego CO2 we krwi 

tętniczej wynosiła 26 mm Hg. Ponadto najniższa dopuszczalna wartość saturacji krwi, 

mierzona w opuszce żyły szyjnej, wynosiła 55%. W przypadku przekroczenia którego-

kolwiek z dopuszczalnych limitów hiperwentylacja była natychmiast przerywana. 

Hipokapnia była utrzymywana przez okres 50 minut. Po tym czasie następował  

10-minutowy okres stabilizacji, czyli powrotu do początkowej wartości minutowej 

objętości oddechowej. Okresy te zostały przedstawione na rysunku (rys. 2). 

 
Rysunek 2. Na wykresach przedstawiono przykładowe przebiegi uśrednionych sygnałów ICP – ciśnienie 

wewnątrzczaszkowe, ABP – ciśnienie tętnicze krwi oraz CaBFV – prędkość przepływu tętniczej krwi 

mózgowej. Sygnały zostały uśrednione za pomocą średniej ruchomej, w oknie o długości 10 s. Podczas 

hipokapni widoczny jest wyraźny spadek wartości ICP oraz CaBFV [opracowanie własne] 

Długość sygnałów zarejestrowanych podczas normokapni była znacząco krótsza od 

długości sygnałów zarejestrowanych podczas hipokapni. W związku z tym do dalszej 

analizy wykorzystano tylko wybrane 10-minutowe fragmenty sygnałów z okresu 

normokapni i hipokapni. 
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2.4. Parametry oceny podatności mózgowej 

Wszystkie sygnały zostały zarejestrowane z częstotliwością próbkowania 30 Hz. 

Poddano je wizualnej analizie w celu oceny ich jakości oraz wykrycia artefaktów. 

Wszystkie zidentyfikowane artefakty zostały ręcznie usunięte. Spośród sygnałów 

zarejestrowanych u 27 pacjentów, 7 przypadków odrzucono ze względu na złą jakość 

sygnału uniemożliwiającą dalszą analizę. 

Z zarejestrowanych przebiegów czasowych wybrano 10-minutowe okresy odpo-

wiadające stabilnej normokapni oraz stabilnej hipokapni (rys. 2). Określenie „stabilnej” 

oznacza, że w wybranych fragmentach średnia wartość ICP nie wykazuje nagłych 

zmian wartości przekraczających 3 mm Hg. Wybrane fragmenty rejestracji zostały 

poddane dalszej analizie. 

2.4.1. Podatność mózgowa liczona na podstawie modelu CFF 

Podatność mózgowa jest parametrem opisującym zdolność układu czaszkowo-

rdzeniowego do kompensowania wzrostów objętości wewnątrzczaszkowej. Została 

ona zdefiniowana jako stosunek amplitudy objętości tętniczej krwi mózgowej (ang. 

cerebral arterial blood volume, CaBV) oraz amplitudy ciśnienia wewnątrz-

czaszkowego [27]: 

   =
       

      
  

   

     
  (1)  

gdzie: Ci – podatność mózgowa [cm
3
/mmHg], CaBV – objętość tętniczej krwi 

mózgowej [cm
3
], ICP – ciśnienie wewnątrzczaszkowe [mm Hg], AMP – amplituda 

liczona metodą spektralną (FFT) jako pierwsza harmoniczna odpowiadająca często-

tliwości bicia serca. 

Zarówno CaBV, jak i ICP mają charakter pulsacyjny, ściśle związany z cyklem 

pracy serca. Wartości amplitud CaBV i ICP zostały wyznaczone jako wartości podsta-

wowej harmonicznej Dyskretnej Transformaty Fouriera policzonej w nienakładających 

się 10-sekundowych oknach. 

Do policzenia amplitudy ICP nie było stosowane żadne przetwarzanie wstępne ani 

modyfikacja sygnału ICP. Z kolei wyznaczenie amplitudy CaBV wymagało najpierw 

policzenia sygnału wirtualnego CaBV na podstawie uproszczonego modelu przepływu 

krwi mózgowej [21]. Model ten zakłada ciągły przepływ krwi przez dalsze, tj. 

następujące po miejscu dokonania pomiaru przepływu tętniczej krwi mózgowej (ang. 

cerebral arterial blood flow, CaBF), pietra łożyska naczyniowego mózgu (CFF), [27, 

28]. Zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Avezaata i Eijndhovena [22] zmianę 

objętości krwi mózgowej (ang. cerebral blood volume, CBV) w trakcie jednego cyklu 

pracy serca można wyznaczyć jako całkę z różnicy miedzy pulsacyjnym napływem 

tętniczej krwi mózgowej (ang. cerebral arterial blood inflow, CaBFin) i mniej 

pulsacyjnym odpływem krwi mózgowej przez dalsze piętra łożyska naczyniowego 

mózgu (ang. cerebral blood outflow, CBFout) jako:  

       =                          
  

  

 (2)  



 

A      s  Z ó    s  , Agnieszka Kazimierska, Marek Czosnyka, Magdalena Kasprowicz 

 

240 

gdzie:  CBV(t) – zmiana objętości krwi mózgowej w okresie t [cm
3
], t0 – początek 

okresu t [s], t1 – koniec okresu t [s], CaBFin(x) – napływ tętniczej krwi mózgowej 

w funkcji czasu [cm
3
/s], CBFout(x) – odpływ krwi mózgowej przez dalsze piętra 

łożyska naczyniowego mózgu w funkcji czasu [cm
3
/s], x – zmienna całkowania. 

 
Rysunek 3. Pulsacyjne zmiany objętości krwi mózgowej (CBV) uwzględniające interakcje pomiędzy 

napływem tętniczej krwi mózgowej (CaBFin) i odpływem krwi mózgowej przez dalsze pietra łożyska 

naczyniowego mózgu (CBFout). Średni przepływ tętniczej krwi mózgowej w okresie jednego cyklu pracy 

serca został oznaczony jako mCaBF [22] 

Model CFF zakłada, że przepływ krwi w dalszej części przestrzeni wewnątrz-

czaszkowej ma znacznie mniej pulsacyjny charakter niż mózgowy przepływ tętniczy 

(rys. 3) i można go aproksymować uśrednionym w pewnym czasie (w praktyce od 6 do 

20 sekund) przepływem tętniczym: 

          =         (3)  

gdzie: CBFout – przepływ krwi przez dalsze piętra łożyska naczyniowego mózgu 

[cm
3
/s], t – czas [s], CaBF – tętniczy przepływ krwi mózgowej [cm

3
/s], m – średnia 

arytmetyczna w ustalonym przedziale czasu. 

W praktyce nie jesteśmy w stanie w prosty i ciągły sposób zmierzyć przepływu 

tętniczej krwi mózgowej. Możemy jednak zmierzyć za pomocą przezczaszkowej 

ultrasonografii dopplerowskiej CaBFV w tętnicy środkowej mózgu [27]. Dysponując 



A        m               mó g              ó               s     -mó g   m  

podczas umiarkowanej hipokapni 

 

241 

CaBFV oraz zakładając, że pole przekroju badanego naczynia pozostaje w trakcie 

pomiaru stałe i równe Sa, można wyznaczyć zmianę CaBV ze wzoru: 

         =                          
  

  

 (4)  

gdzie:  CaBV(t) – zmiana objętości tętniczej krwi mózgowej w okresie t [cm
3
], t0 – 

początek okresu t [s], t1 – koniec okresu t [s], Sa – pole przekroju poprzecznego tętnicy 

środkowej mózgu [cm
2
], CaBFV(x) – prędkość przepływu tętniczej krwi mózgowej 

w funkcji czasu [cm/s], x – zmienna całkowania, m – średnia arytmetyczna w ustalo-

nym przedziale czasu. 

Na podstawie zmiany CaBV policzonej za pomocą wzoru (4) możliwe jest wyzna-

czenie podatności opisanej wzorem (1). W celu normalizacji wyniku stosuje się 

uproszczenie polegające na podzieleniu wzoru (4) przez nieznaną i z założenia 

niezmienną w trakcie pomiaru wartość pola przekroju mierzonego naczynia: 

         =
        

  
=                        

  

  

 (5)  

gdzie: nCaBV(t) – znormalizowana zmiana objętości tętniczej krwi mózgowej 

w okresie t [cm],  CaBV(t) – zmiana objętości tętniczej krwi mózgowej w okresie t 

[cm
3
], t0 – początek okresu t [s], t1 – koniec okresu t [s], Sa – pole przekroju 

poprzecznego tętnicy środkowej mózgu [cm
2
], CaBFV(x) – prędkość przepływu 

tętniczej krwi mózgowej w funkcji czasu [cm/s], x – zmienna całkowania, m – średnia 

arytmetyczna w ustalonym przedziale czasu. 

W konsekwencji otrzymujemy znormalizowaną wartość podatności mózgowej 

wyrażoną wzorem: 

    =
        

      
  

  

     
  (6)  

gdzie: nCi – znormalizowana podatność mózgowa [cm/mm Hg], nCaBV – 

znormalizowana objętość tętniczej krwi mózgowej [cm], ICP – ciśnienie wewnątrz-

czaszkowe [mm Hg], AMP – amplituda liczona metodą spektralną (FFT) jako 

pierwsza harmoniczna odpowiadająca częstotliwości bicia serca. 

Ograniczeniem tej metody jest brak kalibracji nCi w jednostkach objętości, przez co 

znormalizowanej wartości podatności mózgowej nie można porównywać między 

pacjentami. Można jednak oceniać zmiany podatności mózgowej w czasie. 

Zgodnie z przeglądem wiedzy dokonanym w [29] w odpowiedzi na zaburzenie, 

którym może być np. zmiana EtCO2 lub zmiana wywołana hipotonią ortostatyczną, 

średnica tętnicy może zmieniać się od 4% do 10% w stosunku do średnicy przed 

zaburzeniem. W przypadku zaburzenia na poziomie 10% zgodnie z prawem Hagena-

Poiseuille’a przepływ w tętnicy zmieni się o mniej niż 23%. Jest to akceptowalna 

wartość pod względem klinicznym, ponieważ przykładowa zmiana PaCO2 o 1 kPa 

powoduje średnio zmianę przepływu krwi mózgowej o 20%. Ponadto badania z wyko-

rzystaniem techniki rezonansu magnetycznego z fazowo-kontrastową sekwencją 

obrazowania potwierdziły, że przepływ krwi przez dalsze piętra łożyska naczyniowego 
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mózgu ma mniej pulsacyjny charakter niż przepływ tętniczy [30]. W związku z tym 

przepływ krwi przez dalsze piętra łożyska naczyniowego mózgu można aproksy-

mować uśrednionym w czasie (od 6 do 20 sekund) mózgowym przepływem tętniczym 

(równanie (3)). 

Wartości nCi zostały policzone za pomocą wzoru (6). Czas uśredniania m(CaBFV) 

został przyjęty jako 10 sekund. 

2.4.2. Stosunek P1/P2 

Sygnały ICP, ABP oraz CaBFV zarejestrowane za pomocą oprogramowania ICM+ 

zostały wyeksportowane w formacie csv, a następnie wczytane w dedykowanym 

narzędziu do oznaczania pulsacji. Narzędzie to jest autorską aplikacją napisaną 

w języku Python przez autorkę pracy – Agnieszkę Kazimierską i jest przeznaczone do 

wykonywania ręcznych oznaczeń maksimów lokalnych na krzywej pulsu ICP oraz 

typów pulsacji (rys. 4).  

 

 
Rysunek 4. Fragment okna aplikacji służący do ręcznego oznaczania maksimów lokalnych pulsacji ICP 

za pomocą markerów P1 i P2 oraz służący do podglądu pulsacji w celu oznaczenia typu pulsacji ICP. 

Na wykresie do oznaczania wyświetlona jest pojedyncza pulsacja ICP oraz ABP i CaBV jako sygnałów 

pomocniczych. Przedstawione sygnały są znormalizowane [opracowanie własne] 

Na początku surowy sygnał ICP został poddany wstępnemu przetwarzaniu. Od 

sygnału ICP został odjęty trend oddechowy (rys. 5). W dalszej kolejności często-

tliwość próbkowania sygnałów ICP, ABP oraz CaBF została zwiększona do 200 Hz, za 

pomocą jednowymiarowej interpolacji liniowej. W kolejnym kroku sygnał ICP został 

poddany filtracji dolnoprzepustowej z częstotliwością graniczną 10 Hz. W dalszej 
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kolejności sygnał ICP został podzielony na kolejne pulsacje (rys. 4 i 5) za pomocą 

zmodyfikowanego algorytmu Scholkmanna [31]. Ponieważ maksimum P1 w pulsacji 

ICP jest związane w czasie z wystąpieniem maksimum w pulsacji ABP, a maksimum 

P2 w pulsacji ICP jest związane w czasie z maksimum w pulsacji CaBV [32], sygnały 

ABP oraz CaBV również zostały podzielone na pojedyncze pulsacje w celu umożli-

wienia posiłkowania się nimi podczas oznaczania maksimów P1 i P2. Pojedyncze 

pulsacje zostały znormalizowane i poddane detrendyzacji liniowej. Ręcznie oznaczono 

punkty odpowiadające P1 i P2 na co dwudziestej pulsacji za pomocą narzędzia do 

oznaczania pulsacji (rys. 4). Wyjątkiem w oznaczaniu maksimów pulsacji ICP są 

pulsacje, w których nie ma możliwości wyróżnienia ekstremów lokalnych ze względu na 

charakterystykę ich kształtu. W związku tym pulsacje takie musiały zostać pominięte.  

 
Rysunek 5. Sygnał ICP z wyraźnie widocznym trendem oddechowym (a) oraz ten sam fragment sygnału ICP 

z odjętym trendem oddechowym (b). Czarnymi kropkami zostały oznaczone początki wykrytych pulsacji ICP 

[opracowanie własne] 

Dla każdej oznaczonej pulsacji policzono stosunek P1/P2 będący stosunkiem 

wysokości maksimów P1 i P2 mierzonych od wysokości początkowej danej pulsacji.  

2.4.3. Kształt pulsacji 

Analiza kształtów pulsacji polegała na przypisaniu każdej badanej pulsacji jednego 

z czterech określonych typów [19]. Pulsacja typu pierwszego uważana jest za pulsację 

prawidłową, a typu czwartego za najbardziej patologiczną. 

Przyjęte kryteria klasyfikacji pulsacji, na podstawie [19]: 

Typ I (rys. 6a): 

 maksima P1, P2 i P3 są widoczne; 

 wysokości P1 > P2 ≥ P3, 

 nachylenia wzrostów ICP i ABP są bardzo zbliżone. 

Typ II (rys. 6b): 

 maksima P1, P2 i P3 są widoczn; 

 wysokości P2 ≥ P1 oraz P3 ≤ P1, 

 nachylenia wzrostów ICP i ABP są bardzo zbliżone. 
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Typ III (rys. 6c): 

 maksima P1, P2 i P3 są widoczne; 

 wysokości P3 ≥ P1 oraz P3 ≥ P2. 

Typ IV (rys. 6d): 

 maksima P1, P2 i P3 nie są widoczne; 

 nachylenia wzrostów ICP i ABP są wyraźnie różne. 

 
Rysunek 6. Przykładowe pulsacje a) typ I, b) typ II, c) typ III, d) typ IV [opracowanie własne] 

Zgodnie z powyższymi kryteriami klasyfikacja co dwudziestej pulsacji ICP została 

dokonana za pomocą narzędzia do oznaczania pulsacji, tego samego, które zostało 

przedstawione na rysunku (rys. 4). W konsekwencji typ przypisano każdej pulsacji 

z oznaczonymi wcześniej maksimami P1 i P2 (rozdział. 2.4.2) oraz dodatkowym 

pulsacjom, oznaczonym jako typ IV, dla których wyróżnienie ekstremów P1 i P2 nie 

było możliwe. 

2.5. Zależności między parametrami opisuj cymi podatność mózgow  oraz 

ciśnieniem wewn trzczaszkowym 

Największy zbiór oznaczonych pulsacji stanowi zbiór oznaczeń typów pulsacji ICP. 

Wynika to z faktu, że typ można przypisać każdej pulsacji ICP nie będącej artefaktem, 

a maksima P1 i P2 muszą być widoczne, aby była możliwość ich oznaczenia – pulsacje 

muszą być typu I, II lub III. W konsekwencji u dwóch pacjentów, u których 

dominował typ IV nie było możliwości wyznaczenia stosunków P1/P2.  
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Pulsacjom ze zbioru oznaczeń typów przyporządkowano pulsacje z obliczonym 

stosunkiem P1/P2, średnie, w 10-sekundowym oknie wartości ICP oraz wartości nCi. 

W ten sposób utworzone zbiory zostały danych zostały poddane analizie zależności 

(rozdział. 3.3, 3.4). 

2.6. Spadek ICP podczas hipokapni (dICP) 

Spadek ICP wywołany hipokapnią (dICP) został policzony zgodnie ze wzorem: 

     =
              

      
 (7)  

gdzie: dICP – spadek ICP wywołany hipokapnią [mm Hg], ICPh – średnia wartość 

ICP podczas hipokapni [mm Hg], ICPn – średnia wartość ICP podczas normokapni 

[mm Hg], dPaCO2 – różnica poziomu wysycenia CO2 we krwi między hipokapnią 

a normokapnią [kPa], Abs – wartość bezwzględna. 

2.7. Statystyka 

Analiza statystyczna została wykona za pomocą oprogramowania StatSoft Statistica 

13. Hipoteza o rozkładzie normalnym została odrzucona dla większości analizowanych 

parametrów (test Shapiro-Wilka, na poziomie istotności 0,05), dlatego do dalszej 

analizy zostały użyte testy nieparametryczne. Porównanie wartości parametrów nCi oraz 

stosunku P1/P2 między normokapnią a hipokapnią zbadano za pomocą testu kolejności 

par Wilcoxona. Wyniki przedstawiono w postaci mediany i rozstępu kwartylowego.  

Zależność pomiędzy parametrami opisującymi podatność oraz ICP oceniono na 

podstawie współczynnika korelacji Spearmana, który wyznaczono dla każdego 

pacjenta oddzielnie. Wynik zbiorczy zależności między parametrami nCi oraz P1/P2 

przedstawiono w postaci mediany i rozstępu kwartylowego tych współczynników 

korelacji, które były statystycznie istotne. Przyjęty poziom istotności wynosił 0,05. 

Zależność pomiędzy parametrami opisującymi podatność a dICP została zbadana 

na podstawie współczynnika korelacji Spearmana pomiędzy średnimi wartościami 

parametrów podatności w normokapni i hipokapni a dICP.  

3. Wyniki 

3.1. Wpływ hipokapni na sygnały fizjologiczne 

W tabeli (tab. 1) porównano wartości sygnałów ICP, ABP i CaBFV oraz ich 

amplitud podczas normokapni i hipokapni. Nie było istotnych statystycznie różnic 

między CaBFV mierzonymi w tętnicy środkowej mózgu po lewej i prawej stronie 

głowy (64,7 ±136,7 cm/s vs 59,6 ±104,16 cm/s, p = 0,27), dlatego do dalszej analizy 

użyto uśrednionych z obu stron wartości CaBFV. 

Tabela 1. Mediana ± rozstęp kwartylowy dla sygnałów fizjologicznych podczas normokapni i hipokapni. ICP 

– ciśnienie wewnątrzczaszkowe, ABP – ciśnienie tętnicze krwi, CaBFV – przepływ tętniczej krwi mózgowej, 

AMP – amplituda policzona metodą spektralną 

Sygnał Normokapnia Hipokapnia p 

ICP [mm Hg] 18,7 ±10,1 12,6 ±12,2 < 0,001 

ABP [mm Hg] 96,5 ±11,4 100,1 ±12,8 0,310 

CaBFV [cm/s] 73,5 ±38,2 58,4 ±25,5 < 0,001 
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AMPICP [mm Hg] 1,6 ±1,6 1,1 ±1,0 0,003 

AMPABP [mm Hg] 17,9 ±7,2 17,7 ±5,5 0,823 

AMPCaBFV [cm/s] 18,1 ±10,8 15,8 ±6,4 0,004 

Źródło: Opracowanie własne  

Hipokapnia spowodowała istotny spadek ICP, CaBV, AMPICP oraz AMPCaBFV, 
natomiast nie zmieniła wartości ABP oraz AMPABP. 

3.2. Wpływ hipokapni na parametry opisuj ce podatność mózgow  

Na rysunku (rys. 7) przedstawiono przykładowy przebieg ICP, nCi, stosunku P1/P2 

i typów pulsacji podczas całego zapisu. 

 
Rysunek 7. Przykładowe przebiegi ICP oraz parametrów opisujących podatność mózgową  

[opracowanie własne] 

Spadek ICP wywołany hipokapnią powodował wzrost wartości nCi oraz wzrost 

stosunku P1/P1. Jednocześnie powodował zmianę typu pulsacji ICP na bardziej 

korzystny. 

Analiza przeprowadzona na grupie 20 pacjentów wykazała, że podczas hipokapni 

nastąpił wzrost nCi (1,54 ±1,14 cm/mm Hg vs 1,66 ±1,62 cm/mm Hg, p < 0,001) (rys. 

8a) i stosunku P1/P2 (1,27 ±0,52 vs 1,34 ±0,72, p = 0,008) (rys. 8b). 
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Rysunek 8. Zbiorowe wartości znormalizowanej podatności mózgowej (nCi) (a), oraz parametru P1/P2 (b), 

podczas normokapni i hipokapni [opracowanie własne] 

W tabeli (tab. 2) oraz na wykresie (rys. 9) przedstawiono, jak zmieniły się typy 

pulsacji ICP podczas hipokapni w stosunku do normokapni.  

Tabela 2. Ilość pulsacji danego typu oznaczona w 10-minutowych okresach normokapni i hipokapni 

Typ pulsacji Normokapnia Hipokapnia 

I 719 754 

II 259 264 

III 229 98 

IV 47 48 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 9. Suma zmian zawartości procentowych typów między normokapnią i hipokapnią  

[opracowanie własne] 
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Największą zmianę typu pulsacji ICP wywołaną hipokapnią zauważono dla typu 

III. Ilość pulsacji typu III istotnie zmalała na korzyć pulsacji mniej patologicznych 

i fizjologicznych (typu II i I). Największy wzrost ilości pulsacji podczas hipokapni 

odnotowano dla typu pierwszego. Wzrost ten nastąpił głównie kosztem pulsacji typu 

III. Nie zaobserwowano zmian w ilości pulsacji typu IV podczas hipokapni. 

Indywidualny zakres zmian typów pulsacji dominujących w zapisie ICP dla poszcze-

gólnych pacjentów przedstawia rysunek (rys. 10). Typ dominujący pulsacji zdefinio-

wano jako typ posiadający największy udział procentowy spośród wszystkich typów 

występujących u danego pacjenta. U dziesięciu pacjentów (numer 1-10) w zapisie ICP 

dominował typ I pulsacji zarówno podczas normokapni, jak i hipokapni. U dwóch 

kolejnych pacjentów (numer 11 i 12) również nie zaobserwowano zmiany typu pulsacji 

ICP podczas hipokapni, przy czym typem dominującym był typ II. W zapisie ICP 

pacjenta 13 przez całe badanie dominował typ III pulsacji ICP. Typ IV zidenty-

fikowano jako dominujący w zapisach ICP dokonanych u dwóch pacjentów (numer 14 

i 15) i typ ten był typem dominującym nie zmieniającym się podczas hipokapni. 

U jednego pacjenta (numer 16) hipokapnia wywołała odwrotny efekt od spodziewanego, 

powodując zmianę typu pulsacji z I na bardziej patologiczny typ II. U czterech 

ostatnich pacjentów podczas hipokapni nastąpiła zmiana typu dominującego na mniej 

patologiczny. W zapisie u pacjenta 17 dominacja typu II przekształciła się w dominację 

typu I. U pacjentów 18, 19 i 20 dominacja typu III podczas normokapni przekształciła 

się odpowiednio w dominację typu I, II i I. 

 
Rysunek 10. Procentowa zawartość typów pulsacji u każdego pacjenta podczas normokapni (lewa kolumna) 

oraz hipokapni (prawa kolumna) [opracowanie własne] 

W tabeli (tab. 3) przedstawiono wartości nCi, P1/P2, typ dominujący dla każdego 

pacjenta oraz dICP.  
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Tabela 3. Typ dominujący pulsacji ICP, średnie wartości ICP, nCi, P1/P2 podczas normokapni (n) i hipokapni 

(h) oraz dICP, „bd” oznacza brak danych 

Nr 

pacjenta  

Typ pulsacji 

ICP 

ICP 

[mm Hg] 

nCi 

[cm/mm 

Hg] 

P1/P2 dICP [mm Hg / 

kPa] 

n H n h n h n h 

1 1 1 14,1 11,7 2,00 2,28 1,71 2,12 3,42 

2 1 1 17,9 12,5 1,64 2,02 1,78 2,22 11,56 

3 1 1 14,7 12,4 1,43 1,42 1,65 2,15 7,18 

4 1 1 21,7 18,0 2,34 2,76 1,50 1,72 19,48 

5 1 1 9,7 5,4 0,96 1,30 1,31 1,50 3,14 

6 1 1 12,5 5,0 1,80 1,59 1,31 1,39 bd 

7 1 1 25,2 20,4 3,87 6,50 1,40 1,56 4,73 

8 1 1 7,3 6,1 3,08 3,13 1,36 1,32 bd 

9 1 1 23,6 18,4 2,59 3,98 1,41 2,35 8,20 

10 1 1 18,9 16,3 1,30 1,46 1,22 1,15 4,72 

11 2 2 20,2 12,6 2,15 3,54 0,93 0,88 8,11 

12 2 2 5,6 4,0 0,81 0,82 0,88 0,92 bd 

13 3 3 20,5 20,0 0,68 0,78 0,42 0,40 0.46 

14 4 4 27,6 26,8 0,26 0,25 - - 1.09 

15 4 4 21,5 19,0 0,32 0,33 - - 2,86 

16 1 2 9,2 4,9 1,23 1,73 1,12 1,00 6,91 

17 2 1 10,5 4,1 1,02 1,36 0,93 1,11 bd 

18 3 1 24,0 15,9 1,03 1,35 0,74 1,11 16,32 

19 3 2 18,6 14,2 1,79 2,09 0,89 0,87 5,17 

20 3 1 19,3 12,3 2,11 4,24 0,64 1,36 11,14 

Źródło: Opracowanie własne 

U pacjentów, u których hipokapnia spowodowała poprawę typu pulsacji na bardziej 

korzystny (pacjenci 17-20, (tab. 3)), mediana redukcji ICP (dICP) wynosiła: 11,14 

±11,16 mm Hg/kPa. U pacjentów z dominującym I typem przez cały zapis, tj. przed 

i w trakcie hipokapni, dICP wynosiła 5,95 ±6,98 mm Hg/kPa (pacjenci 1-10). Naj-

mniejszą zmianą, wynoszącą 1,97 ±6,18 mm Hg/kPa, charakteryzowali się pacjenci, 

u których w fazie początkowej typem dominującym pulsacji ICP był typ patologiczny 

(II, III, IV) i typ pozostał bez zmian podczas hipokapni (pacjenci 11-15). Ze względu 

na brak informacji o wartościach PaCO2 dla 4 pacjentów dICP nie zostało wyznaczone.  

3.3. Badanie współzależności między parametrami opisuj cymi podatność 

mózgow   

Na rysunku (rys. 11) przedstawiono przykładową zależność między parametrami 

nCi oraz P1/P2. Podczas hipokapni wartości P1/P2 oraz nCi wyraźnie wzrosły, 

wykazując dodatnią, silną korelację. 
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Rysunek 11. Przykład zależności parametrów podatności mózgowej nCi i P1/P2 (R = 0,65, p < 0,001), wraz 

z przebiegami w czasie średniej wartości ICP, nCi, P1/P2 oraz typów pulsacji ICP [opracowanie własne] 

Wartości współczynników korelacji R Spearmana między parametrami nCi i P1/P2 

dla każdego pacjenta przedstawiono w tabeli (tab. 4). 

Tabela 4. Współczynniki korelacji Spearmana R oraz poziom prawdopodobieństwa statystyki testowej p 

pomiędzy nCi i P1/P2, wyznaczone dla każdego pacjenta. Pogrubione wartości p wskazują na istotność 

statystyczną współczynnika R 

Nr 

pacjenta 
R p 

1 0,23 < 0,001 

2 0,33 < 0,001 

3 0,43 < 0,001 

4 0,13 0,056 

5 0,22 < 0,001 

6 0,23 < 0,001 

 7 0,12 0,069 

8 0,33 < 0,001 

9 0,19 0,039 

10 -0,11 0,057 

11 -0,15 0,006 

12 0,12 0,113 

13 0,00 0,984 
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16 -0,33 < 0,001 

17 0,37 < 0,001 

18 0,45 < 0,001 

19 -0,16 0,010 

20 0,65 < 0,001 

Źródło: Opracowanie własne 

Dla większości (13 z 18) zapisów korelacja między nCi a P1/P2 była istotna 

statystycznie, ale stosunkowo słaba. Mediana współczynników korelacji Spearmana 

dla istotnych statystycznie zależności między nCi i P1/P2 wynosiła 0,23 ±0,38, p < 0,05.  

Na rysunkach (rys. 12a, b) przedstawiono, jak rozkładają się wartości nCi oraz 

P1/P2 względem typów pulsacji. Widać na nich wyraźny spadek wartości nCi oraz 

P1/P2 dla bardziej patologicznych typów pulsacji ICP. Zależność ta zachodzi zarówno 

podczas normokapni, jak i hipokapni. 

 

 
Rysunek 12. Rozkład wartości parametru nCi (a), oraz P1/P2 (b) względem typów pulsacji  

[opracowanie własne] 

Ze względu, iż dla typu IV pulsacji ICP identyfikacja maksimów P1 oraz P2 

służących do policzenia stosunku P1/P2 nie jest możliwa (patrz rozdział 2.4.2), typ ten 

nie został uwzględniony na rysunku (rys. 12b). 

3.4. Badanie współzależności między parametrami opisuj cymi podatność 

mózgow  a ciśnieniem wewn trzczaszkowym 

Na rysunku (rys. 13) przedstawiono przykładową zależność między sygnałem ICP 

oraz parametrami nCi i P1/P2. Podczas hipokapni wartości ICP znacznie maleją, 

z kolei wartości parametrów P1/P2 oraz nCi wyraźnie wzrastają, wykazując ujemną, 

silną korelację. 



 

A      s  Z ó    s  , Agnieszka Kazimierska, Marek Czosnyka, Magdalena Kasprowicz 

 

252 

 
Rysunek 13. Przykład zależności wartości ICP z nCi (R = -0,95, p < 0,001) oraz ICP z P1/P2 (R = -0,75,  

p < 0,001). Ponadto przedstawiono przebiegi w czasie średniej wartości ICP, nCi oraz P1/P2. W tym 

przykładzie podczas normokapni dominował typ III a podczas hipokapni typ I [opracowanie własne] 

Wartości współczynników korelacji R Spearmana między ICP oraz parametrami 

nCi i P1/P2 dla każdego pacjenta przedstawiono w tabeli (tab. 5). 

Tabela 5. Współczynniki korelacji Spearmana (R) oraz prawdopodobieństwo testowe p pomiędzy ICP 

i parametrami podatności mózgowej: nCi i P1/P2, dla każdego pacjenta indywidualnie. Pogrubione wartości p 

wskazują na istotnie statystyczną korelację 

Nr 

pacjenta 

nCi P1/P2 

R p R p 

1 -0,52 < 0,001 -0,44 < 0,001 

2 -0,73 < 0,001 -0,38 < 0,001 

3 -0,29 < 0,001 -0,54 < 0,001 

4 -0,60 < 0,001 -0,48 < 0,001 

5 -0,56 < 0,001 -0,32 < 0,001 

6 0,62 < 0,001 -0,20 < 0,001 

7 -0,80 < 0,001 -0,15 0,016 

8 -0,05 0,247 0,18 0,012 

9 -0,70 < 0,001 -0,71 < 0,001 

10 -0,72 < 0,001 0,14 0,013 

11 -0,79 < 0,001 0,16 0,003 

12 -0,32 < 0,001 -0,32 < 0,001 

13 -0,21 < 0,001 0,02 0,741 

14 0,11 0,001 - - 
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15 -0,34 < 0,001 - - 

16 -0,83 < 0,001 0,40 < 0,001 

17 -0,57 < 0,001 -0,64 < 0,001 

18 -0,95 < 0,001 -0,75 < 0,001 

19 -0,89 < 0,001 -0,29 < 0,001 

20 -0,85 < 0,001 -0,79 < 0,001 

Źródło: Opracowanie własne 

Mediana współczynnika korelacji Spearmana dla istotnych statystycznie zależności 

(19 z 20) między ICP i nCi wynosiła -0,60 ±0,19, p < 0,05.  

Mediana współczynnika korelacji Spearmana dla istotnych statystycznie zależności 

(17 z 18), między ICP i P1/P2 wynosiła -0,38 ±0,44, p < 0,05. Dla 2 pacjentów (nr 14 

i 15) występował typ IV pulsacji ICP i nie było możliwości oznaczenia stosunku 

P1/P2, a tym samym wyznaczenia korelacji z ICP. 

Zależność między dICP a wzrostem nCi podczas hipokapni w stosunku do normo-

kapni była umiarkowanie silna (R = 0,54, p = 0,03). Ponadto średnie wartości nCi 

w normokapni były skorelowane z dICP (R = 0,58, p = 0,02). Zależność między dICP 

a średnią wartością nCi podczas hipokapni również była istotna statystycznie (R = 0,56 

i p = 0,02).  

Nie wykazano istotnej korelacji między dICP a zmianą P1/P2, średnim P1/P2 

podczas normokapni i hipokapni. Podobnie nie wykazano zależności pomiędzy dICP 

a dominującym typem pulsacji podczas normokapni. Z kolei zależność między dICP 

a dominującym typem pulsacji ICP podczas hipokapni była umiarkowanie silna:  

R = -0,57, p = 0,02. 

4. Dyskusja 

W pracy zbadano, jak hipokapnia zastosowana u pacjentów po urazie czaszkowo-

mózgowym wpływa na wartości wybranych parametrów opisujących podatność 

mózgową. 

Badania przeprowadzone na grupie 20 pacjentów wykazały istotnie statystycznie 

wzrosty wartości parametrów nCi oraz P1/P2 podczas hipokapni, co świadczy o zwięk-

szeniu się podatności mózgowej w wyniku zastosowania hiperwentylacji. Ponadto 

zauważono istotny związek pomiędzy oraz średnią wartością nCi podczas normokapni 

a wartością dICP. Jest to zależność podobna do opisanej przez Steinera i in. [33], 

w której wartość parametru opisującego podatność mózgową RAP, również przed wyko-

naniem testu reaktywności naczyń mózgowych była skorelowana z dICP. Sugeruje to, 

że siła reakcji naczyń mózgowych na poziom zastosowanej hipokapni może być 

oszacowana na podstawie zmierzonej wartości nCi. Stanowi to przesłanki do tego, że 

monitorowanie podatności mózgowej u pacjentów z TBI może mieć sens kliniczny 

i pozwolić na dobranie indywidualnego poziomu hiperwentylacji (w praktyce wartości 

redukcji PaCO2) pacjenta, w celu obniżenia wartości ICP do żądanego poziomu. 

Analiza zmian typu pulsacji ICP wykazała, iż podczas hipokapni jedynie u 4 

pacjentów (pacjenci nr 17-20, tab. 3) dominujący typ pulsacji zmienił się z bardziej 

patologicznego na mniej patologiczny lub prawidłowy. U tych pacjentów hipokapnia 

spowodowała również spadek dICP oraz wzrost nCi i P1/P2.  
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U 15 pacjentów hipokapnia nie spowodowała zmiany dominującego typu pulsacji 

ICP. U 10 pacjentów dominował typ I pulsacji ICP (tj. prawidłowy) przed hipokapnią 

i zgodnie z oczekiwaniem, nie zmienił się on w trakcie hipokapni (pacjenci 1-10). 

Podczas hipokapni dICP u tych pacjentów zmniejszyło się a nCi i P1/P2 wrosły. 

Tendencja zmian w grupie omawianych 10 pacjentów była podobna do zmian 

w grupie, gdzie doszło do zmian typu na bardziej korzystny, ale zmiany parametrów 

podatności były mniejsze oraz początkowa wartość ICP była niższa.  

U 5 pacjentów przez cały zapis dominowały typy II, III lub IV (patologiczny) 

(pacjenci 11-15). W trakcie hipokapni doszło u tych pacjentów do niewielkiego 

zmniejszenia się dICP, a wartości nCi oraz P1/P2 nie zmieniły się zauważalnie. Może 

to świadczyć o znacznie uszkodzonych mechanizmach kompensacyjnych mózgu 

u tych pacjentów, przez co zastosowanie hiperwentylacji nie przyniosło oczekiwanego 

efektu terapeutycznego.  

Tylko u jednego pacjenta (nr 16) doszło do zmiany typu z typu fizjologicznego (typ 

I) na typ II. Nastąpił u niego spadek wartości dICP podczas hipokapni, doszło do 

zauważalnego wzrostu średniej wartości nCi oraz niewielkiego spadku średniej 

wartości P1/P2. 

Zauważono również wyraźną zależność pomiędzy wartościami parametrów nCi 

oraz P1/P2 a typami pulsacji ICP. Wartości tych parametrów maleją wraz z bardziej 

patologicznym kształtem pulsacji ICP. Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ typ 

pulsacji jest uogólnieniem stosunku P1/P2, w którym zamiast oznaczania dwóch 

lokalnych ekstremów bierze się pod uwagę kształt całej pulsacji jako kryterium 

wizualne. Ponadto nCi oraz P1/P2 są innymi, ciągłymi miarami podatności mózgowej 

więc oczekiwana jest ich niższa wartość dla typów pulsacji patologicznych. 

Wykazano, że parametry nCi oraz P1/P2 korelują ze sobą słabo, ale istotnie 

statystycznie. Może to wynikać z różnic w zastosowanych metodach estymacji obu 

parametrów. Parametr nCi oszacowany jest na podstawie analizy amplitud pierwszych 

harmonicznych pulsacji sygnałów CaBV i ICP wyznaczonych za pomocą analizy 

spektralnej. P1/P2 liczony jest jako stosunek wysokości maksimów P1 i P2 liczonych 

względem początku pulsacji ICP. Ponadto w metodzie wyznaczania nCi uwzględnia 

się dodatkowy sygnał prędkości przepływu krwi mózgowej, podczas gdy ocena 

podatności za pomocą P1/P2 polega na analizie wyłącznie sygnału ICP.  

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia zastosowanych metod estymacji 

parametrów podatności mózgowej. Parametr nCi wyznaczany jest na podstawie 

uproszczonego modelu krążenia krwi mózgowej, który zakłada, że przepływ krwi 

mózgowej przez dalsze piętra łożyska naczyniowego jest w przybliżeniu stały i może 

być aproksymowany uśrednionym napływem tętniczym krwi do mózgu. Ponadto 

w przeciwieństwie do metod oceny podatności mózgowej opartych wyłącznie na 

analizie kształtu pulsacji ICP (typy pulsacji ICP, stosunek P1/P2) parametr nCi wymaga 

dodatkowego, nieinwazyjnego pomiaru prędkości przepływu krwi mózgowej i założenia 

o stałości średnicy badanego naczynia mózgowego w trakcie pomiaru. Z drugiej 

strony, w celu policzenia stosunku P1/P2 konieczne jest oznaczenie lokalnych maksi-

mów na krzywej pulsu ICP, co w przypadku najbardziej patologicznego kształtu pulsacji 

ICP (typ IV) jest niemożliwe z powodu braku widocznych maksimów lokalnych. 

Z tego względu ocena stosunku P1/P2 u pacjentów najbardziej zagrożonych wzrostem 
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ICP z powodu potencjalnie wyczerpanych mechanizmów kompensacyjnych jest 

niemożliwa. Klasyfikacja typów pulsacji ICP nie wymaga co prawda przeprowadzenia 

dodatkowych obliczeń, ale jest parametrem o charakterze kategorialnym, co stanowi jej 

wadę. Oznacza to, że w ramach jednego typu pulsacji ICP (kategorii) mieści się 

spektrum podobnych kształtów krzywej pulsu ICP, przez co subtelne zmiany podatności 

nie będą za pomocą tej metody rejestrowane. Z drugiej strony klasyfikacja kształtów 

pulsacji ICP potencjalnie może być dokonywana automatycznie z zastosowaniem sieci 

neuronowych, co stanowi cel naszych przyszłych prac badawczych. 

W niniejszych badaniach retrospektywnej analizie poddano sygnały zarejestrowane 

jedynie u 20 pacjentów, co jest ich dużym ograniczeniem. Ze względu na małą grupę 

badawcza analiza statystyczna w obrębie różnych kategorii kształtów nie została 

przeprowadzona. Ponadto zostało dokonane wstępne przetwarzanie sygnału ICP do 

celów oznaczeń maksimów lokalnych P1 i P2 oraz typów pulsacji. Przetwarzanie to 

może wpłynąć w niewielkim stopniu na wartości stosunków P1/P2 oraz typy pulsacji, 

gdyż parametry te są czułe między innymi na wysokość początku i końca oznaczonej 

pulsacji czy wygładzenie krzywej wynikające z zastosowanej filtracji sygnału. 

5. Wnioski i podsumowanie 

Na podstawie niniejszych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

 za pomocą parametrów nCi, P1/P2 możliwa jest obserwacja zmian podatności 

podczas hipokapni; 

 nCi oraz P1/P2 korelują ze sobą słabo, ale istotnie statystycznie; 

 metoda klasyfikacji typów pulsacji wykazała małe zmiany podczas hipokapni, ale 

pozwoliła na wizualną identyfikację stanu obniżonej podatności mózgowej bez 

konieczności dokonywania dodatkowych obliczeń; 

 wartość parametru nCi podczas normokapni koreluje umiarkowanie silnie z dICP.  

Monitorowanie parametrów nCi, P1/P2 oraz typów pulsacji w warunkach klinicznych 

może potencjalnie umożliwić predykcję nagłych wzrostów ICP i w konsekwencji 

umożliwić szybsze niż obecnie podejmowanie działań ratujących życie pacjentów 

z TBI. Ponadto wartość monitorowanego parametru nCi może potencjalnie posłużyć do 

dobrania indywidualnej wartości redukcji PaCO2 u pacjenta z TBI, w celu zreduko-

wania ICP do żądanej wartości. 
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Analiza zmian podatności mózgowej u pacjentów po urazie czaszkowo-

mózgowym podczas umiarkowanej hipokapni 

Streszczenie 

Urazowe uszkodzenie mózgu jest częstą przyczyną zgonów i niepełnosprawności. Jedną z komplikacji 

występujących po urazie jest powstający w wyniku narastania objętości wewnątrzczaszkowej wzrost 

ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ang. intracranial pressure, ICP). Parametr opisujący zdolność układu 

czaszkowo-rdzeniowego do kompensowania wzrostów objętości nazywa się „podatnością mózgową”.  

W pracy podatność mózgowa została wyznaczona na podstawie: 1) matematycznego modelu krążenia krwi 

mózgowej (Ci), 2) stosunku maksimów lokalnych krzywej pulsu ICP (P1/P2), 3) kształtu krzywej pulsu 

ICP, klasyfikując go jako prawidłowy lub patologiczny. Ci i P1/P2 są miarami quasi-ciągłymi, a klasy-

fikacja kształtów ma charakter kategorialny, gdzie patologiczny kształt odpowiada małej, a prawidłowy 

dużej podatności.  

Umiarkowaną hipokapnię zastosowano w celu obniżenia ICP u 20 pacjentów po urazie czaszkowo-

mózgowym. Hipokapnia spowodowała zwiększenie podatności mózgowej (Ci: 1,54 ±1,14 vs 1,66 ±1,62 

[cm/mm Hg], p < 0,001; P1/P2: 1,27 ±0,52 vs 1,34 ±0,72 [au], p = 0,008, test Wilcoxona, mediana 

±rozstęp kwartylowy). Parametry Ci i P1/P2 były ze sobą słabo skorelowane (R = 0,23 p < 0,05, korelacja 

Spearmana) oraz wystarczająco czułe do badania zmian podatności mózgowej podczas hipokapni. Metoda 
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klasyfikacji wykazała małe zmiany podczas hipokapni, ale pozwoliła na wizualną identyfikację stanu 

obniżonej podatności mózgowej bez konieczności dokonywania dodatkowych obliczeń.  

Słowa kluczowe: podatność mózgowa, hipokapnia, urazowe uszkodzenie mózgu 

Analysis of changes in intracranial compliance in patients with craniocerebral 

trauma during moderate hypocapnia 

Abstract 

Traumatic brain injury is a common cause of death and disability. Increased intracranial pressure (ICP) is 

one of posttraumatic complications caused by increased intracranial volume. The parameter that describes 

the ability of the cerebrospinal system to compensate volume changes is called “brain compliance”. 

In this work brain compliance was assessed based on: 1) the mathematical model of cerebral blood 

circulation (Ci), 2) the ratio of local maxima (P1/P2) of ICP pulse waveform, c) the shape of the ICP pulse 

waveform classifying them as normal or pathological. Ci and P1/P2 are quasi-continuous measures, while 

the classification of shapes is categorial, with the pathological shape of ICP curve related to low and the 

normal shape related to high intracranial compliance. 

In order to decrease ICP, moderate hypocapnia was applied to 20 patients with craniocerebral trauma. 

Hypocapnia increased the brain compliance (Ci: 1.54 ±1.14 vs 1.66 ±1.62 [cm/mm Hg], p < 0,001; P1/P2: 

1.27 ±0.52 vs 1.34 ±0.72 [au], p = 0.008, Wilcoxon test, median±IQR). Ci and P1/P2 were weak correlated 

(R = 0.23, p < 0.05, Spearman’s test) and sensitive enough to assess the changes in brain compliance during 

hypocapnia. Although the method of shapes classification exhibited marginal changes during hypocapnia it 

allowed for visual identification of reduced brain compliance without any additional calculations. 

Keywords: brain compliance, hipocapnia, traumatic brain injury 
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Katarzyna Woźniak
1, 2 

Zespół drżenia i ataksji zwi zany z łamliwym 

chromosomem X (FXTAS) – objawy kliniczne,  

podłoże genetyczne i molekularne 

1. Wprowadzenie 

Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (FXTAS) jest 

obecnie nieuleczalnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym. Celem niniejszej pracy jest 

przestawienie aktualnych danych dotyczących FXTAS – przyjrzenie się bliżej 

typowym zmianom klinicznym oraz podłożu genetycznemu i poznaniem zapropo-

nowanych mechanizmów, prowadzących do patogenezy choroby. 

2. Podłoże genetyczne i epidemiologia 

Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (ang. Fragile  

X-associated Tremor/Ataxia Syndrom; FXTAS) jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, 

spowodowanym ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych CGG, w liczbie od 55 do 

200 powtórzeń, w regionie 5’UTR genu FMR1 [1] – zwaną premutacją. U osób, które 

posiadają premutację, pierwsze objawy FXTAS pojawiają się najczęściej około 60 

roku życia [2], a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, jednak nie wszystkie 

osoby, które posiadają premutację, zachorują na FXTAS [3]. Ryzyko wcześniejszego 

wystąpienia objawów choroby wzrasta, kiedy osoba z premutacją jest wystawiona na 

działanie toksyn [23]. Osoby zdrowe posiadają najczęściej około 30 powtórzeń CGG 

w regionie 5’UTR FMR1 [4]. Choć zakres powtórzeń u osób zdrowych wynosi od 5 do 

54 powtórzeń, natomiast występowanie od 45 do 54 powtórzeń jest określane jako 

„szara strefa” – osoby posiadające taką liczbę powtórzeń nie chorują, lecz nie 

wyklucza się u nich rozwoju FXTAS w przyszłości [5].  

Gen FMR1 znajduje się na długim ramieniu chromosomu X – Xq27.3 [4] zatem, na 

wystąpienie FXTAS bardziej narażeni są mężczyźni niż kobiety, gdyż jest to choroba 

sprzężoną z płcią [6]. Ze względu na występowanie u kobiet dwóch chromosomów X, 

istnieje możliwość losowego unieczynnienia chromosomu, który zawiera zmutowany 

allel, co pozwala na uniknięcie rozwoju tej choroby [6]. Częstość występowania 

premutacji w genie FMR1 wynosi około 1:850 dla mężczyzn i około 1:300 dla kobiet 

[7], jednak ona jest zmienna w zależności od populacji [8].  

Powtórzenia mikrosatelitarne charakteryzują się niestabilnością genetyczną, która 

wzrasta wraz ze zwiększaniem się długości powtórzeń [9].W wyniku tzw. „poślizgu 

polimerazy DNA” (ang. DNA polymerase slippage) podczas procesów naprawczych 

DNA czy rekombinacji, może dojść do zwielokrotnienia liczby powtórzeń, czyli 

ekspansji [62]. Ryzyko ekspansji powtórzeń CGG podczas oogenezy do pełnej mutacji 

                                                                
1 Laboratorium Terapii Genowej, Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl. 
2 Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej 
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wzrasta wraz z liczbą powtórzeń CGG [10]. U potomków, którzy odziedziczyli zmuto-

wany allel, choroba objawia się w coraz młodszym wieku i ma ostrzejszy przebieg [9]. 

Z kolei ekspansja do ponad 200 powtórzeń CGG prowadzi do rozwoju innego 

schorzenia – zespołu łamliwego chromosomu X (ang. Fragile X Syndrom; FXS), 

gdzie dochodzi do hipermetylacji genu FMR1, co skutkuje całkowitym wyciszeniem 

transkrypcji i utratą białka FMRP [11]. Zwiększenie częstości przekazywania potomstwu 

cech genetycznych i zaostrzenie objawów chorobowych w następnych pokoleniach 

w rodzinie zwie się antycypacją [10].  

3. Obraz kliniczny 

Główne cechy kliniczne FXTAS to drżenie intencyjne i ataksja móżdżkowa [12]. 

Inne objawy mogą się różnić u poszczególnych pacjentów jak: utrata pamięci krótko-

trwałej, deficyty funkcji wykonawczych, osłabienie funkcji poznawczych, parkinso-

nizm, neuropatia obwodowa, osłabienie mięśni, drętwienie lub/i ból kończyn dolnych 

oraz dysfunkcja autonomiczna (impotencja, dysfunkcja pęcherza moczowego i jelita 

grubego) [13], a także neuropatia obwodowa [14]. Dodatkowo u pacjentów cierpiących 

na FXTAS częściej niż w populacji ogólnej występują migrenowe bóle głowy [15], 

zaburzenia o podłożu immunologicznym jak fibriomiaglia, niedoczynność tarczycy 

[16] czy nadciśnienie tętnicze [17]. Chorobie często towarzyszą również zaburzenia 

psychiatryczne, objawiające się: wycofaniem z życia społecznego, lękiem [12], 

zaburzeniami nastroju, depresją [18].  

Kryterium radiologicznym do rozpoznania FXTAS jest hiperintensywność istoty 

białej móżdżku i środkowych szypułek móżdżku (ang. Middle Cerebellar Peduncle; 

MCP) [19]. Neuropatologia FXTAS obejmuje łagodny zanik mózgu, zanik komórek 

Purkinjego oraz zmiany istoty białej [21, 22]. Spadek ilorazu inteligencji, zmniejszenie 

objętości móżdżku, zwiększona objętość komór mózgowych oraz hiperintensywność 

istoty białej w całym mózgu koreluje ze wzrostem długości powtórzeń CGG, u pacjen-

tów z premutacją w genie FMR1 [24].  

Przebieg FXTAS u kobiet jest łagodniejszy – objawy neurologiczne, psychiatryczne 

i autonomiczne są mniej nasilone [19]. Jednak unikalnym objawem klinicznym dla 

kobiet z premutacją jest przedwczesna niewydolność jajników związana z łamliwym 

chromosomem X (ang. Fragile X-associated Primary Ovarian Insufficiency; FXPOI), 

która występuje u około 20% tych kobiet [20]. Ponadto, kobiety częściej zgłaszają 

występowanie objawów psychiatrycznych, w tym: lęku, ADHD, depresji, bezsenności, 

chronicznego zmęczenia i przewlekłego bólu, które znane są jako zaburzenia 

neuropsychiatrycznych związane z łamliwym chromosomem X (ang. Fragile X-

Associated Neuropsychiatric Disorders; FXAND) [25]. 

4. Podłoże molekularne 

W komórkach pacjentów z FXTAS obserwuje się podwyższony poziom mRNA 

FMR1 (nawet do 8 razy), zawierającego patologiczną liczbę powtórzeń CGG [26], jak 

i nieznacznie obniżony poziom białka FMRP [26]. Cechą neuropatologiczną FXTAS 

jest również obecność eozynofilowych, ubikwityno-dodatnich, wewnątrzjądrowych 

inkluzji w neuronach i astrocytach pacjentów cierpiących na FXTAS [22]. Inkluzje 

występują w ośrodkowym układzie nerwowym pacjentów – najliczniej w korze mózgo-
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wej i hipokampie [21, 22, 27, 28], jak i poza nim w narządach takich jak: serce, nerki, 

nadnercza i tarczyca [29]. 

Powtórzenia CGG, występujące w 5’UTR mRNA FMR1 mogą tworzyć strukturę 

typu spinki do włosów [27], zbudowaną z długiego trzonu, w którym na dwie pary 

zasad C-G, tworzące klasyczne wiązania Watsona-Crika, przypada jedna para niekano-

niczna G-G, która tworzy inny typ wiązań [30]. Dodatkowo wewnątrz powtórzeń 

CGG, mogą znajdować się trójki nukleotydów AGG, tzw. interrupcje [31]. Większość 

alleli posiada dwie interrupcje na 5’ końcu powtórzeń CGG [31]. Allele z dwoma lub 

więcej AGG wykazują większą stabilność premutacji niż allele z jednym lub bez 

powtórzeń AGG [32]. Niestabilne powtórzenia CGG występujące u nosicieli mogą 

ulec ekspansji do pełnej mutacji (>200 powtórzeń CGG) w ciągu zaledwie jednego 

pokolenia [32]. 

Najczęściej proponowanymi patomechanizmami FXTAS są „RNA gain of function” 

i RAN translacja. Chociaż pojawiły się też doniesienia o innych mechanizmach, które 

mogą prowadzić do patogenezy FXTAS, jak: toksyczność białek powstających 

w wyniku RAN translacji mRNA ASFMR1 [33], uszkodzenie DNA wywołane przez 

tworzenie pętli R [34], czy modulacje epigenetyczne [35] i dysfunkcje mitochondriów 

[35]. Wymienione tutaj proponowane patomechanizmy zostaną opisane bardziej szcze-

gółowo poniżej.  

5. Wzmocnienie funkcji RNA 

Pierwszy proponowany patomechanizm to model tzw. „toksycznego wzmocnienia 

funkcji RNA” (ang. RNA toxic gain of function), który polega na sekwestracji białek 

wiążących RNA (ang. RNA-binding Proteins; RBPs) na powtórzeniach CGG, 

występujących w mRNA FMR1, tworzących strukturę drugorzędową typu spinki do 

włosów [37]. Sekwestracja białek RBP na traktach CGG prowadzi do utraty funkcji 

tych białek, powodując m.in. zaburzenia splicingu [39]. 

Iwahashi i współpracownicy [38] zidentyfikowali ponad 20 białek, znajdujących się 

w inkluzjach w korze czołowej pacjentów z FXTAS. Sekwestrowane białka to między 

innymi Sam68 (ang. The Src-Associated substrate in Mitosis of 68 kDa), zaangażowane 

w regulację alternatywnego splicingu pre-mRNA, które następnie może rekrutować 

białka MBNL1 (ang. Muscleblind Like splicing regulator 1) i hnRNP G (ang. 

Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein G) do powtórzeń CGG, choć nie udało się 

ustalić czy hnRNP znajduje się w wewnątrzjądrowych neuronalnych inkluzjach 

pacjentów z FXTAS [37]. W małych ilościach w inkluzjach znajdowały się również 

Purα (ang. Purine-rich element binding protein A), który reguluje głównie transport 

i translację mRNA  hnRNP-A1 (ang. Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1), 

który również odpowiada za regulację alternatywnego splicingu pre-mRNA; oraz 

hnRNP A2/B1 (ang. Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A2/B1), zaangażowane 

w metabolizm RNA [37]. Wykazano także w modelu FXTAS Drosophila melano-

gaster, że białko hnRNP A2/B1 uczestniczy w toksyczności pośredniej, poprzez 

wiązanie do powtórzeń CGG białka CELF1 (ang. CUGBP, Elav-Like Family member 1) 

[40]. Co ważne, udowodniono że nadekspresja owych białek niwelowała toksyczność 

wywołaną ich brakiem [40]. Purα również może wiązać inne białka i unieruchamiać je 

na traktach CGG, jak Rm62, regulujące ekspresję genów, co może doprowadzić do 

akumulacji w jądrze mRNA zaangażowanych w odpowiedź na stres komórkowy [41]. 
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Białko DGCR8 (ang. DiGeorge syndrome Chromosomal Region 8), również jest 

sekwestrowane przez powtórzenia CGG. Ponadto DGCR8 tworzy kompleks białkowy 

z rybonukleazą DROSHA (ang. Drosha is a class 2 ribonuclease III enzyme) [39], 

utrata tych białek może skutkować obniżeniem poziomu dojrzałych miRNA w neuro-

nach, co zaobserwowano u pacjentów z FXTAS [39, 42]. Wykazano ponadto, że 

kompleks DGCR8-DROSHA może wiązać białko Sam68. Spośród sekwestrowanych 

białek tylko nadekspresja DGCR8 odwróciła toksyczność spowodowaną ekspansją 

powtórzeń CGG, co może świadczyć o istotności zaburzeń dojrzewania miRNA 

w patogenezie FXTAS [39].  

Co szczególnie ciekawe, w ostatnim badaniu składu inkluzji tworzonych w FXTAS, 

zidentyfikowano pięć białek, które występowały w największych ilościach w inklu-

zjach. Były to SUMO2 (ang. Small Ubiquitin like Modifer 2), p62/SQSTM1 (ang. 

p62/Sequestosome 1), czynnik białaczki szpikowej 2 (ang. Myeloid Leukemia Factor 

2; MLF2), ubikwityna RS27A (ang. Ubiquitin-40S Ribosomal protein S27a) oraz 

podstawowe białko mieliny (ang. Myelin Basic Protein; MBP) [43]. Autorzy zazna-

czają również, że rodzaje białek obecne w inkluzjach mogą wskazywać na powstawanie 

wtrąceń w odpowiedzi na stres oksydacyjny, co może prowadzić do upośledzenia 

odpowiedzi na uszkodzenie DNA (ang. DNA Damage Response; DDR) i szlaku 

autofagii białek i powodować neurodegenerację. Potrzeba dalszych badań, aby ocenić 

w jakim stopniu ten mechanizm jest zaangażowany w patogenezę FXTAS.  

6. Tworzenie pętli R 

Pętle R (ang. R-loops) to specyficzne trójniciowe struktury kwasu nukleinowego, 

tworzone z hybrydy RNA:DNA i jednoniciowego wypartego DNA, które powstają 

podczas transkrypcji [44]. Loomis i współautorzy [34] odkryli, że pętle R w obrębie 

genu FMR1 tworzą się częściej, proporcjonalnie do wzrostu liczby powtórzeń CGG 

i zasugerowali, że mogą one być odpowiedzialne za zwiększoną transkrypcję mRNA 

FMR1, obserwowaną w FXTAS. Nadmierne formowanie pętli R stwarza ryzyko uszko-

dzenia DNA [44]. Zakłócenia w regulacji tworzenia pętli R prowadzą do niestabilności 

genomu i mogą się przyczyniać do powstawania m.in. zaburzeń neurodegeneracyjnych 

[45]. 

Ekspansja powtórzeń CGG i zwiększona transkrypcja mogą skutkować aktywacją 

odpowiedzi na uszkodzenie DNA (DDR) [34], która to może być osłabiona w FXTAS, 

poprzez unieruchomienie białek zaangażowanych w ten proces w inkluzjach [43]. 

7. Modulacja epigenetyczna za pośrednictwem  

5-hydroksymetylocytozyny 

Kolejnym sugerowanym patomechanizmem FXTAS jest modulacja epigenetyczna 

za pośrednictwem 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) [35], która odgrywa istotną rolę 

w demetylacji DNA i regulacji ekspresji genów [46]. Białka z rodziny Tet (ang. Ten-

Eleven-Translocation) katalizują reakcję utleniania 5-metylocytozyny (5mC) do  

5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) [47]. Najwyższą zawartość 5hmC obserwuje się 

w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) [48]. Udowodniono także, że modulacja 

5hmC odgrywa istotną rolę w neurogenezie [49], a zaburzenia regulacji 5hmC mogą 

przyczyniać się do powstawania chorób neurodegeneracyjnych [50].  
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Profilowanie genomu względem 5hmC u 16-tygodniowych myszy rCGG (zawiera-

jących 100 powtórzeń CGG w 5'UTR FMR1) wykazało całościowe zmniejszenie 

poziomu 5hmC w móżdżku myszy, w porównaniu do dobranych wiekowo myszy typu 

dzikiego, choć pewne regiony wykazywały wzrost poziomów 5hmC. Zaobserwowano 

także silny związek między poziomem 5hmC a stanem transkrypcji odpowiednim dla 

rozwoju neuronów [46]. 

8. Dysfunkcja mitochondriów 

Zwiększony poziom mRNA, zawierającego patologiczną liczbę powtórzeń CGG 

może powodować dysfunkcję mitochondriów, co zaobserwowano w mysich modelach 

FXTAS [51, 52]. Giulivi i współautorzy [53] wykazali natomiast istotną korelację 

między ekspansją powtórzeń CGG u nosicieli premutacji a zmianami w poziomach 

metabolitów, świadczącymi o dysfunkcji mitochondriów. W fibroblastach pacjentów 

z FXTAS zauważono zmiany w dynamice i funkcji mitochondriów [36, 42].  

Ponadto zaobserwowano obniżenie poziomu transkryptów genów mitochondrialnych, 

odpowiadających za tworzenie łańcucha oddechowego, w komórkach syntetyzujących 

FMRpolyG, a także w próbkach mózgu pobranych od pacjentów z FXTAS [54]. 

Odkryto następnie, że białko FMRpolyG, poza tworzeniem inkluzji z białkiem LAP2β, 

tworzy również niewielkie inkluzje w cytoplazmie, które wykazują związek z mito-

chondriami. Wysunięto hipotezę, że agregaty FMRpolyG mogą sekwestrować białka, 

które regulują m.in. ekspresję genów mitochondrialnych. Uzyskane w tym badaniu 

wyniki nie wykluczają roli mRNA FMR1, w tym patomechanizmie [54].  

Przedstawione badania przemawiają za znaczącą rolą tego mechanizmu w pato-

genezie FXTAS. Wciąż jednak potrzeba wykonać więcej badań, aby ustalić chociażby 

w jaki sposób synteza FMRpolyG może powodować dysfunkcję mitochondriów [54]. 

9. RAN translacja 

Kolejny sugerowany patomechanizm opiera się na toksyczności białek, powstających 

w wyniku RAN translacji (ang. Repeat Associated Non-AUG initiated Translation; 

RANT), względem komórek [27]. Do inicjacji niekanonicznej RAN translacji nie jest 

wymagany kodon AUG, w przeciwieństwie do translacji kanonicznej. Badania prowa-

dzone nad mechanizmem RAN translacji ujawniły, że do inicjacji RANT, podobnie jak 

do inicjacji translacji kanonicznej, wymagana jest natomiast obecność struktury kap – 

7-metyloguanozyny na 5’ końcu mRNA FMR1, białka wiążącego się z kap – eIF4E 

oraz helikazy RNA – eIF4A. Ponadto występowanie RAN translacji jest ściśle zależne 

od długości powtórzeń trójnukleotydowych CGG, które tworzą stabilną strukturę 

drugorzędową typu spinki do włosów [27]. Prawdopodobnie obecność tej struktury 

stanowi zawadę przestrzenną na drodze skanowania rybosomu, co prowadzi do wyko-

rzystania do inicjacji RAN translacji kodonów alternatywnych, znajdujących się przed 

powtórzeniami CGG [27, 55]. RAN translację odkryli Zu i współautorzy [56] w 2011 

roku podczas badań prowadzonych nad molekularnym mechanizmem powstawania 

ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 8 (ang. Spinocerebellar Ataxia type 8; SCA8). 

W celu zablokowania produkcji białka poliglutaminowego, z konstruktu zawierającego 

powtórzenia CAG w regionie 5’UTR minigenu ATXN8, usunięto kodon ATG. Nie-

oczekiwanie wprowadzenie tej mutacji, nie zapobiegło syntezie białka poliglutami-

nowego, co doprowadziło naukowców do odkrycia innego procesu inicjacji translacji. 
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RAN translacja może zachodzić we wszystkich możliwych ramkach odczytu na nici 

sensownej. W ramce odczytu 0 (względem kodonu AUG dla białka prawidłowego), 

w wyniku RAN translacji, mogą powstawać homopolimerowe białka: poliargininowe 

(CGG) – FMRpolyR, które znajdowałoby się na N-końcu białka FMRP  w ramce 

odczytu +1 białko poliglicynowe (GCG) – FMRpolyG, natomiast w ramce odczytu +2 

białko polialaninowe (GGC) – FMRpolyA [27]. Translacja górnych ORF (ang. upstream 

Open Reading Frame; uORF) zachodzi najczęściej w kodonach podobnych do AUG 

(ACG, GUG, CUG UUG) [1]. Inicjacja translacji FMRpolyR ma miejsce w kodonie 

ACG występującym 60 kodonów przed powtórzeniami CGG [57]. Inicjacja RANT 

FMRpolyG również ma miejsce w kodonie ACG jednak położonym 33 kodony przez 

powtórzeniami CGG lub w kodonie GUG [57] lub przy występowaniu większych 

rozmiarów powtórzeń CGG, inicjacja może nastąpić w ich obrębie. Nie wyklucza się 

również innych mechanizmów inicjacji RANT FMRpolyG [55]. Za to zbadano, że 

synteza FMRpolyA rozpoczyna się wewnątrz struktury typu spinki do włosów [55]. 

Białko poliargininowe powstaje w transfekowanych komórkach w ilościach niewykry-

walnych metodami immunodetekcji [27, 57] i nie zaobserwowano białka FMRP 

z poliargininą na N-końcu w komórkach pacjentów i w kontroli [27]. Z kolei białka 

poliglicynowego powstaje znacznie więcej w komórkach transfekowanych konstruktem 

genetycznym, zawierającym 100 powtórzeń CGG w regionie 5’UTR FMR1 niż białka 

polialaninowego [55], co może wskazywać na znaczącą rolę tego białka w patogenezie 

FXTAS. 

Białko poliglicynowe było obecne w ubikwitynowanych inkluzjach w modelach 

chorobowych FXTAS, opartych zarówno na systemach komórkowych [58], jak 

i zwierzęcych – Drosophila melanogaster [27] oraz Mus musculus [1]. FMRpolyG 

wybarwiono także w korze mózgowej i hipokampie pacjentów z FXTAS [27, 28]. 

Procent neuronów zawierających FMRpolyG w inkluzjach, był znacznie wyższy 

u pacjentów z FXTAS niż pacjentów kontrolnych i zbliżony do procenta neuronów 

zawierających ubikwitynę [28]. Z kolei agregaty wewnątrzjądrowe dodatnie względem 

FMRpolyA znaleziono w około 1,5% neuronów hipokampu pacjentów [28], co 

świadczy o większym udziale białka FMRpolyG w rozwoju FXTAS niż białka 

polialaninowego.  

Białko FMRpolyG, dzięki odcinkowi poliglicyny, ma zdolność do tworzenia agre-

gatów w cytoplazmie, które jak wykazano, mogą powodować uszkodzenie systemu 

ubikwityna/proteasom (ang. The Ubiquitin/Proteasom System; UPS) W komórkach, 

mających uszkodzone systemy kontroli jakości białka, gromadzi się więcej agregatów 

[59]. Agregaty FMRpolyG mogą następnie ulegać retencji do jądra komórkowego 

i intergować z białkiem wewnętrznej błony jądrowej LAP2β (ang. Lamina-Associated 

Polypeptide 2beta). To oddziaływanie powoduje dezorganizację struktury wewnętrznej 

błony jądrowej, co prowadzi do obumierania neuronów i może skutkować neurode-

generacją [1]. Na dowód, że ten mechanizm może być zaangażowany w rozwój 

FXTAS wykazano, że agregaty LAP2β i FMRpolyG są obecne u pacjentów z FXTAS, 

w przeciwieństwie do osób kontrolnych, a zwiększenie syntezy białka LAP2β koryguje 

szkodliwość wywołaną nadmiarem FMRpolyG [1]. 

Dodatkowo wykazano, że synteza FMRpolyG prowadzi do zmniejszenia żywotności 

komórek w sztucznym systemie modelowym FXTAS [27, 1], a także do skrócenia 
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długości życia zwierząt, będących modelami FXTAS – Drosophila melanogaster [27], 

oraz myszy transgenicznych [1], co dowodzi również toksyczności FMRpolyG. Jednak 

ostatnie badanie wykazało niewielką zawartość FMRpolyG w inkluzjach i wskazuje na 

konieczność wykonania dalszych badań dotyczących patogenezy FXTAS [43]. 

10. Transkrypt antysensowy (ASFMR1)  

Ze względu na występowanie powtórzeń CCG, które mogą tworzyć stabilną strukturę 

drugorzędową [60], podejrzewano że białka, powstające w wyniku RAN translacji 

antysensownego transkryptu FMR1 – ASFMR1, również mogą być patogeniczne [33]. 

W wyniku translacji ASFMR1 powstaje białko ASFMRP, którego część stanowi 

poliprolina [61]. Z kolei w wyniku RAN translacji mRNA ASFMR1 mogą powstać 

białka homopolimerowe w trzech ramkach odczytu: białko poliprolinowe (CCG) – 

ASFMRpolyP, w ramce odczytu 0, względem kodonu AUG dla białka ASFMRP; 

białko poliargininowe (CGC) – ASFMRpolyR (+1) oraz białko polialaninowe (GCC) – 

ASFMRpolyA [33]. We wcześniejszych badaniach wykazano, że ekspresja ASFMR1 

była istotnie podwyższona u pacjentów z FXTAS w przeciwieństwie do kontroli [61]. 

Krans i współautorzy [33] wykryli obecność ASFMRpolyP oraz ASFMRpolyA 

w niektórych agregatach w tkankach mózgowych, pochodzących od pacjentów 

z FXTAS. Natomiast badanie sprawdzające obecność białka ASFMRpolyR w tkankach 

pacjentów nie zostało przeprowadzone z przyczyn technicznych [33]. Natomiast 

w pracy [28] wykazano, że FMRpolyG jest składnikiem większości inkluzji i znajduje 

się w około 20% neuronów hipokampu pacjentów z FXTAS, a w przeciwieństwie do 

tego inne białka, powstające w wyniku RAN translacji mRNA FMR1 i AFMR1, są 

wykrywalne w niższym stopniu, dlatego nie uważa się, aby były one istotnie zaanga-

żowane w patogenezę FXTAS [28].  

11. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono typowe objawy kliniczne, prowadzące do rozpoznania 

FXTAS oraz szczegółowo omówiono podłoże genetyczne i molekularne tej choroby. 

Pomimo przedstawienia licznych dowodów na zaangażowanie zaproponowanych 

mechanizmów w patogenezę FXTAS, podłoże molekularne pozostaje wciąż niejasne. 

Stało się natomiast prawdopodobne, że FXTAS może w przyszłości okazać się 

chorobą o heterogennym podłożu molekularnym. Miejmy nadzieję, że dzięki kolejnym 

badaniom uda się to ustalić.  
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Zespół drżenia i ataksji zwi zany z łamliwym chromosomem X (FXTAS) – 

objawy kliniczne, podłoże genetyczne i molekularne 

Streszczenie 

Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X (ang. Fragile X-associated Tremor/Ataxia 
Syndrome; FXTAS) jest obecnie nieuleczalnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym, o późnym początku, 
powodowanym przez ekspansję powtórzeń CGG (od 55 do 200 powtórzeń) w regionie 5’UTR genu 
FMR1. FXTAS występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Główne objawy kliniczne obejmują drżenie 
intencyjne i ataksję móżdżkową, którym towarzyszą charakterystyczne zmiany w istocie białej. W komórkach 
pacjentów z FXTAS obserwuje się nawet ośmiokrotnie podwyższony poziom mRNA FMR1 i nieznacznie 
obniżony poziom białka FMRP, które pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Charakterystyczną cechą choroby jest także obecność eozynofilowych, ubikwityno-dodatnich, 
wewnątrzjądrowych inkluzji występujących w neuronach i astrocytach pacjentów cierpiących na FXTAS. 
Celem tego artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy o typowych objawach klinicznych, podłożu 
genetycznym i molekularnym FXTAS. Jak dotąd zaproponowano następujące mechanizmy prowadzące do 
rozwoju FXTAS: 1) wzmocnienie funkcji mRNA FMR1, tzw. „RNA gain of function”  2) tworzenie pętli R  
3) zaburzenia w regulacji modyfikacji epigenetycznych  4) dysfunkcje mitochondriów oraz 5) RAN 
translacja. Zaangażowanie każdego mechanizmu w patogenezę FXTAS jest poparte mocnymi dowodami, 
co sugeruje heterogenne podłoże molekularne choroby. Przyszłe badania powinny przybliżyć nas do 
odkrycia tej tajemnicy. 
Słowa kluczowe: FXTAS, objawy kliniczne, patogeneza, RANT, wzmocnienie funkcji RNA 

Fragile X-associated tremor and ataxia syndrome (FXTAS) – clinical symptoms, 

genetic and molecular basis 

Abstract 
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is presently an incurable late-onset neurodege-
nerative disorder caused by expansion of the CGG repeats (55 to 200 repeats) in the 5'UTR region FMR1 
gene. FXTAS is more common in men than in women. The main clinical symptoms include intentional 
tremor and cerebellar ataxia, accompanied by characteristic changes in white matter. Cells of patients with 
FXTAS exhibit up to eight times elevated levels of FMR1 mRNA and a slightly reduced level of FMRP 
protein, which plays a key role in the proper functioning of the nervous system. The disease is also 
characterized by the presence of eosinophilic, ubiquitin-positive, intranuclear inclusions in the neurons and 
astrocytes of patients suffering from FXTAS. The aim of this article is to present the current knowledge 
about typical clinical symptoms, genetic and molecular background of FXTAS. So far, proposed 
mechanisms leading to the development of FXTAS are: 1) RNA gain of function; 2) R-loops creating;  
3) dysregulation of epigenetic modifications; 4) mitochondrial dysfunction; and 5) RAN translation. The 
involvement of each mechanisms in the pathogenesis of FXTAS is supported by strong evidence, which 
suggests that this disease has a heterogeneous molecular basis. Future research should bring us closer to 
uncovering this mystery. 
Keywords: FXTAS, clinical symptoms, pathogenesis, RANT, RNA gain of function 
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Zjawisko autofluorescencji i fotouczulacze w medycynie 

1. Wstęp 

Dokładne określenie miejsca i zasięgu działania leku skłania nas do poszukiwania 
coraz to nowych metod diagnostycznych w medycynie. Diagnostyka fluorescencyjna 
ma duży potencjał w tym zakresie. Efekt w postaci naświetlenia tkanek można uzyskać 
wykorzystując zjawisko autofluorescencji, czy inaczej nazwanej fluorescencji naturalnej 
lub pierwotnej, czyli uzyskanej przez bezpośrednie naświetlanie tkanki promienio-
waniem laserowym. Źródłem autofluorescencji są naturalnie występujące w komórce 
substancje fluoroforowe. W przydatku diagnostyki fotodynamicznej uzyskane widmo 
stanowi nałożenie autofluorescencji i fluorescencji egzogennego fotouczulacza. Analiza 
widma poprzedzona jest systemowym lub miejscowym podaniem fotouczulacza. 
W pracy omówimy biofizyczne podstawy reakcji fotodynamicznej. Napromienienie 
fotouczulacza w obecności tlenu cząsteczkowego może prowadzić do szeregu reakcji 
fotochemicznych, na skutek przeniesienia energii. Powstałe podczas reakcji fotody-
namicznej reaktywne formy tlenu są w stanie indukować apoptozę i/lub martwice 
docelowej zmiany. Ten artykuł stanowi przegląd obecnego podejścia do zastosowania 
techniki autofluorescencji i fotouczulaczy w medycynie. Przedstawiony zostanie 
również mechanizm i kliniczne metody stosowania reakcji fotodynamicznej [1, 2]. 
Omówione zostaną również niedawno opracowane metodologie fotodynamicznego 
leczenia, które są na etapie eksperymentalnym oraz diagnostyka fotodynamiczna. 

2. Rodzaje widm fluorescencji  

A. Widmo uzyskane w efekcie autofluorescencji, określanej fluorescencją naturalną 
a także pierwotną. Widmo autofluorescencji powstaje poprzez bezpośrednie naświe-
tlanie tkanki promieniowaniem laserowym [3, 4].  

B. Widmo (obraz) diagnostyki fotodynamicznej, gdzie analiza widma poprzedzona 
jest podaniem fotouczulacza.  

3. Wprowadzenie do pojęcia efektu fotodynamicznego  

Początki badań nad efektem fotodynamicznym sięgają końca XIX wieku. Badania 
rozpoczął Oscar Raab, który zauważył na pierwotniakach letalny efekt podczas jedno-
czesnego zadziałania dwóch czynników: barwnika akrydyny i światła słonecznego [5].  

Badania następnie kontynuował von Tappeeiner, i w efekcie był uważany za twórcę 
terminu efektu fotobiologicznego. W roku 1924 r. pojawiły się pierwsze doniesienie 
naukowe o zastosowaniu fluorescencji w diagnostyce zmian nowotworowych.  

Policard zaaobserwował podwyższoną intensywność czerwonej fluorescencji 
w mięsakach u szczurów po podaniu hematoporfiryny i naświetlaniu światłem 
ultrafioletowym [6, 7].  
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Sutro (w 1933) wykazał na usuniętej chirurgicznie tkance sutka w świetle lampy 
Wooda, że rak sutka emituje światło czerwone, natomiast prawidłowa tkanka sutka 
światło zielone.  

W 1960 r. prace nad efektem fotodynamicznym koontynuował Lipson stosując do 
wykrywania zmian nowotworowych mieszaniny pochodnych hematoporfiryny. Naj-
większy rozwój i praktyczne zastosowanie efektów fotodynamicznych w medycynie 
przypada na koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Wiąże się to z dostępnością 
systemów dostarczania światła do tkanek opartych na technice laserowej i światło-
wodowej. Jednym z nowoczesnych rozwiązań leczenia nowotworów, które zyskuje 
coraz większą popularność w zastosowaniach klinicznych jest terapia fotodynamiczna 
[8, 9]. 

Rok 1987 przyniósł z kolei publikację dwóch pierwszych prac opisujących wykry-
wanie tkanek nowotworowych w organizmie człowieka w oparciu o zjawisko autofluo-
rescencji. Hirano i współpracownicy w 1989 r. jako pierwsi opisali obrazowanie 
fluorescencji w celu wykrywania komórek raka płuc. W 1908 r. Hausmann jako 
pierwszy opisał dokładnie działanie na komórki i organizm hematoporfiryny IX, uzyski-
wanego z krwi barwnika tetrapirolowego. Wcześniej jako fotouczulacze stosowano 
związki akrydyny i eozyny [10]. 

Widma absorbcyjne najczęściej stosowanych barwników posiadają dwa maksima 
absorpcji: pierwszy leżący w zakresie 400-500 nm, wykorzystuje się w diagnostyce 
fotodynamicznej, drugi w zakresie 660-710 nm w terapii fotodynamicznej. W zale-
żności od lokalizacji zmian chorobowych fotosensybilizatory mogą być podawane 
systemowo lub miejscowo. Ich kumulacja w komórce nie jest przypadkowa i zależy od 
szeregu czynników: od właściwości fizykochemicznych tych związków, pH wewnątrz 
komórki, natury nośnika oraz czasu inkubacji. Dla wybiórczego gromadzenia barwnika 
w tkance patologicznej ważne jest występowanie w jego strukturze zarówno grupy 
hydrofobowej, jak i hydrofilnej, a głównie obecności grup aminowych i amidowych, 
dobrze wiążących się z aminokwasami w białkach [11, 12].  

Do najczęściej stosowanych grup fotouczulaczy zaliczamy: porfiryny (preparat 
Photofrin I, ester dihematoporfiryny – preparat Photofrin II, kwas 5-aminolewulinowy 
(ALA), chloriny (Fotochlorin, chlorin e6), ftalocyjaniny oraz texafiryny.  

 
Rysunek 1. Opracowanie własne 

Dodatkowo fotouczulacze absorbujące światło są substancjami nietoksyczne dla 
ciała w przypadku, kiedy brak jest dostępu światła. Terapia fotodynamiczna jest również 
metodą, która może być kontrolowana w odniesieniu do miejsca leczenia, ponieważ 
wymaga selektywnego oświetlenia obszaru leczenia światłem. Selektywne oświetlenie 
i aktywacja światłem umożliwia następnie selektywne uszkodzenie chorej tkanki bez 
uszkodzenia otaczającej zdrowej tkanki. Na przykład, jeśli do ciała pacjenta wstrzykuje 
się pochłaniający światło fotouczulacz, tylko guz musi być oświetlony światłem, które 
inicjuje efekt zabijania komórek nowotworowych. Kilka fotouczulaczy zostało zatwier-
dzonych do stosowania klinicznego w leczeniu raków, takich jak rak podstawno-
komórkowy, wczesne nowotwory płuc i złośliwe nowotwory [13, 14]. 
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Leczenie raka jest trudnym zadaniem, a połączenie medycyny z nanotechnologią 
może przyspieszyć terapię fotodynamiczną poprzez wzmocnienie kontroli w odnie-
sieniu do konkretnego miejsca leczenia i aktywacji dzięki źródłom oświetlenia 
w głębokiej tkance [15].  

Jednym konkretnym ograniczeniem obecnych metod terapii fotodynamicznej jest 
to, że światło widzialne stosowane do aktywacji fotouczulacza może penetrować tkankę 
na głębokość kilka milimetrów. Fakt ten ogranicza stosowanie terapii fotodynamicznej 
do rakowatych raków w przypadku braku techniki do oświetlania głębszej tkanki. Endo-
skopia światłowodowa może pomóc w dostarczaniu światła widzialnego do odległych 
miejsc anatomicznych ciała, które nie mogą być oświetlone zewnętrznym źródłem 
światła. Innym podejściem jest użycie nanocząstek, które mogą emitować światło 
widzialne potrzebne do aktywacji fotouczulacza. Światło podczerwone, w przeci-
wieństwie do światła widzialnego, może przeniknąć do tkanki na głębokość kilku 
centymetrów, ale nie może aktywować światłoczułego światła widzialnego. Biokom-
patybilne nanocząstki mogą być zaprojektowane do pochłaniania światła podczer-
wonego i emitują światło widzialne w procesie zwanym nadkonwersją. Nadkonwersja 
to proces, dzięki któremu materia pochłania dużo światła o długich falach, takie jak 
podczerwień i emituje światło widzialne. Barwniki fluorescencyjne mogą być adsor-
bowane na nanocząsteczkach o właściwościach nadkonwersji, a wówczas terapia foto-
dynamiczna może być osiągnięta w głębszej tkance po napromieniowaniu światłem 
podczerwonym. Fluorescencyjne nanocząsteczki do nadkonwersji umożliwiają również 
selektywność i kontrolę, ponieważ mogą być aktywowane jedynie przez oświetlenie 
obszaru chorej tkanki, na przykład guza z podczerwonym światłem i same w sobie są 
nietoksyczne przy braku światła podczerwonego [16]. Także, fluorescencyjne kon-
strukcje nanocząsteczkowe do nadkonwersji mogą być monitorowane pod kątem ich 
umiejscowienia w ciele i pobierania przez komórki nowotworowe wspomagające 
ocenę dokładnych dawek wymaganych do leczenia docelowego raka. Celem tego 
projektu badawczego jest opracowanie nanoczasteczek do nadkonwersji z adsorbo-
wanym na powierzchni fluorescencyjnym barwnikiem w celu pobudzenia klinicznie 
zatwierdzonych fotouczulaczy do głębokiej terapii fotodynamicznej w tkankach [17]. 
Te fluorescencyjne nanocząsteczki do nadkonwersji będą zaprojektowane tak, aby były 
biokompatybilnymi materiałami hybrydowymi, które mogą oświetlać głęboką tkankę 
w wyniku pochlaniania światła podczerwonego. Po pierwsze, zostanie wykonana 
synteza nanocząsteczek do nadkonwersji z adsorbowanymi barwnikami fluorescen-
cyjnymi na powierzchni nanocząsteczek. Po drugie, nanocząsteczki do nadkonwersi 
z zaadsorbowanym barwnikiem zostaną ocenione pod kątem, skuteczności, wydajności 
wzbudzania klinicznie zatwierdzonych fotouczulaczy i pomiaru cytotoksycznego tlenu 
singletowego wytwarzanego w roztworze oraz w trójwymiarowych hodowlach komór-
kowych. Ilość tlenu singletowego wytworzonego w komórce nowotworowej ma również 
duże znaczenie w odniesieniu do dozymetrii w czasie rzeczywistym, a detektor do 
podczerwieni będzie stosowany w celu wykrycia tlenu singletowego wytworzonego 
z układu fluorescencyjnego nanocząsteczki i fotouczulacza. Trójwymiarowe kultury 
komórkowe zostaną wykorzystane do oceny głębokości tkanki działania fotodyna-
micznego po napromieniowaniu przez podczerwień w wybranch miejscach. Badania te 
powinny przyczynić się do rozwoju nanomedycyny, łącząc znane metody fotodyna-
miczne z najnowszymi osiągnięciami nanotechnologii w celu przyspieszenia wdrożenia 
terapii fotodynamicznej do leczeniu raka. 
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Badania, które prowadzimy dotyczą celowego dostarczania, uwalniania leku 
w miejscu docelowym i monitorowania transportu leku.  

PDT jest terapią, która wykorzystuje kombinację fotouczulaczy (PS) zdolnych do 
absorbcji światła i rozpuszczonego tlenu w celu niszczenia komórek nowotworowych. 
Do komórek nowotworowych podawany jest PS, a po pewnym czasie region jest 
oświetlony światłem o określonej długości fali pochodzącej z lasera. W leczeniu nowo-
tworów, terapię PDT uważa się za łagodną, ponieważ tlen i światło są materiałami 
wyjściowymi, a ROS, takie jak 

1
O2, i w mniejszym stopniu nadtlenek (

·-
O2) i rodnik 

hydroksylowy (
·
OH) są substancje czynnymi odpowiedzialnymi za wywoływanie 

śmierci komórek nowotworowych, w przeciwieństwie do środków, które są toksyczne 
dla organizmu jako całości, takie jak leki chemioterapeutyczne i promieniowanie 
radiacyjne. Generownie 

1
O2 jest szybkie, ponadto 

1
O2 jest krótko żyjącym ROS (czas 

życia < 1 μs w komórce), a zatem wymagane jest uwalnianie i dostarczenie 
1
O2 

w odległości około 200 nm od celu, w obrębie komórki. PDT zyskuje na popularności 
wśród lekarzy, a kilka systemów laboratoryjnych PDT znalazło zastosowanie kliniczne. 
PDT jest również metodą, która może być kontrolowana w odniesieniu do miejsca 
leczenia, ponieważ wymaga selektywnego oświetlenia obszaru leczenia światłem.  

Selektywne oświetlenie i aktywacja światłem umożliwia następnie selektywne 
uszkodzenie chorej tkanki bez uszkodzenia otaczającej jej zdrowej tkanki. Przepro-
wadzono badania nad konstrukcją urządzeń dostarczających 

1
O2, w celu zwiększenia 

kontroli nad emisją 
1
O2 na kilka sposobów: poprzez zlokalizowanie PS na powierzchni 

szkła lub w polimeryzowanym materiale, poprzez selektywne oświetlenie PS i równo-
mierne dostarczanie tlenu na powierzchnię powlekaną PS i uwolnienie PS od 
powierzchni szkła. 

Powszechnie stosowane w praktyce klinicznej fotouczulacze mają szereg niedo-
godności, które ograniczają możliwości diagnostyki i terapii fotodynamicznej m.in.: 
ograniczoną penetrację do tkanek oraz małą selektywność nagromadzenia barwnika 
w tkance patologicznej w porównaniu z tkankami zdrowymi, utrzymującą się nadwra-
żliwość na światło, znaczne koszty związane z otrzymywaniem preparatów, a w przy-
padku fotouczulaczy podawanych ogólnoustrojowo długi okres pomiędzy podaniem 
barwnika, a naświetlaniem, co w znacznym stopniu zmniejsza komfort leczenia. Celem 
zwiększenia skuteczności barwników oraz eliminacji dotychczasowych objawów ubocz-
nych ukierunkowuje się badania na poszukiwanie nowych, lepszych fotouczulaczy lub 
modyfikację dotychczas już sprawdzonych.  

Istnieje wiele przykładów klinicznych, które wymagają zastosowania wysoce 
precyzyjnej technologii w celu usunięcia guzów zlokalizowanych w pobliżu ważnych 
miejsc anatomicznych. Miejsca, które są często niedostępne lub niebezpieczne 
w leczeniu tradycyjnymi metodami chirurgicznymi i medycznymi, obejmują główne 
naczynia krwionośne, takie jak tętnice szyjne, krytyczne obszary mózgu i części oka. 
Opracujemy specyficzny dla danego miejsca generator tlenu singletowego oparty na 
światłowodach, który może posłużyć jako precyzyjny fotochemiczny nóż chirurgiczny 
do niszczenia komórek nowotworowych w obszarach wymagających kontroli cyto-
toksycznej i niedostępnych metodami chirurgicznymi. 

Światłowodowy generator tlenu singletowego do ukierunkowanego dostarczania 
tlenu singletowego jest proponowany do stosowania w terapii fotodynamicznej 
i dostarczaniu leków. Celem jest zaprojektowanie heterogenicznego urządzenia do terapii 
fotodynamicznej, które wykorzystuje wzbudzenie optyczne cząsteczek sensybilizatora 

7 



 

Zjawisko autofluorescencji i fotouczulacze w medycynie 

 

275 

uwalnianych z porowatych końców na pustych światłowodach fotonicznych z przerwą 
energetyczną, przez które przepływa O2. Proponowane badania opierają się na naszych 
mocnych danych wstępnych pokazujących, że porowate szkło Vycor służy jako nośnik 
fotosensybilizatora i może być zintegrowane z pustym w środku światłowodem, który 
jest skuteczny w wytwarzaniu singletowego tlenu w roztworze wodnym. Hipoteza jest 
taka, że cząsteczki sensybilizatora uwolnione z urządzenia światłowodowego będą 
zlokalizowane w miejscu guza i że wysokie stężenia tlenu singletowego będą wytwa-
rzane w celu jego zniszczenia w tym miejscu. 

Zjawisko PDT w literaturze opisywane jest jako rozszerzenie tradycyjnego badania 
endoskopowego i opiera się na naturalnym zjawisku emisji światła po wzbudzeniu 
endogennych porfiryn nagromadzonych w tkankach. Obrazowanie autofluorescencyjne 
ukazuje nie tylko przemiany metaboliczne między tkankami zdrowymi i nowotwo-
rowymi, ale także dostarcza informacji o właściwościach optycznych badanego 
materiału. Pokazuje różnice w intensywności widm autofluorescencji tkanek badanych 
w polu światła zielonego i czerwonego i przedstawionych w postaci map kolorów od 
czerwieni do zieleni. Ten sposób obrazowania wydaje się być pomocną metodą diagno-
styczną w wielu zastosowaniach endoskopowych, zwłaszcza w pulmonologii i gastro-
enterologii, a także jako szybką i minimalnie inwazyjną w dermatologii, ginekologii, 
nowotwory szyi, patologie jamy ustnej i urologia. W wielu badaniach prezentowanych 
w piśmiennictwie obrazy autofluorescencyjne opisywano jako bardzo czułe, ale mało 
specyficzne, a w wielu przypadkach także skomplikowane w analizie klinicznej. 
Konieczne było poszukiwanie metod analizy autofluorescencji, aby diagnoza była 
szybsza i znacznie bardziej precyzyjna niż we wcześniej prezentowanych badaniach. 

W podsumowaniu można stwierdzić, że terapia fotodynamiczna jest rozwijająca się 
dziedziną diagnostyczna i terapeutyczną. Znajomość intensywności sygnału świadczy 
o obecność metabolitu. Wykorzystując metodę autofluorescencji tkankowej w terapii 
i diagnostyce można uniknąć działań inwazyjnych.  
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Zjawisko autofluorescencji i fotouczulacze w medycynie  

Streszczenie 
Terapia fotodynamiczna jest zabiegiem, który wykorzystuje kombinację światłoczułego fotouczulacza 
absorbującego światło i rozpuszczonego tlenu w celu zabicia raka. W obecnym leczeniu raka terapia foto-
dynamiczna jest uważana za jedno z bardziej łagodnych podejść, ponieważ tlen jest aktywnym czynnikiem 
odpowiedzialnym za osiągnięcie śmierci komórek nowotworowych w przeciwieństwie do środków 
działających toksycznie na organizm jako całość, takich jak leki chemioterapeutyczne i promieniowanie.  
Slowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, fotouczulacz, autfluorescencja 

The phenomenon of autofluorescence and photosensitizers in medicine 

Abstrakt 
Photodynamic therapy is a procedure that uses a combination of a photosensitive photosensitizer that 
absorbs light and dissolved oxygen to kill cancer. In the current cancer treatment, photodynamic therapy is 
considered to be one of the milder approaches as oxygen is the active factor responsible for achieving 
cancer cell death as opposed to agents that are toxic to the body as a whole, such as chemotherapeutic 
drugs and radiation. 
Keywords: photodynamic therapy, photosensitizer, autofluorescence 
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Spektroskopia EPR w badaniach antyoksydantów 

stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób 

cywilizacyjnych 

1. Wprowadzenie 

Wolne rodniki towarzyszą wielu chorobom cywilizacyjnym; chorobie Alzheimera, 

chorobom nowotworowym, chorobie niedokrwiennej serca, miażdżycy, cukrzycy, 

chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, stanom zapalnym jelit i pęcherzyka żół-

ciowego, astmie oskrzelowej, próchnicy zębów [1-9]. W profilaktyce i leczeniu chorób 

cywilizacyjnych stosuje się antyoksydanty – substancje neutralizujące wolne rodniki, 

do których należą witaminy (A, C, E), minerały (selen, mangan, cynk), koenzym Q10, 

polifenole i karotenoidy [1-4]. Właściwości antyoksydacyjne wykazują także substancje 

czynne niektórych leków [1, 10]. 

Niniejsza praca ma charakter przeglądowy. Celem pracy jest przedstawienie para-

metrów spektroskopowych przydatnych do oceny oddziaływań z wolnymi rodnikami 

substancji antyoksydacyjnych stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób cywiliza-

cyjnych. Omówiono rolę wolnych rodników w wybranych chorobach cywilizacyjnych. 

Scharakteryzowano strukturę chemiczną i właściwości antyoksydantów stosowanych 

w medycynie. Przedstawiono strukturę chemiczną modelowych wolnych rodników 

wykorzystywanych do badania antyoksydantów w spektroskopii elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR) wraz z widmami absorpcji rezonansowej. Wska-

zano na zmiany parametrów widm EPR wykorzystywane do badania kinetyki oddzia-

ływań wolnorodnikowych oraz do wyznaczenia wielkości i szybkości oddziaływań 

substancji o charakterze antyoksydacyjnym z wolnymi rodnikami. Omówiono wyniki 

opublikowanych badań oddziaływań próbek antyoksydacyjnych z wolnymi rodnikami 

metodą EPR, które powstały w Katedrze i Zakładzie Biofizyki Wydziału Nauk 

Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Dokonano przeglądu badań literaturowych innych autorów wpływu antyoksydantów 

na wolne rodniki z wykorzystaniem metody EPR.  

2. Antyoksydanty w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych 

Witamina A stosowana jest profilaktyce chorób nowotworowych [11] i alergii 

pokarmowej [12]. Witamina C jest stosowana w profilaktyce chorób nowotworowych 
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[13, 14] i chorób układu krążenia: zawału serca, choroby wieńcowej i udaru [13]. 

Witamina C podawana jest podczas chemioterapii i radioterapii, aby zmniejszyć 

uszkodzenia DNA i peroksydację lipidów [15]. Witaminy A [16], C [16, 17] i E [16, 

17], koenzym Q [17] działają ochronnie w przypadku choroby Alzheimera. Witamina 

C pełni rolę ochronną przed reaktywnymi formami tlenu przy nadciśnieniu [18]. 

Witaminy A, C, i E znajdują zastosowanie w profilaktyce i wspomaganiu procesu 

leczenia nowotworów ze względu na antyoksydacyjne oddziaływania z wolnymi 

rodnikami, wpływ na przekazywanie sygnałów komórkowych, aktywność enzymów 

i ekspresje genów biorących udział w naprawie DNA [19]. 

Oddziaływanie antyoksydacyjne flawonoidów z wolnymi rodnikami rośnie ze 

wzrostem liczby grup hydroksylowych w strukturze [20]. Flawonoidy zawierające 

grupy hydroksylowe w położeniach orto i para są silniejszymi antyoksydantami [20]. 

Flawonoidy wychwytują wolne rodniki oraz hamują wytwarzanie reaktywnych form 

tlenu przez enzymy [20], niż w przypadku położenia meta. Flawonoidy mogą być 

uzyskiwane z materiału roślinnego z wykorzystaniem inżynierii genetycznej [21]. 

Flawonoidy otrzymano także z wykorzystaniem inżynierii mikroorganizmów oraz 

procesów fermentacyjnych [21].  

Najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne wśród karotenoidów wykazują: astak-

santyna, likopen, luteina i β-karoten [22]. Astaksantyna, likopen i β-karoten są silniej-

szymi antyoksydantami niż witamina C i E [22]. Astaksantyna wykazuje silniejsze 

działanie przeciwrodnikowe aniżeli β-karoten [23]. Astaksantyna przeciwdziała 

chorobom nowotworowym, procesom starzenia, powstawaniu wrzodów żołądka, działa 

ochronnie przeciwko promieniowaniu UV, działa ochronnie na wątrobę, serce i stawy, 

zmniejsza stany zapalne, zwiększa siłę mięśni, pozytywnie wpływa na regenerację 

mięśni i chroni DNA przed uszkodzeniami [21, 22]. Likopen głównie chroni przed 

rakiem przełyku, żołądka, okrężnicy, odbytnicy, ale także przed rakiem szyjki macicy, 

stercza i jamy ustnej [21]. Luteina zmniejsza zachorowalność na nowotwory piersi oraz 

zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej poprzez absorpcję promieniowania UV [22].  

β-karoten ma duże znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych, profilaktyce 

przeciwmiażdżycowej poprzez obniżenie stężenia cholesterolu, funkcjonowaniu układu 

immunologicznego, odporności dróg oddechowych na infekcje, zapobiega rozedmie 

płuc i bronchitowi, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku oraz opóźnia 

procesy starzenia [22-24]. 

Przykładowymi lekami o charakterze antyoksydacyjnym są leki przeciwzapalne: 

indometacyna [25], nimesulid [26] i diklofenak [27]. Charakter antyoksydacyjny 

wykazuje również paracetamol [28, 29], acetylocysteina [30], lidokaina [31], dapson 

[32], rifampicyna [32] oraz teofilina [33].  

3. Spektroskopia EPR w badaniu oddziaływania antyoksydantów 
z wolnymi rodnikami 

3.1. Metoda EPR 

Metoda elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) polega na badaniu 

substancji o właściwościach paramagnetycznych, a więc takich, w których występują 

niesparowane elektrony. Metodą EPR rejestruje się pochłanianie promieniowania 

mikrofalowego przez substancje paramagnetyczne umieszczone w polu magnetycznym. 
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Warunek elektronowego rezonansu paramagnetycznego, przy którym zachodzi 

pochłanianie promieniowania mikrofalowego, wyraża równanie (1) [34, 35]:  

hν = gµBBr          (1) 

 

gdzie h – stała Plancka, 

ν – częstotliwość promieniowania mikrofalowego, 

g – współczynnik rozszczepienia spektroskopowego, 

µB – magneton Bohra, 

Br – magnetyczna indukcja rezonansowa. 

 

Podczas pomiaru widm EPR częstotliwość mikrofal oraz indukcja pola magnetycz-

nego muszą być tak dobrane, aby spełniały warunek rezonansu. Energia promienio-

wania mikrofalowego (E = hν) jest wtedy równa różnicy poziomów energetycznych 

niesparowanych elektronów w polu magnetycznym, a elektrony wskutek absorpcji 

przechodzą na wyższe poziomy energetyczne [34-40]. Elektrony tracą energię 

w procesach relaksacji spin-spin i spin-sieć [34-37]. 

3.2. Modelowe wolne rodniki DPPH 

Przykładem cząsteczki paramagnetycznej jest wolnorodnikowa cząsteczka DPPH 

(1,1-difenylo-2-pikrylo-hydrazyl) [41-46]. Struktura chemiczna cząsteczki DPPH 

(C18H12N5O6) jest pokazana na Rysunku 1 [41]. Niesparowany elektron oznaczono 

jako „•”.  
 

 
Rysunek 1. Struktura chemiczna wolnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylo-hydrazyl) [41] 

DPPH jest związkiem organicznym, który występuje w postaci ciała stałego 

o ciemnej fioletowej barwie. Substancję w postaci krystalicznego proszku pokazano na 

rysunku 2. Związek ten zakupiono w Firmie Sigma-Aldrich. DPPH nie rozpuszcza się 

w wodzie [46] i jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych [41, 46]. Dla 

przykładu na rysunku 3 pokazano jego roztwór w alkoholu metylowym. 
 



 

D m    Ł m         , Mateusz Broncel, Barbara Pilawa, P     R m s 

 

280 

 
Rysunek 2. Substancja DPPH w postaci krystalicznego proszku [opracowanie własne] 

 

 
Rysunek 3. Roztwór DPPH w alkoholu metylowym [opracowanie własne] 

Oddziaływanie wolnego rodnika DPPH z antyoksydantem pokazano na rysunku 4 

[47]. Paramagnetyczna molekuła DPPH w wyniku reakcji z antyoksydantem poprzez 

przeniesienie atomu wodoru (H) ulega przemianie w molekułę diamagnetyczną, której 

wypadkowy moment magnetyczny jest równy zero.  

 
Rysunek 4. Schemat oddziaływania wolnego rodnika DPPH z antyoksydantem [47] 

Dla wolnego rodnika DPPH (rys. 1) [41] obserwuje się widmo EPR. Przykładowe 

widmo EPR wolnego rodnika DPPH w roztworze alkoholu metylowego pokazano na 

rysunku 5. Widmo to zostało zarejestrowane z modulacją magnetyczną 100 kHz 

z wykorzystaniem spektrometru EPR na pasmo X o częstotliwości promieniowania 
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mikrofalowego wynoszącej 9,3 GHz Firmy Radiopan (Poznań) oraz systemu szybkiej 

numerycznej akwizycji danych Rapid Scan Unit Firmy Jagmar Kraków. Widmo EPR 

wolnego rodnika DPPH (rys. 5) wykazuje złożony kształt ze strukturą nadsubtelną 

wynikającą z oddziaływania niesparowanego elektronu z jądrem azotu (N) [34].  

 
Rysunek 5. Przykładowe widmo EPR DPPH w roztworze w alkoholu metylowym. B – indukcja magnetyczna 

[opracowanie własne] 

Dla zredukowanej formy DPPH o właściwościach diamagnetycznych (rys. 4) [47] 

nie rejestruje się linii EPR.  

3.3. Badanie oddziaływania wolnych rodników z antyoksydantami metod  

EPR 

Oddziaływania wolnych rodników z substancjami antyoksydacyjnymi mogą być 

badane z wykorzystaniem spektroskopii EPR oraz modelowych wolnych rodników 

DPPH [1, 36-39, 41-47]. Schemat przygotowania próbek do badania oddziaływań DPPH 

z antyoksydantem zamieszczono na rysunku 6. Do analizy przygotowuje się wzorcowy 

roztwór DPPH, najczęściej w alkoholu metylowym lub alkoholu etylowym. Roztwór 

ten umieszcza się w cienkościennej kapilarze szklanej o średnicy ok. 1 mm. Pusta 

kapilara nie powinna dawać sygnału EPR w warunkach pomiarowych. Kapilarę 

umieszcza się w komorze rezonansowej (rezonatorze) spektrometru EPR. Dla wzor-

cowego roztworu DPHH rejestruje się widmo EPR. Do roztworu DPPH dodaje się 

próbkę badanej substancji antyoksydacyjnej. Następnie dokonuje się pomiaru widma 

EPR wolnych rodników DPPH w roztworze w kontakcie z testowanym antyoksy-

dantem. Kapilarę pomiarową z DPPH w kontakcie z antyoksydantem lokalizuje się 

w środku komory rezonansowej i rejestruje się linie EPR wolnych rodników DPPH. 

W celu wyznaczenia wielkości oddziaływania wolnych rodników DPPH z antyoksy-

dantem należy porównać amplitudę linii EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie 

z antyoksydantem z amplitudą linii EPR wolnych rodników DPPH w roztworze 

wzorcowym. 
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Rysunek 6. Przygotowanie próbek antyoksydantów do badania ich oddziaływania z wolnymi rodnikami 

DPPH i pomiar widm EPR [opracowanie własne] 
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Wolne rodniki DPPH w wyniku oddziaływania ze związkami antyoksydantów 

przechodzą w cząsteczki diamagnetyczne, które nie dają sygnałów EPR. Skutkiem 

oddziaływania wolnych rodników DPPH z antyoksydantami jest zmniejszenie amplitudy 

linii EPR wolnych rodników, a efekt ten zależy od wielkości oddziaływań. Wygaszanie 

linii EPR wolnych rodników DPPH rośnie ze wzrostem oddziaływania DPPH z próbką 

o charakterze antyoksydacyjnym, czemu towarzyszy zmniejszenie się amplitudy linii 

EPR wolnych rodników DPPH.  

Kinetykę oddziaływania wolnych rodników DPPH z antyoksydantami bada się 

poprzez rejestrowanie linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddzia-

ływania. Przykładowe widma EPR wolnych rodników DPPH zmierzone w funkcji 

czasu oddziaływania DPPH z próbką pokazano na rysunku 7 (rysunek poglądowy). 

Przykładowa zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 

oddziaływania z antyoksydantem została pokazana na rysunku 8 (rysunek poglądowy). 

 
Rysunek 7. Przykładowe widma EPR wolnych rodników DPPH zarejestrowane ze wzrostem czasu 

oddziaływania (t1 < t2 < t3 < t4) z substancją o właściwościach antyoksydacyjnych. B – indukcja magnetyczna 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Przykładowa zmiana widm EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu oddziaływania  

(t1 < t2 < t3 < t4) z substancją o właściwościach antyoksydacyjnych, B – indukcja magnetyczna, X – wysokość 

linii EPR w punkcie o indukcji magnetycznej B [opracowanie własne] 

Przykładowe zmiany amplitudy (A) linii EPR wolnych rodników DPPH ze 
wzrostem czasu oddziaływania z modelowym antyoksydantem I i modelowym anty-
oksydantem II porównano na rysunku 9 (rysunek poglądowy). Do rozważań poglądo-
wych wybrano modelowe antyoksydanty I i II różniące się wielkością i szybkością 
oddziaływań z wolnymi rodnikami DPPH. Wszystkie wartości amplitud (A) linii EPR 
wolnych rodników DPPH podzielono przez wartość amplitudy (ADPPH) linii EPR 
wolnych rodników DPPH w roztworze wzorcowym. 

 
Rysunek 9. Zmiany amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 
(t) oddziaływania z modelowym antyoksydantem I i modelowym antyoksydantem II, A – amplituda linii EPR 
wolnych rodników DPPH w kontakcie z antyoksydantem, ADPPH – amplituda linii EPR wolnych rodników 

DPPH w roztworze wzorcowym. Dla roztworu wzorcowego amplituda (A/ADPPH) wynosi 1  
[opracowanie własne] 
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Amplituda (A) linii EPR wolnych rodników DPPH maleje ze wzrostem czasu 
oddziaływania z antyoksydantem, a następnie osiąga wartość minimalną, która pozostaje 
stała i nie zmienia się z dalszym wzrostem czasu (rys. 9). Dla silniejszych oddziaływań 
wolnych rodników DPPH z antyoksydantem uzyskuje się mniejsze wartości amplitudy 
minimalnej linii EPR DPPH. Czas osiągania przez amplitudę (A) linii EPR wolnych 
rodników DPPH wartości minimalnej zależy od szybkości oddziaływania wolne 
rodniki DPPH – antyoksydant. W przypadku szybszych oddziaływań amplituda (A) 
linii EPR wolnych rodników DPPH osiąga wartość minimalną w krótszym czasie. 
Modelowe substancje, dla których kinetykę pokazano na przykładzie na rysunku 9, to 
dwa antyoksydanty różniące się wielkością i szybkością oddziaływania z wolnymi 
rodnikami DPPH. Amplitudy względne (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH 
antyoksydantów I i II są mniejsze od 1, co wskazuje na wygaszanie wolnych rodników 
DPPH. Antyoksydant I wykazuje większe i szybsze oddziaływania z wolnymi rodnikami 
DPPH relatywnie do antyoksydantu II. Względna amplituda minimalna (A/ADPPH) linii 
EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie z antyoksydantem I osiąga mniejszą 
wartość minimalną w porównaniu z linią EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie 
z antyoksydantem II. Względna amplituda minimalna (A/ADPPH) linii EPR wolnych 
rodników DPPH w kontakcie z antyoksydantem I osiąga szybciej wartość minimalną 
w porównaniu z linią EPR wolnych rodników DPPH w kontakcie z antyoksydantem II.  

Interesujące są badania spektroskopowe oddziaływań wolnych rodników DPPH 
z układami złożonymi z kilku antyoksydantów. Dla przykładu modelowe zmiany 
amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH z układem dwóch 
antyoksydantów pokazano na rysunku 10 (rysunek poglądowy).  

 
Rysunek 10. Zmiany amplitudy względnej (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH ze wzrostem czasu 
(t) oddziaływania z modelowym układem złożonym z dwóch antyoksydantów (I i II), A – amplituda linii EPR 
wolnych rodników DPPH w kontakcie z antyoksydantami, ADPPH – amplituda linii EPR wolnych rodników 

DPPH w roztworze wzorcowym. Dla roztworu wzorcowego amplituda (A/ADPPH) wynosi 1  
[opracowanie własne] 

Na rysunku 10 wykres ilustrujący modelową kinetykę oddziaływań wolnych 
rodników DPPH z dwoma antyoksydantami jednocześnie ma charakter złożony. 
Amplituda względna (A/ADPPH) linii EPR wolnych rodników DPPH w pierwszej fazie 
zmian osiąga wartość minimalną, która utrzymuje się przez pewien czas, a następnie 
w drugiej fazie znowu maleje, osiąga kolejną wartość minimalną, która utrzymuje się 
z dalszym wzrostem czasu. Złożony charakter kinetyki oddziaływań wolnorodnikowych 
wynika z odmiennej kinetyki oddziaływań wolnych rodników DPPH z antyoksydantami 
tworzącymi badany układ modelowy.  
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4. Przegl d badań oddziaływania antyoksydantów z wolnymi rodnikami  

Spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego wraz z analizą para-
metrów widm EPR wolnych rodników DPPH wykorzystano do nowatorskich badań 
właściwości antyoksydacyjnych układów złożonych na przykładzie takryny – leku 
stosowanego w chorobie Alzheimera oraz wybranych antyoksydantów [48]. Analizo-
wano widma EPR wolnych rodników DPPH oddziałujących z takryną, antyoksydantami: 

kwasem askorbinowym, rutozydem i -tokoferolem oraz oddziałujących jednocześnie 

z takryną i kwasem askorbinowym, takryną i rutozydem, takryną i -tokoferolem [48]. 
Spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego na pasmo X (9,3 GHz) 

zastosowano do wyznaczenia oddziaływań z wolnymi rodnikami dla izoflawonu – 
genisteiny [49] oraz resweratrolu, kwasów tłuszczowych oraz witamin rozpuszczal-
nych w tłuszczach [50].  

Zbadano oddziaływania z wolnymi rodnikami rekombinowanych insulin ludzkich 
o szybkim i średnim czasie działania oraz insulin o składzie mieszanym [51]. Analizo-
wano kinetykę oddziaływania z wolnymi rodnikami DPPH insuliny Insuman Comb 25 
[52] oraz analogów insuliny ludzkiej [53] z wykorzystaniem zmian amplitudy linii 
EPR wolnych rodników ze wzrostem czasu oddziaływania.  

Wyznaczono właściwości antyoksydacyjne inhibitorów konwertazy angiotensyny 
[54], leków mukolitycznych: acetylocysteiny, ambroksolu i bromheksydyny [55] oraz 
heparyn drobnocząsteczkowych [56]. Spektroskopowo porównano właściwości anty-
oksydacyjne leków immunosupresyjnych: rapamycyny, cyklosporyny i takrolimusa, 
stosowanych przy transplantacji płuc [57]. Wyznaczono zmiany parametrów widm 
EPR wolnych rodników DPPH testowanych leków immunosupresyjnych wraz ze 
wzrostem czasu oddziaływania dla leków przed i po ekspozycji na promieniowanie 
UV. Metodą EPR wyznaczono wartości i szybkości oddziaływania z wolnymi rodnikami 
dla nystatyny – leku o działaniu przeciwgrzybicznym [58] oraz dla chlorochiny leku 
o działaniu przeciwpierwotniakobójczym i przeciwzapalnym [59]. Metodą EPR 
wyznaczono oddziaływania antyoksydacyjne materiałów dermatologicznych poprzez 
ich wpływ na linie absorpcji rezonansowej wolnych rodników DPPH [60].  

Spektroskopię EPR zastosowano do badania właściwości antyoksydacyjnych 
ekstraktów uzyskanych z surowców roślinnych. Zbadano oddziaływania wolnorodni-
kowe jelitowej herbaty ziołowej otrzymanej z materiału roślinnego o złożonym składzie 
[61], odwaru z Euphrasiae herba [62], ekstraktów wodnych z szałwii [63] i ekstraktów 
wodnych z rumianku [64]. Wyznaczono wpływ temperatury przygotowania ekstraktu 
wodnego z rumianku na jego właściwości antyoksydacyjne [65] oraz wpływ promie-
niowania UV na zdolność ekstraktów wodnych rumianku do wygaszania wolnych 
rodników [66]. Porównano właściwości antyoksydacyjne odwarów z Calendulae 
anthiodum, Franguae cortex, Melissae folium, a także porównano wygaszanie wolnych 
rodników dla odwarów uzyskanych z surowca roślinnego niepoddanego działaniu 
promieniowania UV i po ekspozycji surowca na promieniowanie UV [67]. Wykazano 
wpływ różnych czasów ekspozycji surowca roślinnego na promieniowanie UV na 
zdolność wygaszania wolnych rodników DPPH przez ekstrakty wodne z Echinacea 
purpurae [68]. Po ekspozycji na promieniowanie UV stwierdzono słabsze oddziały-
wania naparu z Echinacea purpurae z wolnymi rodnikami DPPH, aniżeli dla naparów 
z materiału roślinnego przechowywanego bez dostępu światła [68].  
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Widma EPR wolnych rodników DPPH były wygaszane przez ekstrakty wodne 
z ziela rzepiku (Agrimoniae herba) [69], z ziela widłaka goździstego (Lycopodium 
clavatum L.) [70] oraz z kwiatów dziewanny drobnokwiatowej (Verbascum thapsus L.) 
[71]. Wykazano obniżenie zdolności antyoksydacyjnych naparu z kwiatów dziewanny 
drobnokwiatowej (Verbascum thapsus L.) po ekspozycji an promieniowanie UV [71]. 
Spektroskopię EPR wykorzystano do badania właściwości antyoksydacyjnych ekstrak-
tów z ostropestu plamistego [72]. Wykazano wpływ promieniowania UV na właściwości 
antyoksydacyjne ekstraktów wodnych z ostropestu plamistego [73]. Wykazano, że 
glikolowe ekstrakty z rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) i żurawiny 
błotnej (Vaccinium oxycoccos L.) posiadają właściwości antyoksydacyjne i wygaszają 
linie EPR wolnych rodników DPPH, a większą aktywnością wygaszania wolnych 
rodników wykazuje się ekstrakt z rokitnika zwyczajnego [74].  

Wyznaczono działanie antyoksydacyjne liści i łodyg indyjskich roślin leczniczych: 
Azadirachta indica, Butea monosperma, Cassia fistula, Mangiferia indica, Syzygium 
cumini i Tamarindus indica [75]. Wykazano zwiększenie właściwości antyoksyda-
cyjnych ze wzrostem całkowitej zawartości fenoli i nie stwierdzono korelacji pomiędzy 
oddziaływaniem antyoksydacyjnym badanego materiału roślinnego a zawartością 
witaminy C [75]. Porównano działanie antyoksydacyjne ekstraktów metanolowych, 
etanolowych i wodnych z liści Gingko bibloba L. [76]. Wykazano wpływ pH i jonów 
metali na zdolność do wymiatania wolnych rodników przez herbatę [77]. Metodą EPR 
wyznaczono właściwości antyoksydacyjne herbaty zielonej i czarnej [78] oraz herbaty 
czerwonej [79]. Zbadano oddziaływania antyoksydacyjne i zawartość polifenoli 
w suplementach diety [80]. Metodą EPR wyznaczono oddziaływania antyoksydacyjne 
tabletek z suchym wyciągiem z nasion winogron (Vitis vinifera L.) oraz tabletek 
z suchym wyciągiem z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster sol.) [81]. 

Badania [82] wygaszania wolnych rodników DPPH przez soki uzyskane z różnych 
owoców wykazały, że linie EPR DPPH najsilniej maleją wskutek oddziaływania 
z sokiem z aronii. Najsłabiej wolne rodniki DPPH wygaszały soki z białych winogron 
i jabłek. Pośredniej wielkości oddziaływania z wolnymi rodnikami DPPH stwierdzono 
w przypadku soków z wiśni i czarnej porzeczki [82]. Nie uzyskano liniowej zależności 
wielkości oddziaływania testowanych soków z wolnymi rodnikami DPPH od zawartości 
witaminy C w soku. Efekt ten wyjaśniono występowaniem w sokach nie tylko witaminy 
C, ale także innych antyoksydantów, które także wygaszają sygnały EPR DPPH [82]. 
Szczególną uwagę zwrócono na karotenoidy i polifenole [82]. 

Metodą EPR zbadano właściwości antyoksydacyjne miodów [83-84], ekstraktów 
z pyłku pszczelego [85-87] oraz kropli i aerozolu zawierających propolis [88]. 
Wykazano wpływ temperatury i promieniowania UV na właściwości antyoksydacyjne 
etanolowych ekstraktów propolisowych [89]. 

5. Podsumowanie 

Spektroskopia EPR może być stosowana do badania kinetyki oddziaływania 
antyoksydantów i substancji leczniczych stosowanymi w profilaktyce i leczeniu chorób 
cywilizacyjnych z wolnymi rodnikami poprzez analizy zmiany parametrów ich widm 
w funkcji czasu kontaktu testowanej substancji z wolnymi rodnikami. 

Metoda EPR dostarcza informacji o wielkości i szybkości oddziaływań antyoksy-
dantów z wolnymi rodnikami. Wolne rodniki umieszczone w polu magnetycznym 
odpowiadają za widma EPR. Skutkiem oddziaływania wolnych rodników z antyoksy-
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dantami jest zmniejszenie sygnałów EPR wolnych rodników, a efekt ten zależy od 
wielkości oddziaływań. Szybkość oddziaływań antyoksydantów z wolnymi rodnikami 
wyznacza się z kinetyki zmian amplitudy widm EPR wolnych rodników. 

Spektroskopia EPR jest metodą przydatną do badania kinetyki oddziaływań 
wolnych rodników ze złożonym układem antyoksydantów.  

Podziękowania 

Praca finansowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
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Spektroskopia EPR w badaniach antyoksydantów stosowanych w profilaktyce 
i leczeniu chorób cywilizacyjnych 

Streszczenie 
Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) jest stosowana w testach wolnorodni-
kowych substancji oraz do badania oddziaływania antyoksydantów z wolnymi rodnikami. Mechanizmy 
wolnorodnikowe odpowiadają często za zmiany zachodzące w organizmie w stanach chorobowych, co 
dotyczy w szczególności chorób cywilizacyjnych. Celem niniejszej pracy poglądowej jest przedstawienie 
parametrów spektroskopowych przydatnych do oceny oddziaływań z wolnymi rodnikami substancji 
antyoksydacyjnych stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Dokonano przeglądu 
badań wpływu antyoksydantów na wolne rodniki z wykorzystaniem metody EPR. Przedstawiono strukturę 
chemiczną modelowych wolnych rodników oraz zmiany w ich widmach EPR spowodowane obecnością 
antyoksydantów w środowisku. Antyoksydanty wygaszają widma EPR wolnych rodników. Uwzględniono 
oddziaływania złożonych układów antyoksydacyjnych z wolnymi rodnikami. Omówiono możliwości 
spektroskopii EPR w badaniach wielkości i szybkości oddziaływań antyoksydantów z wolnymi rodnikami. 
Porównano wielkości oddziaływań różnych antyoksydantów z modelowymi wolnymi rodnikami. 
Słowa kluczowe: antyoksydanty, wolne rodniki, choroby cywilizacyjne, substancje lecznicze, spektro-
skopia EPR 

EPR spectroscopy in examination of antioxidants used in prevention 
and treatment of civilization diseases 

Abstract 
Electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy is used in free radical tests of the substances and to 
examine interactions of antioxidants with free radicals. Free radical mechanisms are often responsible for 
changes in disease states in organism. The aim of this review work is to presentation of the spectroscopic 
parameters useful for the assessment of interactions between free radicals and the antioxidant substances 
used in prevention and treatment of civilization diseases. The studies relating to application of electron 
paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy in analysis of the influence of antioxidants on free radicals, 
were reviewed. Chemical structure of the model free radicals and the changes of their EPR spectra caused 
by the existence of antioxidants in the environment, were presented. Antioxidants quench the EPR spectra 
of free radicals. This paper included the interactions of the complex antioxidant systems and free radicals. 
The possibilities of EPR spectroscopy in examination of the magnitude and the speed of interactions 
between antioxidants and free radicals, were discussed. The magnitudes of interactions of different 
antioxidants with the model free radicals were compared. 
Keywords: antioxidants, free radicals, civilization diseases, drugs, EPR spectroscopy 



 

294 

Nikola Nowak
1
, Gohar Khachatryan

2
, Jacek Grzyb

3 
 

Otrzymywanie folii zawieraj cych nanokapsułki 

na bazie chitozanu i olejków eterycznych  

oraz badanie ich właściwości  

1. Wstęp  

Coraz trudniejsze wymagania stawiane są współczesnej medycynie i przemysłowi 

medycznemu. Oprócz ciągłych starań ulepszenia opieki nad pacjentami, unowocześ-

niania aparatury, a także poszukiwania nowych leków czy terapii wyzwaniem jest 

także walka z mikroorganizmami, będącymi czynnikiem etiologicznym wielu chorób 

i nabywającymi coraz to nowych cech, w tym oporności. Doskonałym przykładem 

mogą być zakażenia o etiologii Staphylococcus aureus co stanowi dla nas swoisty 

egzamin dzisiejszych czasów. Dlatego niezbędne jest połączenie wielu dziedzin nauki 

dążące do poprawy aktualnego stanu wiedzy, jak również przeciwstawieniu się pojawia-

jącym się problemom [1]. Nanotechnologia wychodzi temu naprzeciw wykorzystując 

dotąd nieznane lub ulepszone właściwości materiałów.  

Stale rosnące wymagania ekonomiczne oraz technologiczne dotyczące wytrzymałości 

materiałów ukierunkowują zainteresowanie naukowców na zastosowanie biokompo-

zytów. Starając się sprostać wymaganiom przeprowadza się próby modyfikowania 

dotąd stosowanych materiałów. W tym obszarze nauki szczególne zainteresowanie 

budzi nanotechnologia, która w ostatnich dekadach stała się jednym z najbardziej 

obiecujących kierunków nauki.  

Minimalizacja rozmiaru struktury do rozmiarów nanometrycznych powoduje zwięk-
szenie stosunku powierzchni do objętości, co korzystnie wpływa na reaktywność, 
konduktywność i właściwości optyczne materiału [2]. Dzięki swoim specyficznym 
właściwościom fizykochemicznym, a także funkcjonalnym nanomateriały znajdują 
szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Nazywane są „materiałem XXI wieku” 
[3]. Wykorzystywane są w medycynie, farmacji technologii żywności, kosmetologii, 
biotechnologii, a także w dziedzinach inżynierskich czy elektronicznych [4, 5]. Struktura 
nanocząstek to układ złożony, który składa się rdzenia oraz powłoki. Szczególną uwagę 
przykłada się do ich powłoki ochronnej, która jest zwykle piroforyczna i zabezpiecza 
rdzenie cząstek przed utlenieniem, co czyni je dobrym kandydatem do pełnienia 
funkcji nośnika leków. Spośród wielu nośników, największą uwagę zyskały alginian, 
kolagen oraz chitozan, ze względu na ich biokompatybilność, biodegradowalność, 
mukoadhezyjność i dłuższy czas krążenia w organizmie [6]. Szczególne zastosowanie 
znajdują także w inżynierii tkankowej do tworzenia kolagenowych rusztowań czy – 
zyskujących coraz większą popularność – opatrunków chitozanowych.  
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Chitozan, będący pochodną chityny, która jest drugim co do częstości wystę-
powania biopolimerem pozyskiwana jest z mikroorganizmów, owadów czy zwierząt 
morskich. Jest on całkowicie nietoksyczny, biodegradowalny, odnawialny i biozgodny 
z organizmem ludzkim. Pod względem strukturalnym różnica pomiędzy chitozanem 
a chityną polega na obecności grupy N-acetyloaminy podczas gdy chityna posiada 
w pozycji C2 grupę aminową [7].  

W niskim pH ze względu na występowanie grupy aminowej w formie kationowej 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe chitozanu są znaczące. Dzięki temu oraz silnej 
adhezyjności znajduje on zastosowanie m.in. w stomatologii, ortopedii, inżynierii 
tkankowej oraz jako czynnik wspomagający w procesie gojenia się ran. W nanotechno-
logii powszechnie wykorzystywany jest jako matryca do syntezy nanokapsułek [8-11].  

Ogromną zaletą stosowania chitozanu jest jego aktywność antybakteryjna zarówno 
wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Jak dotąd nie udało się jedno-
znacznie określić mechanizmu działania antybakteryjnego chitozanu. Wiadomo, że 
jego właściwości fizykochemiczne zależne są od masy cząsteczkowej oraz stopnia 
deacetylacji, który to z kolei bezpośrednio skorelowany jest z liczbą wolnych grup 
aminowych w cząsteczce chitozanu. W piśmiennictwie spotyka się hipotezy mówiące, 
iż właściwości przeciwdrobnoustrojowe tego polimeru związane są właśnie z jego 
polikationową naturą. Zachodzi interakcja pomiędzy obdarzonymi ładunkiem dodatnim 
grupami aminowymi, a ujemnie naładowanymi składnikami ściany komórkowej mikro-
organizmów. W konsekwencji dochodzi do dekompozycji ściany i wycieku składników 
komórkowych. Sugeruje to, iż wysoki stopień deacetylacji powoduje wzrost aktywności 
biologicznej chitozanu [12, 13]. Kolejna hipoteza zakłada, iż bakteriobójcze działanie 
chitozanu wynika z jego zdolności do kompleksowania jonów metali, które to w przy-
padku komórek bakteryjnym stanowią składniki niezbędne do przeżycia. Zaburzenie 
metabolizmu bakterii, a w następstwie zahamowanie podziałów komórkowych to 
kolejna hipotetyczna ścieżka działania antybakteryjnego chitozanu. Działanie to uwarun-
kowane jest masą cząsteczkową polimeru – frakcje o wysokiej masie oddziałują 
zazwyczaj z zewnętrzną powierzchnią ściany, natomiast do wnętrza komórki wnikają 
frakcje o niskiej masie cząsteczkowej oddziałując z DNA [14].  

Podobnie jak chitozan, nanokapsułki zawierające składniki bioaktywne charakte-
ryzują się działaniem przeciwdrobnoustrojowym, co również wykorzystywane jest 
w sektorze medycznym np. do leczenia lub zapobiegania infekcjom bakteryjnym [15, 
16]. Ciągły i rosnący problem oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz 
ich zdolność do tworzenia biofilmu narzucają poszukiwanie nowych rozwiązań jak np. 
połączenie nanokapsułek z olejkami eterycznymi pochodzenia roślinnego [17].  

Wykorzystane w niniejszej pracy olejki eteryczne, takie jak olejki: goździkowy, 
lawendowy, tymiankowy i eukaliptusowy, to mieszaniny związków takich jak: terpeny, 
alkohole czy ketony uzyskiwanych głównie z liści i kwiatów roślin. Posiadają właści-
wości m.in. przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze 
czy antybakteryjne. Ponadto ich aromatyczne właściwości prowadzą do powszechnego 
stosowania w przemyśle i medycynie jako produkt terapeutyczny [18]. 

Dominującymi składnikami olejku goździkowego są eugenol, β- kariofilen i octan 
eugenolu. To właśnie one w głównej mierze odpowiadają za jego właściwości przeciw-
drobnoustrojowe, przeciwzapalne czy przeciwbólowe. Dodatkowo Amerykańska 
Agencja Żywności i Leków uznała olejek goździkowy jako dodatek do żywności co 
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pozwala wykorzystać jego terapeutyczne działanie wobec układu trawiennego (kontro-
lowanie wymiotów, biegunek czy nudności) [19]. Na układ trawienny pozytywny 
wpływ wykazuje olejek tymiankowy, który pobudza wydzielanie soków trawiennych. 
Dodatkowo posiada bardzo silne działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne 
i przeciwpasożytnicze za co odpowiada tymol będący obok cymenu, linalolu i karwa-
krolu składnikiem chemicznym tego olejku [20]. W przypadku olejku eukaliptusowego 
zawarty w nim eugenol – organiczny związek chemiczny z grupy terpenów stosowany 
jest często w preparatach farmaceutycznych ponieważ dzięki swoim właściwościom 
antybakteryjnym skutecznie przeciwdziała chorobom gardła i oskrzeli [21]. Z kolei za 
szerokie zastosowanie olejku lawendowego odpowiadają octan linalilu i linalol. 
Oprócz działania przeciwbakteryjnego powszechnie stosowany jest jako insektycyd, 
a także znajduje również zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym [22].  

Pomimo ogromnej aktywności biologicznej przemysłowe zastosowanie olejków 
eterycznych jest ograniczone ze względu na ich wysoką lotność, światłoczułość, niską 
hydrofobowość, stabilność i rozpuszczalność, a także intensywny aromat – szczególnie 
w technologii żywności gdzie mogłyby zmieniać smak czy zapach pożywienia. Szerokie 
spektrum innowacyjnych rozwiązań jakie oferuje nanotechnologia, jak np. kapsułko-
wanie olejków w matrycy polimeru pozwala przezwyciężyć wyżej wymienione 
ograniczenia. Od maskowania intensywnego zapachu poprzez unikanie integracji 
olejków ze składnikami żywności, a także ochronę przed degradacją do zwiększenia 
rozpuszczalności uzyskanych folii w środowisku wodnym. Szeroki zakres właściwości 
daje ogromny potencjał wykorzystywania nanokapsułek olejków eterycznych [23].  

Niniejsza praca przedstawia otrzymywanie folii chitozanu zawierających, nano-
kapsułki olejków eterycznych. Otrzymane bionanokompozyty scharakteryzowano 
fizykochemicznie oraz oceniono ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe.  

2. Część eksperymentalna  

2.1.  Materiały  

Chitozan z komórek krewetek (Sigma-Aldrich, Polska, PubChem CID: 71853), 
kwas octowy 0,1% (POCH, Polska, PubChem CID: 176 ), gliceryna bezwodna 92,10 
g/mol (Chempur, Polska, PubChem CID: 753), olejek eukaliptusowy (Pharma Tech, 
Polska, PubChem CID: 2758), olejek goździkowy (Pharma Tech, Polska, PubChem 
CID: 12658395), olejek lawendowy (PharmaTech Polska, PubChem SID: 49988677), 
olejek tymiankowy (Etja, Polska, PubChem CID: 6850745) oraz woda dejonizowana 
zostały wykorzystane przy tworzeniu bionanokopozytów.  

Mikroorganizmy Gram-dodatnie: Bacillus Licheniformis (ATCC 21415), Bacillus 
subtilis (ATCC 6633), Bacillus pumilus (ATCC 14884), Kocuria Rhizophila (ATCC 
15957), Micorcoccus luteus (ATCC 10240), Staphylococcus aureus (ATCC 25923, 
ATCC 29213, ATCC 33591), Staphylococcus haemolyticus (ATCC 29970), Staphylo-
coccus xylosus (ATCC 29967), Staphylococcus equorum (ATCC 43958), Staphylo-
coccus capitis (ATCC 146), Staphylococcus vitulinus (ATCC 51145), Staphylococcus 
lentus (ATCC 29070). 

Mikroorganizmy Gram-ujemne: Pseudomonas stutzeri (ATCC14405), Salmonella 
enteriditis (ATCC 13076), Escherichia coli (ATCC 25922).  

Wszystkie mikroorganizmy pochodziły z LGC Standards, Łomianki, Polska. 
Zastosowano podłoża TSA (BIOCORP, Polska) oraz Chapman (BIOCORP, Polska). 
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2.2. Metodyka badawcza 

2.2.1. Żelowanie chitozanu 

Sporządzono 500 gram zawiesiny chitozanu poprzez rozpuszczanie 10 g chitozanu 
w 490 gramach roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,5%, następnie mieszano 
w temperaturze 75°C, do uzyskania klarownego żelu. W czasie żelowania dodano  
4,25 cm

3
 gliceryny jako plastyfikatora.  

Żele rozdzielono na 5 części po 100 g, następnie rozlano 4 do kolb stożkowych do 
dalszych etapów tworzenia nanokapsułek a pozostałą część (100 g) wylano na szalki 
Petriego i suszono w temperaturze 37°C jako próbkę kontrolną (kontrola).  

2.2.2. Emulsyfikacja olejków  

Mieszaninę poszczególnych olejków eterycznych i wody w stosunku 1:1 umiesz-
czono w myjce ultradźwiękowej (Polsonic, Polska) i sonifikowano aż do uzyskania 
emulsji. Otrzymane wcześniej żele w objętości 100 ml umieszczono w lodzie i powoli 
wkraplano do nich odpowiednie emulsje. Homogenizację wysokościśnieniową przepro-
wadzono homogenizatorem zanurzeniowym (Polytron PT 2500 E), w warunkach 
temperaturowych 0°C. 

Uzyskane w ten sposób biokompozyty rozlano na sterylne polipropylenowe szalki 
(35 gram) i wysuszono w suszarce (Binder FED56) 35°C. Suche folie (Folia z nano-
kapsułkami olejku lawendowego – nanoOL, z nanokapsułkami olejku goździkowego – 
nanoOC, z nanokapsułkami olejku tymiankowego – nanoOT, z nanokapsułkami olejku 
eukaliptusowego – nanoOE) zebrano i przechowywano w zamkniętych naczyniach. 
Tak przygotowane próbki (rys. 1) poddano dalszym badaniom.  

 
Rysunek 1. Zdjęcie przedstawiające uzyskane folie. Materiały własne 

2.2.3. Skaningowa Mikroskopia Elektronowa  

Rozmiar i morfologię tak przygotowanych nanocząstek rozpoznano za pomocą 
skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JWS 7550.  

2.2.4.  Badanie wielkości cz stek i potencjału zeta  

Rozmiar (za pomocą rozproszenia światła, Dynamic Light Scattering DLS) 
i potencjał zeta (ruchliwość elektroforetyczną) cząstek badano przy użyciu urządzenia 
Malvern Nano ZS pracującego w zakresie rozmiarów 3 nm – 0,01 mm. Do badań 
wykorzystano celki Malvern DTS1070. 

2.2.5. Spektroskopia FTIR-ATR  

Widma FTIR-ATR kompozytów rejestrowano w zakresie 4000-500 cm
-1

 przy 
rozdzielczości 4 cm

-1
 przy użyciu spektrofotometru MATTSON 3000 FT-IR (Madison, 

Wisconsin, USA).  



 

Nikola Nowak, Gohar Khachatryan, Jacek Grzyb 
 

298 

2.2.6. Badanie właściwości mikrobiologicznych  

Podłoże hodowlane (Chapman, TSA) przeniesiono (16 ml) do sterylnych szalek 

Petriego (⌀ = 90 mm). Zawiesiny poszczególnych bakterii (200 μl) o gęstości 

optycznej 0,5-0,6 w skali McFarlanda naniesiono za pomocą głaszczki.  

Z przygotowanych folii (z dodatkiem olejków i próby kontrolnej) wycięto krążki 

o średnicy 0,5 cm. Następnie w celu wyjałowienia poddano je działaniu promieniowania 

UV (lampa neoLab 2-5066). Krążki nałożono na posiane podłoże zgodnie z poniższym 

schematem (rys. 2). 

Po 48-godzinnej inkubacji oceniono strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów.  

 
Rysunek 2. Schemat ułożenia krążków folii na posianym podłożu. Materiały własne 

3. Wyniki i dyskusja  

 
Rysunek 3. Mikrofotografie SEM. 1 – folia nanoOE, 2 – folia nanoOC, 3 – folia nanoOL, 4 – folia nanoOT 
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Przedstawione powyżej mikrofotografie SEM (rys. 3) potwierdzają otrzymanie 

pożądanych nanostruktur o zakresie wielkości od 100 do 1000 nm. Nanokapsułki 

olejków eterycznych mają wyraźnie ukształtowaną postać kulistą. Nie występuje 

tendencja do tworzenia aglomeratów, zauważalne są głównie pojedyncze formy 

sferyczne. Podobnymi właściwościami charakteryzowały się nanokapsułki olejku 

z kurkumy również w matrycy chitozanu [24]. Wąski rozkład wielkości obserwowany 

w przypadku folii nanoOE (1) oraz nanoOT (4) wskazuje, że folia zawierająca nano-

kapsułki z olejkiem eukaliptusowym oraz tymiankowym charakteryzuje się mono-

dyspersyjnością.  

Badania rozmiarów cząstek wykonane za pomocą metody rozproszenia światła 

wykazały, że najmniejsze wielkości nanokapsułek obserwowano dla emulsji nanoOE 

(rzędu 530 nm), podczas gdy dodatki olejków tymiankowego (nanoOT), lawendowego 

(nanoOL) i goździkowego (nanoOC) powodowały tworzenie kapsułek o rozmiarach 

rzędu 1400-1500 nm. Podobnie grupowały się potencjały zeta cząstek, które dla 

nanoOE wynosiły 20 mV, podczas gdy w przypadku pozostałych kapsułek (nanoOT, 

nanoOL, nanoOC) były w zakresie 57-61 mV. W próbce kontrolnej nie wykazano 

obecności struktur nanometrycznych.  

Rozbieżność pomiędzy wynikami wielkości cząstek otrzymanych za pomocą SEM, 

a metodą DLS może wynikać z różnicy postaci analizowanego materiału. W metodzie 

DLS analizowanym materiałem były emulsje, w przypadku których nanokapsułki 

olejków eterycznych owinięte chitozanem znajdują się w luźnej postaci, natomiast 

w skaningowej mikroskopii elektronowej były to folie, w przypadku których struktury 

te są upakowane.  

 
Wykres 1. Widma FTIR dla folii nanoOE, folii nanoOC i folii kontrolnej 
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 Wykres 2. Widma FTIR dla folii nanoOL, folii nanoOT i folii kontrolnej 

Wyniki spektroskopii FTIR przedstawione na wykresie 1 i 2 wykazują, iż widma 

absorpcji otrzymanych kompozytów odpowiadają strukturze chitozanu. Typowe pasmo 

odpowiadające strukturze chitozanu widoczne jest w przedziale 1010-1021 cm
-1

 

(wiązania -C-O-C), drgania przy 1403 cm
- 1

 są charakterystyczne dla grup -C-H, przy 

liczbie falowej 1540 cm
-1 

dla grup aminowych -NH2, dla 1653 cm
-1 

drgania dla grup 

amidowych C=O, drgania 2872-2900 cm
-1

 dla grup CH2, zaś drgania 3100-3700 cm
-1

 

dla grup -OH [28]. Kształt widm wykonanych dla kompozytów zawierających 

nanokapsułki jest podobny do widm próbek samego chitozanu. Nieznaczne zmiany 

intensywności w zakresie 1700-1350 cm
-1

 mogą być spowodowane różnicą zawartości 

wody w foliach i interakcjami międzycząsteczkowymi pomiędzy polisacharydem, 

a olejkami eterycznymi. Widma folii zawierających nanokapsułki olejków eterycznych 

niemal idealnie nakładają się na widmo próby kontrolnej. Brak zmian w widmach IR, 

zarejestrowanych dla wszystkich próbek wskazuje, że pomiędzy chitozanem 

a olejkami nie zachodzą wyraźne reakcje dzięki czemu mogą one zostać swobodnie 

uwalniane i nie dochodzi do żadnych zmian strukturalnych polimeru. Dowodzi to, iż 

chitozan jest dobrą matrycą do tworzenia nanokapsułek olejków eterycznych.  
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Wykres 3. Wykres przedstawiający strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów [cm] dla folii kontrolnej 

 

 
Wykres 4. Wykres przedstawiający strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów [cm] dla folii nanoOE 
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Wykres 5. Wykres przedstawiający strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów [cm] dla folii nanoOC 

 

  
Wykres 6. Wykres przedstawiający strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów [cm] dla folii nanoOL 
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Wykres 7. Wykres przedstawiający strefę zahamowania wzrostu drobnoustrojów [cm] dla folii nanoOT 

 

 
Wykres 8. Wykres porównujący strefy zahamowania wzrostu wybranych drobnoustrojów [cm] 

dla wszystkich folii 

Uzyskane wyniki dla folii kontrolnej (wyk. 3) potwierdzają dotychczasowe osią-
gnięcia naukowe i stan wiedzy dotyczący chitozanu. Posiada on właściwości bakterio-
bójcze i bakteriostatyczne. Działanie antyseptyczne może wynikać ze zdolności 
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chitozanu do akumulacji jonów metali lub polikationowej natury polimeru. Może 
dochodzić do interakcji pomiędzy negatywnie naładowanymi ścianami komórkowymi 
bakterii, a sprotonowanymi grupami aminowymi chitozanu [17-19]. Porównanie 
uzyskanych wyników dla folii zawierających nanokapsułki i folii kontrolnej wskazuje, 
iż dodatek olejków eterycznych (wyk. 3-8) zwiększa działanie biobójcze. Największe 
strefy zahamowania wzrostu obserwujemy dla folii zawierającej nanokapsułki olejku 
tymiankowego, szczególnie wysokie dla Escherichia coli. Jest to mikroorganizm 
stanowiący komensalną mikroflorę jelit jednak potencjalnie chorobotwórczy. Stanowi 
on wskaźnik kałowego zanieczyszczenia produktów spożywczych czy wody. 
Dodatkowo wszystkie szczepy E. coli są stałym czynnikiem zakażeń oportuni-
stycznych oraz mają główny udział w zakażeniach układu moczowego u kobiet 
i mężczyzn szczególnie w przypadku nabycia przez nie odporności na leki oraz środki 
dezynfekcyjne. Szczepy odpowiedzialne za zakażenia pozajelitowe wywołują 
najczęściej zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [1, 25].  

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, iż strefa zahamowania wzrostu 
Staphylococcus aureus jest znacząca dla nanokapsułek każdego olejki eterycznego. 
Bakteria ta uważana jest za jeden z najbardziej zjadliwych szczepów Staphylococcus. 
Należy on do szczepów oportunistycznych [26]. Może on być przyczyną miejscowych 
infekcji każdego obszaru ciała, tkanek czy narządów, a także infekcji ogólnoustro-
jowych, które nierzadko stanowią zagrożenie życia. Szczepy MRSA (ang. methicillin 
resistant S. aureus) czyli gronkowce meticylinooporne gatunków koagulazododatnich 
są szczególnie niebezpieczne jako powodujące zakażenia szpitalne, ponieważ wykazują 
odporność nie tylko na antybiotyki ß-laktamowe, ale również na większość stoso-
wanych antybiotyków innych grup [1]. Obecnie bardzo powszechnie w szpitalach, 
a także w środowiskach pozaszpitalnych jest zakażenie szczepami MRSA co zmusza 
do stosowania antybiotyków alternatywnych np. wankomycyny, która wykazuje 
najlepszą skuteczność. Niestety jednak. coraz częściej od pacjentów izolowane są 
szczepy odporne na wankomycynę (VRSA) [27]. 

4. Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły uzyskać folie, ale także żele składające się 
z związków pochodzenia naturalnego o relatywnie niskiej cenie produktów i fabrykacji 
co jest istotne w kontekście ekonomicznym. Mikroskopia SEM oraz pomiary DLS 
potwierdziły powstanie nanokapsułek poszczególnych olejków eterycznych o różnej 
wielkości i jednolitym kształcie. Innowacyjna metoda nanokapsułkowania pozwala 
wydobyć pożądane cechy substancji przy niskim jej zużyciu [2]. Szczególnie znaczące 
w kontekście przeciwdziałania zakażeniom bakteryjnym nanokapsułki charakteryzują 
się powolnym, kontrolowanym uwalnianiem czynnika aktywnego poprzez powolną 
enzymatyczną degradację polimeru otoczki [28]. Wykonana analiza mikrobiologiczna 
ukierunkowuje możliwość zastosowania otrzymanych biokompozytów w medycynie, 
technologii żywności czy farmacji, ze względu na wykazane właściwości anty-
bakteryjne. Wyniki uzyskane dla Staphylococcus aureus nasuwają możliwość użycia 
kompozytu jako komponenty opatrunku ochronnego. Uzyskany w ten sposób opatrunek 
ze względu na dużą zawartość chitozanu przyczyniłby się do regeneracji uszkodzonych 
tkanek i ze względu na formę chronił by przed szkodliwymi czynnikami środowiska 
zewnętrznego przy jednoczesnym działaniu aseptycznym [29].  
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Uzyskany kompozyt posiada także potencjalne zastosowanie w technologii żywności, 
wychodząc naprzeciw głównemu problemowi obecnego przemysłu spożywczego 
jakim jest psucie żywności spowodowane niechcianym działaniem drobnoustrojów. 
Stosowanie uzyskanych biokompozytów jako opakowanie żywności mogłoby zagwa-
rantować dłuższą świeżość produktów, a także potencjalną ochronę przed psuciem. 
Dodatkowo folie uzyskane są w pełni z biodegradowalnych i odnawialnych surowców 
co jest niewątpliwą zaletą, a także kolejnym krokiem w walce ze zbytnim wyko-
rzystywaniem tworzyw sztucznych.  

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się być też zastosowanie sporządzonego żelu np. 
w kosmetologii. Gliceryna używana w doświadczeniu jest powszechnie stosowana 
w przemyśle kosmetycznym jako substancja nawilżająca skórę poprzez powlekanie jej 
hamuje nadmierne odparowywanie wody z głębszych jej warstw [30]. Olejki eteryczne 
również stosowane są w kosmetologii ze względy na działanie przeciwbakteryjne czy 
antyoksydacyjne jak np. olejek lawendowy [31]. Nanokapsułki olejków eterycznych 
nadałyby innowacyjności produktowi, a także podkreśliły jego wartość naturalną 
i nietoksyczność dla środowiska naturalnego. Dodatkowo zgodnie z doniesieniami 
literaturowymi nanokapsułkowanie olejków mogłoby pozwolić na kontrolowanie 
czasu i stężenia uwalniania, jednak należałoby to potwierdzić dodatkowymi badaniami. 
Produkt wykazywałby się skutecznym działaniem ochronnym tworząc dla skóry barierę 
przed czynnikami zewnętrznymi czy wspomagająco np. w walce z trądzikiem poprzez 
swoje działanie antybakteryjne.  

Niniejsza praca ściśle związana jest z nanotechnologią, dlatego wymienione 
powyżej teoretyczne zastosowania są tylko częścią funkcjonalności otrzymanych 
kompozytów. Słuszną wydaje się kontynuacja tych badań. Ponieważ zakładane jest 
zastosowanie kosmetyczne oraz dermatologiczne, powinny zostać przeprowadzone 
dodatkowe badania właściwości mikrobiologicznych in vitro i in vivo potwierdzające 
oparte na dotychczasowej wiedzy literaturowej tezy o biozgodności i nietoksyczności 
stosowanych składników na skórę.  

5. Wnioski 

1. Z powodzeniem uzyskano nanokapsułki olejków eterycznych o rozmiarach od 
100 do 1000 nm.  

2. Badania mikrobiologiczne wykazały występowanie strefy zahamowania, co może 
wskazywać na działanie bakteriobójcze i/lub bakteriostatyczne otrzymanych folii.  

3. Wyniki FTIR wykazały brak interakcji pomiędzy polimerem, a olejkami 
eterycznymi co czyni go dobrym nośnikiem do tworzenia nanokapsułek. 

4. Ponieważ chitozan jest naturalnie występującym polimerem uzyskane folie są 
produktem ekologicznym i w pełni biodegradowalnym, o szerokim spektrum 
zastosowań.  

Literatura 

1. Szewczyk M.E., Dudkiewicz B., Kwaszewska A., Lisiecki P., Różalska M., Sobiś-
Glinkowska M., Szarapińska-Kwaszewska J., Szemraj J., Szemraj M., Wysocki P., 
Diagnostyka Bakteriologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.  

2. Liakos L., Iordache F., Carzino R., Scarpellini A., Oneto M., Bianchini P., Grumezescu 
A.M., Holban A.M., Cellulose acetate – essential oil nanocapsules with antimicrobial 
activity for biomedical applications, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 172, 2018,  
s. 471-479.  



 

Nikola Nowak, Gohar Khachatryan, Jacek Grzyb 
 

306 

3. Camargo P.H.C., Satyanarayana K.G., Wypych F., Nanocomposites: synthesis, structure, 
properties and new application opportunities, Journal of Materials Research, 12, 2009,  
s. 1-39. 

4. Bruchez M., Moronne M., Gin P., Weiss S., Alivisatos Semiconductor nanocrystals as 
fluorescent biological labels, Science, 281, 1998, s. 2013-2016.  

5. Zamora-Gálvez A., Morales-Narváez E., Mayorga-Martinez C.C., Merkoçi A., 
Nanomaterials connected to antibodies and molecularly imprinted polymers as 
bio/receptors for bio/sensor applications, Applied Materials Today, 9, 2017, s. 387-401.  

6. Kothamasu P., Kanumur H., Ravur N., Maddu C., Parasuramrajam R., Thangavel S., 
Nanocapsules: The Weapons for Novel Drug Delivery Systems, Bioimpacts, 2, 2012,  
s. 71-81. 

7. Dutta P.K., Dutta J., Tripathi V., Chitin and Chitosan: Chemistry, Properties and 
Applications, Journal of Scientific and Industrial Research, 63, 2004, s. 20-31.  

8. Shaozhi F., Jiyi X., Jingbo W., Functional chitosan nanoparticles in cancer treatment, 
Journal of Biomedical Nanotechnoly, 12, 2016, s. 1585-1603.  

9. Bravo-Osuna I.,Vauthier C., Farabollini A., Plamieri G.F., Ponhel G., Mucoadhesion 
mechsnism of chitosan and thiolated chitosan – poly (isobutyl cyanoacrylate) core-shell 
nanoparticles, Biomaterials, 28, 2007, s. 2233-43.  

10. Felt O., Furrer P., Mayer J., Plazonnet B., Buri P., Gurny R., Topical use of chitosan in 
ophthalmology: tolerance assessment and evaluation of precorneal retention, International 
Journal of Pharmaceutis, 180, 1999, s. 185-193.  

11. Hamad A.F., Han J.H., Kim B.-C., Rather I.A, The intertwine of nanotechnology with the 
food industry, Saudi Journal of Biological Sciences, 25, 2018, s. 27-30.  

12. Ignatova M., Manolova N., Rashkov I., Novel antibacterial fibers of quaternized chitosan 
and poly(vinyl pyrrolidone) prepared by electrospinning, European Polymer Journal, 43, 
2007, s. 1112-1122.  

13. Takahashi T., Imai M., Suzuki I., Sawai J., Growth inhibitory effect on bacteria of 
chitosan membranes regulated with deacetylation degree, Biochemical Engineering 
Journal, 40, 2008, s. 485-491.  

14. Kong M., Chen X.G., Xing K., Park H.J., Antimicrobial properties of chitosan and mode 
of action: A state of the art review, International Journal of Food Microbiology, 144, 2010, 
s. 51-63. 

15. Liakos I., Grumezescu A., Holban A., Florin I., Autilia F.D., Carzino R., Bianchini P., 
Athanassiou A., Polylactic acid – lemongrass essential oil nanocapsules with 
antimicrobial properties, Pharmaceuticals, 9, 2016, s. 42.  

16. Ce R., De Marchi J.G.B., Fuetefria A., Bergamo V.Z., Chitosan-coated dapsone-loaded 
lipid-core nanocapsules: growth inhibition of clinical isolates, multidrug-resistant 
Staphylococcus aureus and Aspergillus ssp, Colloids and Surfaces, A Physicochemical 
and Engineering Aspects., 511, 2016, s. 153-161.  

17. Kumar A.,Vemula P.K, Ajayan P.M., John G., Silver-nanoparticle-embedded 
antimicrobial paints based on vegetable oil, Nature Materials, 7, 2008, s. 236.  

18. Król S.A., Skalicka-Woźniak K., Kandefer-Szerszeń M., Stepulak A., A       ć 
     g        f  m     g           ó                              f             ó  
infekcyjnych, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 67, 2013, s. 1000-1007.  

19. Shabazi Y., Antioxidant, antibacterial, and antifungal properties of nanoemulsion of clove 
essential oil, Nanomedicine Research Journal, 4, 2019, s. 204-208. 

20. Krzyśko Łupicka T., Mysłek M., Błaszczyk K.,          ć           eteryczne 
       s                    s     ó  Es          C   , Procedings of ECOpole, 9, 
2015, s. 633-639.  

21. Salari M.H., Amine G., Shirazi M.H., Hafezi R., Mohhamadypour M., Antibacterial 
effects of Eucalyptus globulus leaf extract on pathogenic bacteria isolated from specimens 



O    m       f                          s                               ó               

                              

 

307 

of patients with respiratory tract disorders, Clinical Microbiology and Infection, 12, 2006, 
s. 194-196.  

22. Kraśniewska K., Gniewosz M., Kosakowska O., Pobiega K., O     s         m     g  
                               s                          g              s    s     
(L v         g s  f     L.)      s          s     m                    m, Postępy 
fitoterapii 2, 2017, s. 113-118. 

23. Kumar A., Gupta V., Singh P., Prakash B., 2020. Application of nanotechnology to boost 
the functional and preservative properties of essential oils, Functional and Preservative 
Properties of Phytochemicals, 2020, s. 241-267.  

24. Lertsutthiwong P., Rojsitthisak P., Chitosan-alginate nanocapsules for encapsulation of 
turmeric oil, Die Pharmazie – An International Journal of Pharmaceutical Sciences, 66, 
2011, s. 911-915.  

25. Baldy-Chadzik K., Bok E., Mazurek J, Znane i nowe warianty patogennych Escherichia 
coli jako konsekwencja plastycznego genomu, Postępy Higieny i Medycyny 
Doświadczalnej, 69, 2015, s. 345-361. 

26. Semczuk K., C         s     g            f          s     ó  S            s      s 
                                 m     s      , Wydawnictwo Instytut „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa 2013.  

27. Irving W., Ala’Aldeen D., Boswell T., Mikrobiologia Medyczna, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008.  

28. Dong-Goon K., Jeong Y., Choi C., Roh S.H., Kang S.K., Jang M.K., Nah J.W., Retinol – 
encapsulated low molecular water-soluble chitosan nanoparticles, International Journal of 
Pharmaceutis, 13, 2006, s. 130-138.  

29. Atiyeh B.S., Costagliola M., Hayek S.N., Dibo S.A., Effect of silver on burn wound 
infection control and healing: Review of the literature, Burns, 33, 2007, s. 139-148.  

30. Bazan A., Przepiórkowska A., L   s m                              sm      
pi   g        , Świat Przemysłu Kosmetycznego, 1, 2010, s. 26-28.  

31. Adaszyńska M., Swarcewicz M., Olejki eteryczne jako substancje aktywne lub 
konserwanty w kosmetykach, Wiadomości Chemiczne, 66, 2010, s. 139-158.  

Otrzymywanie folii zawieraj cych nanokapsułki na bazie chitozanu i olejków 

eterycznych oraz badanie ich właściwości 
Streszczenie 
Niniejsza praca, bezpośrednio związana z dziedziną nanotechnologii, przedstawia sposób otrzymywania 
nanokapsułek na bazie chitozanu i olejków z lawendy, tymianku, eukaliptusa i goździków oraz późniejszą 
analizę ich właściwości fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Nanokapsułki uzyskano metodą emul-
syfikacji, a morfologię oraz właściwości fizykochemiczne oceniono za pomocą Skaningowej Mikroskopii 
Elektronowej oraz widm FTIR-ATR. Na podstawie strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów w tym 
bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych oceniono właściwości mikrobiologiczne uzyskanych 
bionanokompozytów. Szerokie możliwości zastosowania oraz perspektywy dalszych badań omówiono 
w podsumowaniu pracy. 
Słowa kluczowe: nanokapsułki, chitozan, bionanokompozyty, nanotechnologia 

Preparation of films containing nanocapsules based on chitosan/essential oils 

and evaluation their properties 
Abstrakt 
This study, directly related to the field of nanotechnology, presents the method of creating nanocapsules 
based on chitosan and eucalyptus and clove oils as well as the subsequent analysis of their physicochemical 
and microbiological properties. The nanocapsules were obtained through emulsification and the 
morphology and physicochemical properties were recognized by means of Scanning Electron Microscopy 
and FTIR-ATR spectra. On the basis of the microbial growth inhibition zone consisting of Gram-positive 
and Gram-negative bacteria, the microbiological properties of the obtained bionanocomposites were 
evaluated. Wide application possibilities and perspectives for further research are discussed in the 
summary of the paper. 
Keywords: nanocapsules, chitosan, bionanocomposites, nanotechnology 
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