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Wpływ diety roślinnej na stan zdrowia
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach zauważalny jest wzrost popularności diety roślinnej [1]. Wzrost
ten uwarunkowany jest zarówno powodami natury etycznej, jak i związany z chęcią
bardziej świadomego zadbania o swoje zdrowie. Ponadto wybór ten często podyktowany jest chęcią troski o przyszłość planety, chęcią poprawy sytuacji zmiany klimatu
oraz niszczenia planety mając na względzie ślad węglowy oraz ilość wody zużywanej
do wytwarzania produktów wchodzących w skład diety [2]. Pomimo wzrostu popularności, dieta roślinna jest czymś co nadal budzi wiele kontrowersji – ma wielu sprzymierzeńców, ale również przeciwników. Głównymi powodami budzącymi niechęć do stosowania diety roślinnej czy też jej akceptowania jest związane z zaprzestaniem kultywowania tradycji kulinarnych oraz krążących wokół diety roślinnej mitów związanych
z rozmaitymi niedoborami w porównaniu z tradycyjną dietą [3].
Wraz ze wzrostem popularności diety roślinnej wzrosło również zainteresowanie
naukowe tematem stosowania diety roślinnej i jej wpływem na zdrowie człowieka.
Wyniki wielu badań przeprowadzonych przez badaczy na całym świecie pokazują dietę
roślinną w korzystnym świetle (pod warunkiem, że jest ona zbilansowana). Ponadto
wykazano, że stosowanie diety roślinnej wiąże się zarówno z prawidłowym zdrowiem,
ale również może przynieść dodatkowe korzyści w postaci zapobiegania występowania
chorób lub korzystnie wpływać na już istniejące dolegliwości prowadząc do ich
łagodzenia lub całkowitej regresji [4-6].
Wśród przykładów korzystnych efektów stosowania diety roślinnej można wymienić
zmniejszone ryzyko śmierci wywołanej chorobą niedokrwienną serca czy udaru mózgu
oraz zmniejszone ryzyko wystąpienia miażdżycy ze względu na niższy poziom cholesterolu frakcji LDL u osób stosujących dietę roślinną. Ponadto u osób stosujących dietę
roślinną zauważalny jest niższy niż w populacji ogólnej wskaźnik BMI, co wiąże się
z niższym ryzykiem wystąpienia nadwagi lub otyłości i związanych z tym chorób,
których przykładem może być insulinooporność i powiązana z tym cukrzyca typu
drugiego. Odnotowuje się coraz więcej przypadków osób ze zdiagnozowaną cukrzycą
typu drugiego, które po zastosowaniu diety roślinnej powróciły do pełni zdrowia [7-9].
Zalety oraz efekty jakie można uzyskać stosując dietę roślinną są wynikiem mniejszego spożycia tłuszczów nasyconych, cholesterolu, a także zwiększoną podażą owoców
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warzyw i innych pokarmów bogatych w błonnik pokarmowy, antyoksydanty oraz substancje bioaktywne [4, 5, 10].
Stosowanie diety całkowicie roślinnej wiąże się z odpowiednim podejściem do
zaplanowania posiłków Decyzja o stosowaniu diety roślinnej jest często świadomym
wyborem, stąd też osoba stosująca taką dietę musi zwrócić szczególną uwagę na witaminę B12, witaminę D, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz składniki mineralne takie jak
żelazo, cynk i wapń. Odpowiednie dostosowanie posiłków, jest jednak nieodzowną
częścią każdej diety niezależnie od tego czy całkowicie roślinnej czy bazującej na
produktach pochodzenia zwierzęcego [4-6, 11, 12].
Mówi się, że osoby stosujące dietę całkowicie roślinną cierpią na niedobory żelaza
i związaną z nimi anemię syderopeniczną, niemniej jednak żelazo jest składnikiem,
który z pewnością można łatwo dostarczyć poprzez produkty roślinne. Elementem, na
który bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę jest odpowiednia podaż witaminy B12 poprzez
żywność fortyfikowaną lub suplementy diety. Zawartość witaminy B12 w diecie roślinnej
jest niska, niemniej jednak niedobory witaminy B12 nie dotyczą tylko i wyłącznie osób
stosujących dietę roślinną bowiem jest to zjawisko występujące często u osób stosujących dietę tradycyjną [13, 14].
W obliczu pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2 zaczęto zwracać uwagę na
istotność diety w aspekcie ochrony przed infekcją oraz łagodzeniu objawów COVID-19
[15, 16]. Uważa się, że właśnie dieta roślinna zmniejsza ryzyko zachorowania na
COVID-19 [17]
Ważnym elementem związanym ze stosowaniem diety roślinnej, a także krążącym
wokół tego mitem jest aspekt odpowiedniej podaży białka. Często słyszymy, że osoby
stosujące dietę roślinną cierpią na jego niedobór prawda jest taka, że w diecie większości
ludzi żyjących w krajach dobrze rozwiniętych, krajach zachodu podaż białka znacznie
przekracza samo zapotrzebowanie na ten makroelement [18]. Ważne jest w diecie
roślinnej to aby źródła białka były zróżnicowane na tyle by móc dostarczyć organizmowi
odpowiednią ilość wszystkich aminokwasów egzogennych.
W porównaniu z dietą tradycyjną dieta roślinna charakteryzuje się również niższą
wartością energetyczną [19, 20]. Ze względu na rozwój przemysłu spożywczego wysoko
przetworzona żywność często jest źródłem energii niekoniecznie przekładającej się na
dostarczenie odpowiednich składników odżywczych [21]. Jako że dieta roślinna bazuje
głównie na produktach nieprzetworzonych lub półprzetworzonych dzienny bilans energii
osoby stosującej taką dietę zazwyczaj oscyluje w granicach normy, choć ze względu na
niższą kaloryczność produktów istnieje ryzyko zbyt małej podaży energii i utraty masy
ciała, co jest zjawiskiem często obserwowanym u osób rozpoczynających stosowanie
diety roślinnej.
Ponadto rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego korzystnie wpływa na
symbiotyczne bakterie jelitowe, tym samym korzystnie wpływając na prawidłowe
wchłanianie składników pokarmowych, syntezę witamin oraz walkę z drobnoustrojami
chorobotwórczymi [22].
Porównując dietę tradycyjną z dietą wegetariańską, czy całkowicie roślinną wegańską, wiele badań naukowych wskazuje na zależność występowania chorób układu
sercowo-naczyniowego a rodzajem stosowanej diety. W diecie tradycyjnej produkty
pochodzenia odzwierzęcego, będące źródłem cholesterolu, często są przyczyną jego
zawyżonego poziomu skutkując problemami sercowo-naczyniowymi natomiast w przypadku diety całkowicie roślinnej do organizmu nie jest wprowadzony egzogenny chole8
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sterol, dlatego należy zadbać o odpowiednią podaż tłuszczy w diecie, aby organizm
mógł syntetyzować cholesterol pozwalający na sprawne funkcjonowanie [4, 5, 23, 24].
Zjawisko występowania problemów układu sercowo-naczyniowego dotyczy również
w dużym stopniu wegetarian, których dieta jest bogata w produkty mleczne i jaja, dlatego zarówno w diecie tradycyjnej, jak i diecie wegetariańskiej obserwuje się wyższe
ryzyko występowania chorób układu sercowo naczyniowego niż u osób na diecie
całkowicie roślinnej [4, 25].
Popularność diety roślinnej zauważalna jest również wśród sportowców, którzy
stosują tę dietę w celu osiągania lepszych wyników sportowych [26, 27].
Ze względu na liczne korzyści płynące ze stosowania diety roślinnej coraz częściej
mówi się o diecie roślinnej jako o diecie przyszłości [3, 28, 29].
W związku z tym ważnym jest dalsze badanie wpływu diety roślinnej na zdrowie
człowieka.

2. Cel pracy
Celem pracy było zbadanie wpływu diety roślinnej na stan zdrowia: zachorowalność
ogólną, zapadalność na COVID-19, przebieg COVID-19 w przypadku zachorowania,
BMI, częstotliwość występowania zaparć, częstotliwość występowania biegunek, występowanie uczuleń oraz występowanie depresji.

3. Materiał i metody
3.1. Wykorzystane aplikacje
Badania ankietowe zostały przeprowadzone poprzez platformę Microsoft Teams za
pomocą autorskiego kwestionariusza. Respondenci udzielali odpowiedzi zdalnie
w sposób anonimowy. Ankieta składała się w większości z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, z wyjątkiem trzech pytań otwartych w których należało podać wiek,
wzrost oraz wagę. Wyniki zostały zliczone i przekalkulowane za pomocą programu
Microsoft Excel. Do wyliczenia prawdopodobieństwa testowego oraz porównania
związku między wynikami zastosowano test zgodności chi-kwadrat. Przyjęto poziom
istotności równy α = 0,05.

3.2. Procedury
Odpowiedzi zbierano od lutego do czerwca 2021 roku. Przyjęto podział stosowanej
diety na tradycyjną oraz roślinną. Do diety tradycyjnej zaliczono wszystkożerców (spożywający pokarmy mięsne, jak i roślinne) oraz pescatarian (spożywający ryby, owoce
morza oraz pokarmy roślinne). Do diety roślinnej zaliczono laktoovo-wegetarian (spożywający jaja, mleko, ich pochodne oraz pokarmy roślinne), laktowegetarian (spożywający
mleko, jego pochodne oraz pokarmy roślinne), ovo-wegetarian (spożywający jaja, ich
pochodne oraz pokarmy roślinne) oraz wegan (spożywający wyłącznie pokarmy
roślinne).

3.3. Uczestnicy
Otrzymano 217 odpowiedzi, do dalszej kalkulacji zakwalifikowano uczestników
stosujących wskazaną przez nich dietę w okresie dłuższym niż pół roku. Po wykluczeniu osób stosujących dietę przez okres krótszy niż pół roku (20 osób) otrzymano
197 respondentów, w tym 85 stosujących dietę roślinną i 112 dietę tradycyjną. Przedział
wiekowy badanych mieścił się między 15. a 73. rokiem życia.
9
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4. Wyniki
4.1. Zachorowalność ogólna
W pytaniu o częstość zachorowań 48 (42,9%) respondentów stosujących dietę tradycyjną deklarowało 2 lub więcej infekcji w ciągu roku, w porównaniu do 21 (24,7%)
wskazujących tą samą odpowiedź wśród osób stosujących dietę roślinną. Wykryto znaczący statystycznie (p < 0,05) wpływ diety roślinnej na zmniejszenie ogólnej zachorowalności. Przy podziale na odmiany diety roślinnej i tradycyjnej grupę o największym
procencie uczestników zgłaszających zachorowalność 2 lub więcej razy w ciągu roku
stanowili wszystkożercy (43%), następnie pescatarianie, ovo-wegetarianie, weganie
i laktoovo-wegetarianie (tab. 1) (odpowiednio 42,7%, 40%, 26,3%, 16,7%) (bez uwzględnienia lakto-wegetarian ze względu na zbyt małą łączną liczbę respondentów o tej
diecie – 2).
Tabela 1. Rozkład respondentów chorujących 2 razy do roku lub częściej przy podziale na odmiany diety
roślinnej i tradycyjnej [opracowanie własne]

4.2. Zachorowalność na COVID-19
Zapytani o zapadalność na COVID-19 – 27 (24,1%) uczestników stosujących dietę
tradycyjną zadeklarowało zachorowanie na COVID-19, natomiast wśród stosujących
dietę roślinną było to 17 (20%) respondentów. Nie został wykryty w tym przypadku
znaczący wpływ między stosowaną dietą a zachorowalnością na COVID-19.

4.3. Przebieg COVID-19
Osoby, które odpowiedziały twierdząco w pytaniu o zachorowanie na COVID-19 –
zostały poproszone o wskazanie przebiegu tej choroby jaki doświadczyli. W przypadku
diety tradycyjnej 3 (11,1%) chorujących na COVID-19 wskazywało bezobjawowy
przebieg choroby, 23 (85,2%) przebieg łagodny (gorączka, zmęczenie, suchy kaszel,
biegunka, bóle głowy, bóle mięśni, bóle gardła, utrata smaku lub węchu, zapalenie spojówek, wysypka skórna), 1 (3,7%) przebieg ciężki (objawy jak w łagodnym przebiegu
oraz trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, utrata
mowy lub zdolności ruchowych). Dla diety roślinnej było to odpowiednio 2 (11,8%),
14 (82,4%), 1 (5,9%). Nie wykryto znaczącego statystycznie wpływu diety na przebieg
COVID-19.
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4.4. Wskaźnik masy ciała
Wskaźnik masy ciała (BMI) w obydwu grupach nie różnił się znacząco (przy
założeniu przedziału prawidłowych wartości BMI zgodnych z zaleceniami Światowej
Organizacji Zdrowia). Wśród stosujących dietę tradycyjną 36 (32,1%) osób miało
nieprawidłową masę ciała. Wśród stosujących dietę roślinną było to 21 (24,7%) osób.
Znaczących różnic nie wykryto również w przypadku rozdzielenia zaburzeń BMI na
nadwagę i niedowagę. W grupie związanej z dietą tradycyjną wykryto 13 (11,6%)
respondentów z niedowagą i 23 (20,5%) z nadwagą oraz 8 (9,4%) i 13 (15,3%) odpowiednio w grupie związanej z dietą roślinną.

4.5. Występowanie zaparć
Odnotowano znaczący statystycznie wpływ diety roślinnej na występowanie zaparć
(p < ,05). Spośród ankietowanych stosujących dietę tradycyjną 34 (30,4%) wskazywało
na występowanie u nich zaparć raz w miesiącu lub częściej, wśród stosujących dietę
roślinną było to 11 osób (12,9%). Przy podziale na odmiany diety roślinnej i tradycyjnej grupą z największym procentem respondentów u których zaparcia występowały
przynajmniej raz w miesiącu stanowili pescatarianie, następnie mięsożercy, weganie,
ovo-wegetarianie, laktoovo-wegetarianie (kolejno 50%, 28%, 15,8%, 13,3%, 6,7%)
(bez uwzględnienia lakto-wegetarian ze względu na zbyt małą łączną liczbę respondentów o tej diecie – 2).
Tabela 1. Rozkład respondentów u których zaparcia występują raz w miesiącu lub częściej przy podziale na
odmiany diety roślinnej i tradycyjnej [opracowanie własne]

4.6. Występowanie biegunek
W pytaniu o częstość występowania biegunek 23 (20,5%) osoby stosujące dietę
tradycyjną oraz 12 (14,1%) osób stosujących dietę roślinną wskazywało na występowanie biegunek raz w miesiącu lub częściej. Nie wykazano wpływu diety roślinnej na
występowanie biegunek.

4.7. Występowanie uczuleń
Wpływu diety roślinnej nie wykryto również w przypadku występowania uczuleń.
Występowanie tych dolegliwości wskazywało 42 (37,5%) uczestników o diecie tradycyjnej, w przypadku diety roślinnej było to 25 (29,4%) respondentów.
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4.8. Występowanie depresji
W pytaniu o występowanie depresji, jej obecność wskazało 16 (14,3%) ankietowanych stosujących dietę tradycyjną oraz 7 (8,2%) stosujących dietę roślinną. Nie
wykazano wpływu diety roślinnej na występowanie depresji u badanych.

5. Dyskusja
Biorąc pod uwagę dietę roślinną i znaczną ilość pokarmów bogatych w błonnik
pokarmowy, nasuwa się wiele korzyści wynikających ze stosowania takiej diety [1] –
pośród których można wymienić prawidłową perystaltykę jelit wiążąca się z likwidacją
lub zmniejszeniem częstotliwości występowania zaparć [30, 31]. Potencjalne wyższe
spożycie błonnika w diecie roślinnej względem diety tradycyjnej [32] może tłumaczyć
uzyskane wyniki, świadczące o korzystnym wpływie diety roślinnej na zmniejszenie
występowania zaparć.
Wykryte różnice względem zachorowalności ogólnej wśród respondentów stosujących dietę tradycyjną w porównaniu do osób stosujących dietę roślinną mogą być
związane z dużą różnorodnością składników pokarmowych pochodzenia roślinnego
zawartych w diecie roślinnej. Wśród nich znajdziemy antyoksydanty oraz substancje
immunomodulujące, sprzyjające poprawianiu odporności ogólnej organizmu, chroniące
tym samym przed sezonowymi infekcjami, jak również korzystnie wpływające na przebieg poważnych schorzeń, w tym, jako leczenie dodatkowe w chorobie nowotworowe
[4, 5, 10, 33].
Nie wykryty wpływ diety roślinnej na przebieg COVID-19, stoi w kontradykcji do
obecnych prac naukowych [34].
W przeprowadzonych badaniach, nie wykryto natomiast znaczącego statystycznie
wpływu diety roślinnej na BMI, co zgodne jest z niektórymi badaniami w tym zakresie
[24].

6. Wnioski
Przeprowadzone badania pokazały, że dieta roślinna może pozytywnie wpływać na
zmniejszenie częstości zaparć oraz na odporność organizmu poprzez zmniejszenie
ogólnej liczby infekcji w skali roku. Z przeprowadzonych badań nie można natomiast
wskazać związku między dietą roślinną a zachorowalnością na COVID-19, przebiegiem
COVID-19, BMI, częstością występowania biegunek, występowaniem uczuleń oraz
występowaniem depresji. Potrzeba jest większa ilość badań w tym zakresie.
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Wpływ diety roślinnej na stan zdrowia
Streszczenie
Zyskująca na popularności w ostatnich latach dieta roślinna wywołała szereg dyskusji na temat jej wpływu na
ludzki organizm. Mimo to nadal nie ma dostatecznej ilości badań nad jej wpływem na zdrowie człowieka.
Celem pracy jest zbadanie wpływu diety roślinnej na stan zdrowia.
Przeprowadzono badania ankietowe za pomocą platformy MS Forms. Do porównania związku między
wynikami zastosowano test zgodności chi-kwadrat.
W badaniu wzięło udział 217 uczestników. Po analizie wyników i wykluczeniu osób stosujących dietę przez
okres krótszy niż pół roku uzyskano 197 respondentów, w tym 85 stosujących dietę roślinną i 112 dietę
tradycyjną. Wykryto wpływ diety roślinnej na zmniejszenie ogólnej częstotliwości zachorowań – 42,9%
osób o diecie tradycyjnej deklarujących zapadalność na choroby 2 razy do roku lub częściej, kontra 24,7%
osób o diecie roślinnej (p < ,05). Analiza ukazała również wpływ diety roślinnej na występowanie zaparć –
30,4% osób o diecie tradycyjnej deklarujących zaparcia raz w miesiącu lub częściej, kontra 12,9% osób
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o diecie roślinnej (p < ,05). Nie wykryto natomiast znaczącego statystycznie wpływu diety roślinnej na:
zachorowalność na COVID-19; przebieg COVID-19 w przypadku zachorowania; zaburzenia indeksu masy
ciała; częstotliwość występowania biegunek; zapadalność na depresję oraz występowanie uczuleń.
Przeprowadzone badania pokazały, że dieta roślinna może pozytywnie wpływać na odporność organizmu
oraz na zmniejszenie częstotliwości występowania zaparć. Potrzebna jest większa ilość badań w tym zakresie.
Słowa kluczowe: dieta, wegetarianizm, weganizm, zdrowie

Effect of a plant-based diet on health
Abstract
The plant-based diet, which has been gaining in popularity in recent years, has caused a number of discussions about its impact on human body. Despite this, there is still not enough research on its effects on
the human health.
The aim of the study is to investigate the effect of plant-based diet on health.
A survey was conducted using the MS Forms platform. The chi-square test was used to compare the relationship between the results.
217 participants took part in the study. After analyzing the results and excluding people who used the diet
for less than half a year, 197 respondents were obtained, including 85 using a plant-based diet and 112
a traditional diet. The effect of a plant-based diet on reducing the overall incidence of disease was detected –
42.9% of people following a traditional diet declaring the incidence of diseases twice a year or more often
vs 24.7% of people following a plant-based diet (p < .05). The analysis also showed the influence of
a plant-based diet on the occurrence of constipation – 30.4% of people on a traditional diet declaring constipation once a month or more vs 12.9% of people on a plant-based diet (p < .05). However, no statistically
significant influence of the plant diet was found: on the incidence of COVID-19; severity of COVID-19 in
case of falling ill; body mass index disturbances; the frequency of diarrhea; incidence of depression and the
occurrence of allergies.
The conducted research has shown that a plant-based diet can positively affect the body's resistance and
reduce the incidence of constipation. More research is needed in this area.
Keywords: diet, vegetarianism, veganism, health
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Wpływ antyoksydantów na obecność
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w żywności
1. Wstęp
Na ludzkie zdrowie wpływa wiele czynników. Należą do nich między innymi produkty, które spożywamy. Żywność może zawierać wiele szkodliwych związków chemicznych. Mogą one pochodzić ze środowiska lub powstawać w procesie przetwazania. Są jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC – International Agency for Research on
Cancer) w 2015 roku oceniła, iż codzienne spożywanie czerwonego mięsa zwiększa
ryzyko raka jelita grubego o 17% oraz zaliczyła spożywanie mięsa poddanego obróbce
termicznej do pierwszej grupy kancerogenności [1, 2] .
Badania naukowe wykazały, że w procesie przetwarzania wysokobiałkowych produktów dochodzi do powstania muta- i kancerogennych związków organicznych, między
innymi wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) zidentyfikował 15 WWA [3, 4]. Według Europejskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (2008) cztery z nich, tj. benzo(a)piren,
benz(a)antracen, benzo(b)fluoranten i chryzen, mogą być stosowane jako markery
występowania tej grupy związków chemicznych w żywności [3].
Wiele doniesień naukowych wskazuje, iż częste spożywanie czerwonego mięsa
(wieprzowiny, wołowiny i jagnięciny) oraz jego przetwarzanie w wysokiej temperaturze jest jednym z czynników zwiększających ryzyko raka jelita grubego i odbytynicy
[5, 6]. Perello i współpracownicy podali, że całkowite stężenie WWA w surowej
wieprzowinie było mniejsze niż w mięsie cielęcym lub jagnięcym. Ponadto całkowite
WWA w wieprzowinie i mięsie z kurczaka (białe mięso) były porównywalne, a jednocześnie znacznie wyższe niż w przypadku tuńczyka lub oliwy z oliwek. Badania wykazały, iż całkowite stężenie WWA wzrosło w gotowanej wieprzowinie w porównaniu
do surowego mięsa [7, 8]. Potwierdza to tezę o powstawaniu WWA podczas obróbki
termicznej.
Pomimo zawartości szkodliwych związków, mięso jest ważnym źródłem niezbędnych mikroelementów, takich jak: żelazo, witaminy z grupy B i pierwiastki śladowe,
a także kwasy tłuszczowe. Dlatego istotny jest sposób przygotowania potraw mięsnych, który umożliwi obniżenie stężenia związków kancerogennych.
Dieta bogata w warzywa, owoce i inne pokarmy zawierające przeciwutleniacze
wspomaga obronę organizmu przed niszczącym wpływem reaktywnych form tlenu.
Także niektóre witaminy (np. A, C, E) i pierwiastki o znaczeniu biologicznym, jak
1
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np. selen, pełnią rolę przeciwutleniaczy. Dotychczas ukazało się wiele prac dotyczących wpływu produktów o właściwościach przeciwutleniających na tworzenie się
związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Zdolność do
pochłaniania reaktywnych form tlenu, tzw. pojemność antyoksydacyjną określa metoda
pomiaru ORAC. Na podstawie licznych badań stworzono bazę danych umożliwiającą
porównanie właściwości przeciwutleniających różnych produktów roślinnych [2].
Aby zmniejszyć tworzenie WWA, można zastosować kilka strategii, takich jak unikanie wysokiej temperatury i długiego czasu gotowania, stosowanie marynat oraz dodatków bogatych w przeciwutleniacze przed pieczeniem i grillowaniem, unikanie
kapania tłuszczu podczas grillowania lub usuwanie skóry przed jedzeniem gotowanego
kurczaka i ryb. Zabiegi te mogą pomóc obniżyć ryzyko narażenia na kancerogeny [9].
Celem pracy było wykazanie wpływu przeciwutleniaczy na obniżenie stężenia
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności bogatobiałkowej
przygotowywanej w domowych warunkach.
Przegląd literatury przeprowadzono za okres 2010-2020, w oparciu o bazy danych
PubMed, Google Scholar oraz ProQuest.

2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – charakterystyka
WWA to duża grupa, 100 różnych związków organicznych, składających się ze
skondensowanych pierścieni aromatycznych. Są substancjami nielotnymi i słabo rozpuszczalnymi w wodzie. Ze względu na właściwości lipofilne mają tendencję do gromadzenia się w łańcuchu pokarmowym [9]. Powstają podczas niecałkowitego spalania
węgla. Ogólnie przyjmuje się, że WWA powstają podczas pirolizy i pirosyntezy materii
organicznej [10]. Cząsteczki poddane działaniu wysokiej temperatury, łatwo ulegają
fragmentacji przez pirolizę, wytwarzając wolne rodniki, które mogą tworzyć WWA na
drodze pirosyntezy [11]. Te mutagenne związki mogą powstawać podczas przetwarzania
żywności w temperaturze powyżej 120°C, w wyniku degradacji termicznej niektórych
związków (m.in. cholesterolu, trójglicerydów, kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów) [6, 12, 13]. WWA, a także HAA (heterocykliczne aminy aromatyczne) to typowe
związki indukowane ciepłem, które powstają w potrawach wysokotłuszczowych i wysokobiałkowych [14]. Mogą kumulować się w grillowanych, smażonych, pieczonych
oraz wędzonych produktach [6, 13]. Niecałkowite spalanie źródła ciepła (np. węgla
drzewnego) może generować syntezę WWA o niskiej masie cząsteczkowej, tzw. „lekkie
WWA” (z 2-3 pierścieniami aromatycznymi), a stopiony tłuszcz, który kapie z produktów mięsnych do źródła ciepła, wytwarza tzw. „ciężkie WWA”. Te WWA są przenoszone przez dym na powierzchnię mięsa [15].
Potwierdzono, iż występowanie tych zanieczyszczeń w surowym mięsie i rybach
jest wynikiem WWA są również szeroko rozpowszechnione w środowisku. W związku
z tym żywność może być zanieczyszczona WWA obecnymi w powietrzu, wodzie lub
glebie zanieczyszczenia środowiska [9]. WWA mogą również występować naturalnie.
Krauss i współpracownicy dowodzą, że niektóre WWA są wytwarzane przez autogenną
biosyntezę i mogą być obecne w roślinach. Dużą ilość fenantrenu obserwuje się
w korze oraz gałązkach drzew Vismia cayennensis [12]. WWA mogą również pochodzić
z niepełnego spalanie materiałów, takich jak drewno, węgiel drzewny, olej, liście tytoniu
oraz ropy i benzyny spalanej w pojazdach silnikowych [9].
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Związki wyszczególnione przez Komitet Naukowy ds. żywności (SCF) oraz zobrazowane w tabeli 1 wykazują wyraźne dowody mutagenności i genotoksyczności [4, 6].
Spośród wszystkich WWA, BaP wskazuje się, jako związek o największej toksyczności. Obrazuje to równoważny współczynnik toksyczności (ang. toxic equivalency
factor, TEF) (TEFBaP = 1, TEFBaA = 0,1, TEFBbF = 0,1 i TEFBkF = 0,1) [6, 13, 16].
Ze względu na uzyskane wyniki badań dotyczące narażenia i mechanizmu działania,
a także rakotwórczości u ludzi i zwierząt, B[a]P został zakwalifikowany do pierwszej
grupy związków kancerogennych [17]. W 2005 r. Komisja Europejska wybrała
benzo[a]piren jako marker występowania i działania rakotwórczego WWA w żywności.
Wskazano jego maksymalne stężenie, np. w olejach i tłuszczach przeznaczonych do
bezpośredniego spożycia, w produktach mięsnych (w tym w wędzonym mięsie),
w wędzonych rybach oraz w żywności dla dzieci [6].
Tabela 1. Najczęściej oznaczane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
WWA

WZÓR CHEMICZNY

acenaftylen

C12 H8

acenaften

C12 H10

antracen

C14 H10

benzo(a)piren

C20 H12

benzo(e)piren

C20 H12

benzo(a)antracen

C16 H12

benzo(b)fluoranten

C20 H12

benzo(k)fluoranten

C20 H12

benzo(g,h,i)perylen

C22 H12

benzo(j)fluoranten

C20 H12
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chryzen

C16 H12

dibenzo(a,h)antracen

C22 H14

fluoren

C13 H10

fenantren

C14 H10

fluoranten

C16 H10

piren

C16 H10

indeno(1,2,3-cd)piren

C22 H12

Źródło: opracowanie własne na podstawie IARC Monographs [1]

W celu oszacowania ilości WWA w produktach spożywczych prowadzi się wiele
badań. Umożliwia to ocenę rzeczywistego ryzyka narażenia populacji na te czynniki
rakotwórcze. Stężenie WWA w domowych potrawach zależy od wielu czynników,
takich jak: rodzaju potrawy (np. mięso wołowe, wieprzowe, drób ryby), sposobu przyrządzania (obróbki termicznej, rodzaj źródła ciepła – piekarnik, kuchenka mikrofalowa),
oraz czasu gotowania [6, 9, 16]. W związku z tym, te same produkty w różnych potrawach, często tradycyjnie przygotowywanych i spożywanych w różnych regionach świata
będą charakteryzowały się różną zawartością WWA. Domowe gotowanie wpływa
zarówno na wartość odżywczą, jak i zawartość niepożądanych dla ludzkiego organizmu
składników. Podczas smażenia dochodzi do utraty wody, wchłaniania tłuszczu i zmian
w profilu kwasów tłuszczowych spowodowanych utlenianiem i izomeryzacją, ponadto
do utleniania białka, utraty aminokwasów i zmiany zawartości witamin i minerałów [9].
Z danych wynika, iż najwyższa ilości WWA powstaje w mięsie i produktach
mięsnych grillowanych na otwartym ogniu, którego źródłem jest spalanie węgla drzewnego [6]. Natomiast dużą uwagę naukowców przykuwa zawartość BaA w wędzonym
i smażonym mięsie [13]. BaP, Ch, BaA i BbF wykryto w próbkach mięsa poddawanych
wszystkim metodom przetwarzania, z wyjątkiem gotowania. W próbkach ryb związki
te znaleziono tylko w przypadku potraw wędzonych, smażonych i grillowanych [9].

3. Przeciwutleniacze
Przeciwutleniacze to grupa związków chemicznych, które mogą wstrzymywać lub
opóźniać proces utleniania danej substancji. Naturalne i syntetyczne związki o działaniu
przeciwutleniającym wykazują hamujący wpływ na syntezę wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych [2].
Głównym źródłem przeciwutleniaczy są produkty pochodzenia roślinnego. Organizmy roślinne wykształciły dwa systemy antyoksydacyjne. Pierwszy oparty jest na
funkcjonowaniu enzymów antyoksydacyjnych (dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza,
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peroksydaza glutationowa), które drogą enzymatyczną neutralizują wolne rodniki
tlenowe. Drugi mechanizm polega na wytwarzaniu i koncentracji drobnocząsteczkowych
przeciwutleniaczy, które bezpośrednio wchodzą w interakcję z cząsteczkami oksydantów i je unieszkodliwiają. Drobnocząsteczkowe antyoksydanty mogą reagować
bezpośrednio z wolnymi rodnikami tlenowymi lub z pośrednimi metabolitami oksydoredukcji, nie dopuszczając do powstawania ostatecznych postaci rodników [17, 18].
Jedną z metod, za pomocą której można określic zdolność pochłaniania wolnych
rodników przez określone produkty jest metoda ORAC-FL (Oxygen Radical Absorbance
Capacity – fluorescence) [19]. Metoda ta należy do grupy metod analitycznych wykorzystujących mechanizm reakcji przeniesienia atomu wodoru od cząsteczki przeciwutleniacza do rodnika tlenowego [2].
Istnieją również inne metody oznaczania właściwości antyoksydcyjnych. Są to
metody spektrofotomertyczne: (I) oznaczanie siły redukcyjnej jonów żelaza (FRAP –
ferric ion reducing antioxidant parameter) oraz (II) redukcja rodnika DPPH· (2,2difenylo-1-pikrylohydrazylu). Obie procedury są często wykorzystywane do badań
właściwości przeciwutleniających produktów pochodzenia roślinnego [2, 18].
W badaniach Śnieżek i wsp. porównano właściwości antyoksydacyjne suszonych
owoców (śliwek, moreli i żurawiny) z właściwościami przeciwutleniającymi cebuli
i czosnku za pomocą metod spektrofotometrycznych. Dowiedziono, iż właściwości
przeciwutleniające suszonych owoców oznaczone przy zastosowaniu spektrofotometrycznych metod (FRAP i DPPH-) są silniejsze od właściwości cebuli i czosnku [2].
Tabela 2. Średnie właściwości przeciwutleniające produktów roślinnych zaprezentowane przez Śnieżek
i współautorów
BADANY PRODUKT
Suszone śliwki
Suszone morele
Suszona żurawina
Cebula
Czosnek

METODA FRAP
[μmol TE/g]
14,02 ±1,36
9,76 ±0,53
5,28 ±0,20
2,43 ±0,16
2,88 ±0,16

METODA DPPH[μmol TE/g]
15,35 ±0,27
8,07 ±0,32
4,83 ±0,13
2,10 ±0,04
2,23 ±0,07

Źródło: [2]

Możliwość obniżenia stężeń związków kancerogennych poprzez zastosowanie
dodatków roślinnych posiadających duży potencjał antyoksydacyjny stanowi istotną
korzyść prozdrowotną dla konsumentów takich produktów.

4. Wpływ antyoksydantów na obecność wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych
Badania związków rakotwórczych z grupy wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych wykazały, że można zmniejszyć ich stężenia w żywności poprzez zastosowanie syntetycznych i naturalnych przeciwutleniaczy. Udowodniono, że przeciwutleniacze zakłócają podstawowe reakcje syntezy HAA i WWA. Przeciwutleniacze
mogą wychwytywać wolne rodniki, takie jak półprodukty tych związków, w ten sposób
zapobiegają powstawaniu ich produktów końcowych [6, 13, 21, 22].
Jak wynika z badań zastosowanie cebuli i czosnku jako dodatku do mięsa, spowodowało znaczny spadek stężenia WWA w oznaczonych w próbkach smażonej wieprzo20

Wpływ antyoksydantów na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności

winy [13]. Czosnek i cebula zawierają wysoki poziom przeciwutleniaczy, głównie
siarczki organiczne, w tym siarczek diallilu (DAS) i disiarczek diallilu (DAD). Ponadto
kwercetyna zawarta m.in. w cebuli posiada właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne [23]. W badaniach Janoszki dodatek cebuli (w ilości 30 g/100 g mięsa) spowodował średni spadek całkowitej zawartości WWA w smażonym mięsie o 60% i ponad
90% w sosach. Dodanie czosnku (15 g/100 g mięsa) obniżyło stężenie WWA w mięsie
o 54% i 13,5-79% w sosach [6].
Oprócz cebuli i czosnku, również czarny pieprz może zmniejszać całkowite stężenie
WWA w mięsie wołowym smażonym w temperaturze 175°C, 200°C i 225°C o 12-100%
[24]. Podobne działanie wykazuje czerwona papryka (chilli), może zmniejszyć o 75-100%
całkowitego stężenia WWA [22, 24]. Jinap i wsp. potwierdzili działanie czosnku, cebuli
oraz czarnego pieprzu, a ponadto udowodnili korzystne działanie imbiru [25]. Badania
Śnieżek i wsp. sugerują, iż korzystne parametry przeciwutleniające suszonych owoców
wskazują na możliwości ich wykorzystania jako dodatków do mięs poddawanych
obróbce termicznej w celu obniżenia stężenia WWA [2].
Inne badanie pokazały, że stosowanie przypraw, w tym kurkumy, trawy cytrynowej,
imbiru oraz liści curry, podczas pieczenia mięsa wołowego determinowało spadek
stężenia WWA i HAA. W przypadku średnio upieczonej wołowiny (70°C) przyprawianie mięsa kurkumą w ilości 4 g/100 g może zmniejszyć wytwarzane HAA nawet
o 82 ng/100g, trawą cytrynową w ilości 10 g/100 g zmniejszyło HAA o 44,4 ng/100 g,
imbirem w ilości 10 g/100 g zmniejszyło o 83ng/100g, a curry w ilości 10 g/100 g
zmniejszyło o 78,50 ng/100 g [7].
W Korei badano wpływ marynaty z zielonej herbaty i herbaty yerba mate o różnych
stężeniach (0, 0,25, 0,5 i 1,0%) na tworzenie BaP w grillowanej wieprzowinie. Napar
z herbaty przygotowano zgodnie z konwencjonalną metodą stosowaną do parzenia
herbaty w celu uzyskania optymalnej aktywności przeciwutleniającej. Benzo[a]piren
wykryto we wszystkich badanych próbkach, jednak marynaty herbaciane zwiększyły
aktywność wychwytywania rodników i hamowania utleniania lipidów proporcjonalnie
do stężenia jej naparów. Marynata herbaty yerba mate wykazała znacznie wyższą
aktywność, niż ta z zielonej herbaty. Optymalne stężenie marynaty z herbaty w celu
zapobiegania tworzeniu BaP wynosiło 0,5%, a najsilniejsze działanie miało 8-godzinne
marynowanie [14].
Stosowano także marynaty zawierające piwo [22]. Dowiedziono, że piwo zawiera
złożoną mieszaninę związków fenolowych (np. kwasów hydroksybenzoesowych (kwas
galusowy), kwasów hydroksycinnami (kwas ferulowy) i flawonoidów (katechina)),
które wykazują silne działanie przeciwutleniające [11]. Marynaty z piwa, w zależności
od zastosowanego rodzaju, wykazują różny wpływ na wytwarzania WWA. Wśród nich
Heineken (4,31 ng/g) i TsingTao (8,89 ng/g) znacząco hamują wytwarzanie WWA,
Budweiser (12,55 ng/g) i Corona (12,76 ng/g) nie wykazały wpływu, Harbin (17,61 ng/g)
i Snow (18,09 ng/g) wykazują negatywny efekt w porównaniu z próbką kontrolną [11].
Spośród różnych marynat, użycie kwaśnej marynaty zawierającej 1,2% soku
z cytryny obniżyło produkcję WWA o około 70% [7]. Potwierdzono również korzystne
działanie marynat z dodatkiem witaminy E i C [22]. Niezależnie od zastosowanej
marynaty stężenie WWA w pieczonym mięsie zmniejszyło się, jeśli było uprzednio
marynowane.
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W badaniach Mojtaby i współpracowników sprawdzano zawartość WWA różnych
rodzajach olejów jadalnych, w tym do smażenia, mieszanego, słonecznikowego, kukurydzianego i rzepakowego. Wszystkie próbki zawierały różne ilości WWA. Lekkie
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne odpowiadały 65% wszystkich, a pozostałe 35% to ciężkie WWA. W sumie odpowiednio 30 i 35% próbek przekroczyło
maksymalne poziomy 2 i 10 μg/kg dla BaP i PAH4 zalecane przez UE. Ponieważ
poziom WWA w jednej trzeciej próbek został przekroczony w stosunku do standardowych limitów, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę i wprowadzić dobre
praktyki produkcyjne w celu zmniejszenia stężeń WWA poniżej zalecanych poziomów
[26]. Przeprowadzono również ocenę ryzyka zdrowotnego u konsumentów dorosłych
i dzieci, oszacowano je na podstawie obliczonego marginesu narażenia (MOE) i przyrostowego ryzyka raka w ciągu życia (ILCR). Kolejność uszeregowania olejów jadalnych
badanych na podstawie MOE to olej słonecznikowy > kukurydziany > mieszany > do
smażenia. Natomiast na podstawie ILCR: olej do smażenia > mieszany > słonecznikowy > kukurydziany. Na podstawie MOE nie zaobserwowano poważnego zagrożenia
dla zdrowia publicznego. Ponadto ILCR nie wykazał znacznego potencjału ryzyka
rakotwórczego zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci [26].

5. Podsumowanie
Produkty bogate w przeciwutleniacze są często dodawane do potraw mięsnych
w celu nadania im smaku, dają również możliwość obniżenia stężeń związków kancerogennych, takich jak WWA i HAA, powstających w wyniku utleniania białek i lipidów
podczas obróbki termicznej produktów wysokobiałkowych. Zastosowanie dodatków
bogatych w antyoksydanty w procesie termicznego przetwarzania produktów mięsnych
może stanowić jedną z metod prewencji nowotworów występujących w obrębie przewodu pokarmowego.
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Wpływ antyoksydantów na obecność wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych w żywności
Streszczenie
Żywność może zawierać wiele szkodliwych związków chemicznych, będących jedną z przyczyn chorób
cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem w 2015 roku oceniła,
iż codzienne spożywanie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko raka jelita grubego o 17% oraz zaliczyła spożywanie mięsa poddanego obróbce termicznej do pierwszej grupy kancerogenności. Termiczne przetwarzanie czerwonego mięsa prowadzi do powstawania kancero- i mutagennych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Produkty o dużym potencjale przeciwutleniającym, tj. owoce i warzywa, dodawane
do potraw mięsnych, mogą zmniejszyć stężenia związków rakotwórczych z grupy WWA. Celem niniejszej
pracy było przeprowadzenie przeglądu piśmiennictwa z lat 2010-2020 z zakresu zastosowania produktów
bogatych w przeciwutleniacze w celu obniżenia stężenia WWA w mięsie przygotowywanym w warunkach
domowych, a przez to obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwory. Największą redukcję związków
kancerogennych w próbkach mięsa obserwuje się po dodaniu cebuli, czosnku, a także suszonych owoców.
Ponadto istotny wpływ mają marynaty i przyprawy dodawane do potraw.
Słowa kluczowe: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, przeciwutleniacze, czerwone mięso,
nowotwór

Effect of antioxidants on the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons in food
Abstract
Food may contain many harmful chemical compounds, which are one of the causes of civilization diseases,
including cancers. In 2015, the International Agency for Research on Cancer estimated that daily consumption of red meat increases the risk of colorectal cancer by 17%, and included heat-treated meat in the first
carcinogenicity group. Thermal processing of red meat produces carcinogenic and mutagenic polycyclic
aromatic hydrocarbons. Products with high antioxidant potential, such as fruit and vegetables, added to
meat dishes, may reduce the concentration of carcinogenic compounds from the PAH group. The aim of
this study was to conduct a review of the literature from 2010-2020 on the use of antioxidant-rich products
to reduce the concentration of PAHs in meat prepared at home, and thus reduce the risk of cancer. The
greatest reduction of carcinogenic compounds in meat samples is observed after adding onions, garlic and
also dried fruit. In addition, marinades and spices added to dishes have a significant influence.
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, antioxidants, red meat, cancer
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Znaczenie diety w terapii depresji
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami depresyjnymi. Cierpi na nie 300 milionów ludzi, co odpowiada 4,4% światowej populacji. W Polsce ta liczba wynosi 1 878 988, z czego częściej zachorowania
obserwuję się wśród kobiet. WHO klasyfikuje depresje, jako największą przyczynę
niepełnosprawności na świecie. Objawy choroby różnią się zależnie od czasu trwania,
a także od stopnia nasilenia. Do najczęściej występujących należą przede wszystkim:
obniżenie nastroju, uczucie smutku i pustki, spadek energii i zainteresowania, brak
radości z życia, obniżona samoocena, występujące w epizodach trwających, co najmniej 2 tygodnie. Dodatkowo obserwowane są symptomy, obejmujące także szereg
innych układów m.in.: utrata apetytu bądź nadmierna konsumpcja, zaburzenia poznawcze – problemy z pamięcią i koncentracją, nadmierna senność lub bezsenność, pobudzenie
lub apatia. Na podstawie tych oznak można wysunąć stwierdzenie, że zaburzenia depresyjne nie dotyczą tylko stanu emocjonalnego, ale upośledzają działanie całego
organizmu [1-4].
Podejmowane leczenie farmakologiczne ukierunkowane jest przede wszystkim na
zaburzeniach w funkcjonowaniu neuroprzekaźników. Powszechnie stosowane są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Badania pokazują jednak, że
tylko 1/3 pacjentów osiąga stan remisji. Ponadto działanie SSRI osiąga skuteczność na
poziomie 54%, w porównaniu z placebo – 37%, co ostatecznie stanowi 17% efektywności. Liczby te sugerują, że przyczyna depresji może leżeć gdzie indziej i należy
poszukać nowych mechanizmów, które wpływają na to złożone zaburzenie, a także
zaproponować dodatkowe metody leczenia [5].

2. Wpływ żywienia na czynniki mające związek z depresją
Dieta pacjentów z depresją jest często niskiej jakości, a przyczyną tego mogą być
objawy choroby. Przebieg schorzenia wiąże się ze zmianą apetytu. Dodatkowo może
występować częstsza preferencja na produkty słodkie, tłuste, którym potocznie przypisuje się właściwości poprawiających nastrój. Ponadto stan zmęczenia, apatii i obniżonych funkcji poznawczych może zmniejszać motywacje do zrobienia zakupów,
gotowania, a także przestrzegania zdrowych nawyków żywieniowych. Czynniki te
wiązać się mogą z niedostatecznym spożyciem składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zmiany w diecie mogą potencjalnie, korzystnie
wpływać na stan emocjonalny. Rozważania te potwierdza badanie, w którym porównane
zostało wprowadzenie interwencji dietetycznej z grupą wsparcia społecznego. Pacjenci
podzieleni byli na dwie grupy – w jednej zaproponowano interwencję dietetyczną,
druga natomiast korzystała z porad społecznych. Po 12 tygodniach grupa dietetyczna
1
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osiągnęła remisje objawów na poziomie 32,3% w porównaniu z grupą społeczną – 8%.
Wyniki te sugerują, że odpowiednia dietoterapia może stać się elementem leczenia
osób z depresją. Dieta z pewnością nie zastąpi farmakoterapii ani psychoterapii, ale
włączenie odpowiedniego żywienia może być dopełnieniem, które pomoże w zmniejszeniu objawów i zwiększeniu skuteczności leczenia [6].

2.1. Niekorzystne składniki diety
Styl życia człowieka zmienił się diametralnie w ostatnich dziesięcioleciach. Tradycyjne sposoby żywienia zostały wyparte przez żywność szybką i łatwą w przygotowaniu, opartą na produktach wysokoprzetworzonych, ubogich w składniki odżywcze
i o wysokiej gęstości energetycznej. Zmiany te wiążą się z coraz wyższym wskaźnikiem
zachorowań na depresje w krajach zurbanizowanych, co sugerować może, że niewłaściwe odżywianie jest jedną z przyczyn obniżonej sprawności psychicznej [7].

2.1.1. Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)
Wysoka zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans w żywności
typu „fast food”, wyrobach cukierniczych i słodyczach może mieć wpływ na zdrowie
psychiczne przez indukcje stanów zapalnych i zmian w mikrobiocie. Głównym mechanizmem niekorzystnego działania SFA jest zwiększona produkcje wolnych rodników
i w konsekwencji zwiększający się stan zapalny. Mózg jest szczególnie wrażliwy na
zmiany oksydacyjne. Konsekwencją jest obniżenie plastyczności neuronów i pogorszenie funkcje poznawczych. Dodatkowo nasycone kwasy tłuszczowe mogą wchodzić
w skład błon biologicznych, zmieniając ich elastyczność i utrudniając przepływ
składników odżywczych. Ponadto zwiększają przepuszczalność jelit, zmniejszając
wytwarzanie śluzu i tym samym zaburzając ochronną warstwę nabłonka [8].
Do trawienia tłuszczy konieczna jest ich emulgacja – rozbicie na mniejsze kuleczki
tłuszczowe. W procesie tym uczestniczą kwasy żółciowe, które wydzielane w nadmiarze
mogą mieć wpływ na mikrobiotę jelitową. Mają one działanie przeciwdrobnoustrojowe,
a docierając do jelita grubego, mogą spowodować zmiany w składzie znajdujących się
tam drobnoustrojów. Bakterie gram-ujemne, stanowiące główne źródło lipopolisacharydów, wykazują większą tolerancję na kwasy żółciowe, podczas gdy bakterie korzystne –
nie. Nadmierne spożycie tłuszczu zwiększa liczebność niekorzystnych bakterii jelitowych,
które wytwarzając endotoksyny, promują stan zapalny [9].

2.1.2. Cukier
Jest wszechobecny we współczesnej diecie. Wbrew pozorom nie występuję tylko
w słodyczach, ale dodawany jest do większości produktów spożywczych – przetworów
mlecznych, mięsnych, przypraw i wielu innych. Wykazano, że może mieć on wpływ
na objawy depresyjne, wywołując zapalenie ogólnoustrojowe, zmiany w mikroflorze,
stres oksydacyjny, a także zaburzoną sygnalizacje równowagi dopaminergicznej. Analiza
spożycia cukru przez 17 698 Amerykanów wykazała, iż poziomy białka c-reaktywnego – markera stanu zapalnego, związane są z konsumpcją cukru [10, 11].
Uważa się, że nadmierne spożycie, głównie glukozy i fruktozy przyczynia się do
dysbiozy jelitowej. Fruktoza promuję przerost drobnoustrojów w jelitach, szczególnie
niekorzystnych bakterii wytwarzających endotoksyny. Zwiększa także przepuszczalność
bariery jelitowej, zmniejszając liczebność bakterii utrzymujących integralność błony.
Szczególnie wrażliwe na wysokie spożycie cukru są bakterie z rodzaju Lactobacillus.
26

Znaczenie diety w terapii depresji
,\

Dodatkowo uważa się, że fruktoza działa bezpośrednio na nabłonek jelita, zakłócając
działanie białek odpowiedzialnych za prawidłowe połączenia bariery ochronnej. Dysbioza i przepuszczalność bariery prowadzi do uwolnienia toksyn bakteryjnych do krwiobiegu i w konsekwencji promuje stan zapalny [10].
Warto zwrócić jednak uwagę, że fruktoza pochodząca z owoców ma inne działanie
na mikrobiotę niż ta zawarta w słodzonych napojach. Owoce zawierają antyoksydanty,
witaminy, a także błonnik, które dbać będą o dobry stan jelit. Natomiast fruktoza jako
dodatek do produktów ma za zadanie poprawiać smak, a spożywanie napojów dosładzanych zazwyczaj nie niesie za sobą dodatkowych korzyści. Metaanaliza spożycia
napojów słodzonych wykazała zależność między ich konsumpcją a zwiększonym
ryzykiem depresji. Ponadto spożycie równowartości 3 puszek coli dziennie wiązało się
z 25% wzrostem ryzyka zachorowania [12].
Cukry dodane mogą także promować stres oksydacyjny. Komórki ludzkie wystawione na przedłużający się podwyższony poziom glukozy, obserwowany po spożyciu
produktów wysokoprzetworzonych, wytwarzają duże ilości wolnych rodników, co
w konsekwencji promuje zapalenie. Ich wysokie spożycie może również zaburzać działanie dopaminy – neuroprzekaźnika działającego w obszarach nagrody i motywacji,
powodując adhedonie i obniżone chęci do działania [10].

2.2. Korzystne składniki żywieniowe
Nie ma wytycznych dotyczących dietoterapii depresji. Mimo to liczne badania
wskazują składniki diety, które mogą mieć potencjalnie korzystny wpływ na zdrowie
psychiczne. Należą do nich przede wszystkim kwasy omega-3, polifenole, antyoksydanty, probiotyki i prebiotyki, a także niektóre witaminy i składniki mineralne. Dieta
powinna mieć ponadto niski indeks zapalny. Zbiorem wszystkich tych elementów jest
dieta śródziemnomorskiej, która może mieć działanie przeciwdepresyjne [3].

2.2.1. Kwasy omega-3 (n-3)
Mózg w 50%składa się z tłuszczu, a szczególne znaczenie mają kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dekozaheksaenowy (DHA), należące do rodziny omega-3.Są niezbędne
do rozwoju błon komórkowych, nerwów i obszarów mózgu odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto wchodzą w skład neuroprzekaźników i cząsteczek
układu odpornościowego. EPA i DHA syntezowane są z kwasu α-linolenowego (ALA),
którego organizm nie jest w stanie wytworzyć – należy więc dostarczyć go z dietą. Do
źródeł ALA należą przede wszystkim oleje roślinne m.in. lniany, rzepakowy, a także
orzechy. Konwersja jest jednak mało efektywna. W celu zapewnienia organizmowi
odpowiedniego poziomu EPA i DHA należy dostarczyć go z pożywieniem w postaci
ryb. Zaleca się 250 mg EPA+DHA, a kwas α-linolenowy powinien być dostarczany
w ilości 0,5% energii [13].
Potencjalne przeciwdepresyjne właściwości kwasów omega-3 wynikają z ich
wpływu na płynności błon, odpowiedź zapalną, modulacje neuroprzekaźników, a także
działania przeciwutleniającego. Niedobór kwasów omega-3 wiąże się z zaburzeniem
działania serotoniny, dopaminy i noradrenaliny. Suplementacja EPA jest w stanie
przywrócić równowagę w funkcjonowaniu osi HPA i tych neuroprzekaźników m.in.
zwiększa stężenie serotoniny. Kwasy z grupy n-3 przeciwdziałają, także stresowi oksydacyjnemu – hamują wytwarzanie wolnych rodników. Dodatkowo aktywują czynnik
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transkrypcyjny Nrf2, który indukuje działanie przeciwutleniających enzymów II fazy.
Zmniejszają także przepuszczalność bariery jelitowej, zarówno przez faworyzowanie
wzrostu komensali, jak i wpływ na białka zachowujące jej integralność [14, 15].
Niejasny jest natomiast stosunek kwasów n-3 do n-6, któremu w przypadku braku
odpowiedniej równowagi przypisuje się działanie prozapalne. Mechanizm ten, tłumaczony jest faktem, że kwasy omega-6 są prekursorami cytokin prozapalnych, a odpowiednie spożycie omega-3 jest w stanie zniwelować ich wydzielanie i tłumić stany
zapalne. Warto zwrócić uwagę, na fakt, że reakcja zapalna jest fizjologicznym mechanizmem, który ma za zadanie niwelować czynniki zagrażające zdrowiu. Za niekorzystny
stosunek uważa się układ >10:1, co osiągnąć można w przypadku diety bogatej
w wysokoprzetworzone produkty i oleje używane do smażenia. Niektóre badania
sugerują zmniejszenie objawów choroby zarówno dzięki n-3, jak i n-6.Przykładem jest
kwas gamma-linolenowy, należący do rodziny n-6, o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Obecny jest w mleku matki, a jego żywieniowym źródłem są m.in. olej
z wiesiołka i ogórecznika [16-18].
W związku z licznymi badaniami potwierdzającymi korzystny wpływ Międzynarodowe Towarzystwo Psychiatrii Żywieniowej stworzyło wytyczne dotyczące kwasów
tłuszczowych omega-3 w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych. Zaleca się
suplementacje EPA i DHA w ilości 1-2 g/dziennie w stosunku kolejno > 2:1. Czas
trwania powinien wynosić 8 tygodni, biorąc pod uwagę czas potrzebny do wbudowania się kwasów w błony biologiczne, obszary mózgu, a także dalsze działania przeciwzapalne. Mimo iż wiele krajów zaleca spożywanie ryb, Towarzystwo nie ujęło tego
w zaleceniach ze względu na możliwą nad konsumpcje związków metylortęci i innych
zanieczyszczeń. Zwraca natomiast uwagę, jak ważne jest odpowiednie przechowywanie np. oleju z ryb w szklanych ciemnych naczyniach, w lodówce bez dostępu światła.
Dodatek przeciwutleniaczy może zapobiec utracie składników odżywczych i tworzeniu
się szkodliwych aldehydów [19]. Metaanaliza badań z udziałem łącznie 150 278 osób
wykazała, że wysokie spożycie ryb może zmniejszać ryzyko depresji, a potencjalne
korzyści przewyższają zagrożenia, które można zniwelować przy odpowiednim doborze
i przechowywaniu produktów [20].

2.2.2. Polifenole
To organiczne związki chemiczne powszechnie występujące w żywności. Podzielić
je można na wiele podgrup, jednak najpowszechniejsze w diecie to: flawonoidy (np.
kwercetyna, katechina), garbniki, stilbeny (np. resweratrol) i diferuloilometany (np.
kurkumina). Do ich najbogatszych źródeł należą przyprawy m.in.: goździki, mięta,
rozmaryn, tymianek, curry. Wysoką zawartością charakteryzują się także kakao
w proszku i ciemna czekolada. Dodatkowo źródłem polifenoli są owoce – truskawki,
maliny, porzeczki, czarny bez, a także orzechy, siemię lniane, oliwki, herbata i czerwone
wino [21].
Korzystne działanie polifenoli wynika w głównej mierze z ich prebiotycznego działania na mikrobiotę. Po ich spożyciu jedynie 5-10% zostaje wchłonięte w jelicie cienkim,
pozostałe 90-95% przedostaje się wraz z żółcią do jelita grubego, gdzie poddane zostaje
enzymatycznemu działaniu bakterii. Następnie wytwarzane są metabolity działające na
stan jelit i mogące zmieniać skład mikrobioty, promując drobnoustroje korzystne
szczególnie z grupy Lactobacillus i Bifidobacterium. Szczególne korzystne działanie
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na układ nerwowy ma resweratrol. Wykazuję właściwości przeciwutleniające, obniża
markery stanu zapalnego, a także wpływa na stosunek bakterii Firmicutes i Bacteroidetes. Znaczenie w depresji może mieć również kurkumina, której przypisuję się
działanie przeciwzapalne, zmniejszające poziom kortyzolu i promujące różnorodność
mikrobiologiczną w jelitach [3, 22].
Spożycie polifenoli może mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Chang
i in. badali związek między spożyciem flawonoidów wśród kobiet a ryzykiem wystąpienia depresji. W 10-letniej obserwacji wzięło udział 82 643 kobiet. Analiza wykazała
7-10% niższe ryzyko wystąpienia depresji między grupami o najwyższym i najniższym
spożyciu flawonoidów. Ponadto wyniki te nie zmieniły się po uwzględnieniu innych
składników mogących działać przeciwdepresyjnie, co sugeruję potencjalną rolę polifenoli w dietoterapii depresji [23].

2.2.3. Błonnik pokarmowy
Są to jadalne polimery węglowodanowe, odporne na działanie enzymów trawiennych – nie są więc hydrolizowane ani wchłaniane w jelicie cienkim. Podstawowy
podział ujmuję włókna nierozpuszczalne i rozpuszczalne. Pierwsze z nich pęcznieją,
zwiększając objętość mas kałowych. Natomiast błonnik rozpuszczalny dociera do jelita
grubego, gdzie podlega fermentacji przez drobnoustroje jelitowe z wytworzeniem
metabolitów – krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA). Źródłem włókna
pokarmowego są rośliny strączkowe, warzywa, orzechy, nasiona, owoce i zboża. Mechanizm jego korzystnego działania polega na indukowaniu zmian w składzie mikrobioty, jej metabolitów i tym samym wsparcie układu odpornościowego [9].
Błonnik pokarmowy jest podstawowym źródłem energii dla drobnoustrojów jelitowych, a organizmy, które są w stanie wykorzystać ten substratem, powiększają swoją
populację. W przypadku jego niskiego spożycia metabolizm bakterii skierowany jest
na białka, co skutkuję nie tylko obniżonym poziomem krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych, ale także zwiększonym poziomem szkodliwych metabolitów pochodzących z fermentacji aminokwasów – m.in. amoniaku, amin i siarczków [24].
Spożycie błonnika ma znaczenie dla prawidłowej warstwy ochronnej jelit. Są one
pokryte śluzem, który zapobiega ścisłemu przyleganiu drobnoustrojów do warstwy
nabłonka. Zmieniona ilość i jakość śluzu może przyczyniać się zwiększonej częstotliwości infekcji i reakcji zapalnej. Odpowiednie spożycie błonnika promuję wytwarzanie
SCFA – kwas masłowy i octowy utrzymują równowagę w wytwarzaniu śluzu, a także
regulują ekspresje białek ścisłych złączy. Dodatkowo błonnik może mechanicznie
pobudzać nabłonek do wydzielania śluzu. W przypadku niskiego spożycia błonnika
bakterie zaczynają metabolizować mucynę- główną glikoproteinę śluzu, przyczyniając
się do pogorszenia jego jakości. Włókno pokarmowe zapewnia więc dobrze ustrukturyzowaną i nienaruszoną warstwę śluzu, chroniąc organizm przed infekcjami i przenikaniem składników do krwiobiegu [9].
W wyniku fermentacji błonnika, pochodzącego z otrębów zbożowych, przez bakterie
Lactobacillus fermentum uwalniany zostaje kwas ferulowy, obecny w komórkach roślin.
Ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Jest także w stanie zmniejszyć
poziom cytokin zapalnych na rzecz przeciwzapalnej Il-10. Ponadto błonnik pokarmowy
może uczestniczyć w dostarczeniu mikroelementów bakteriom. Wiąże on jony miedzi,
wapnia i cynku, które poddane fermentacji bakteryjnej zwiększają swoją biodostępność
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i są ponownie wchłaniane przez okrężnice. Uważa się, że niektóre jony mają działanie
przeciwdrobnoustrojowe i zapobiegają infekcjom – niedobór m.in. cynku wiąże się ze
zmniejszoną różnorodnością mikroflory i zmniejszonym wydzielaniem SCFA. Warto
jednak wziąć pod uwagę, że błonnik wiążąc składniki mineralne, zmniejsza ich biodostępność dla organizmu, co powodować może niedobory [24].
Analiza spożycia błonnika wśród kobiet po menopauzie wykazała, że wraz ze
wzrostem spożycia zmniejsza się ryzyko wystąpienia depresji. Ciekawy jest fakt, że
korzyści tych nie zaobserwowano w przypadku błonnika pochodzącego ze źródeł
rafinowanych [25]. Z kolei Xu i in. wykazali, że spożycie błonnika szczególnie ze
zbóż, warzyw i owoców wiązało się ze zmniejszonym występowaniem objawów depresyjnych, co wynikać może ze współwystępowania w tych źródłach przeciwutleniaczy, witamin i składników mineralnych [26].

2.2.4. Witaminy i składniki mineralne
Niewystarczające spożycie witamin i składników mineralnych może przyczyniać
się do zmian nie tylko w funkcjonowaniu tkanek i narządów, ale także zdrowia
psychicznego. Potencjalne mechanizmy ich działania mogą opierać się na wspieraniu
układu odpornościowego, nerwowego i dokrewnego. W związku z depresją szczególne
znaczenie wykazują witaminy z grupy B, witamina D, a także cynk i magnez [7].
Mikroflora jelitowa jest w stanie wytwarzać witaminy z grupy B i K. Są one syntezowane w jelicie grubym, natomiast większość witamin, aby trafić to tkanek docelowych, musi zostać wchłonięta w jelicie cienkim. W związku z tym mikroskładniki wytwarzane przez bakterie nie mają wpływu na ich ogólnoustrojowy poziom. Wywierają
jednak korzystny wpływ na nabłonek jelita, gdyż wchłanianie są przez kolonocyty [27].
Witaminy z grupy B są istotne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i nerwowego, a niedobory mogą wiązać się z rozwijającym się stanem
zapalnych i rozregulowaniem produkcji neuroprzekaźników. Dodatkowo wpływają na
nastrój, biorąc udział w regulacji wydzielania noradrenaliny i serotoniny. Niskie spożycie
wiąże się ze zmęczeniem psychicznym, zaburzeniami funkcji poznawczych i myślami
samobójczymi. Dodatkowo B kompleks zaangażowany jest w regulacje układu immunologicznego. Niacyna (B3) stymuluje wrodzony układ odpornościowy zaangażowany
w pierwszą linię obrony przed patogenami i zmniejsza produkcje cytokin prozapalnych.
Kwas foliowy (B9) jest konieczny do funkcjonowania komórek odpornościowych
Treg. Niedobór pirydoksyny (B6) i kobalaminy (B12) wiąże się z nadmierną ekspresją
komórek dendrytycznych, a także stymulacją szlaku kinureninowego. Działają także
przeciwzapalnie i przeciwoksydacyjnie. Dobrym źródłem witamin z grupy B są
orzechy, pestki, jaja, nabiał, fasola, drób, ryby i zboża [28].
Badania dotyczące wpływu witaminy D na zdrowie psychiczne nie są jednoznaczne.
U pacjentów obserwuję się niedobory, a suplementacja zmniejsza objawy obniżonego
nastroju. Obecność receptorów witaminy D (VDR) zauważono w obszarach mózgu
odpowiedzialnych za regulacje samopoczucia. Ponadto jej metabolity są w stanie
przekroczyć barierę krew-mózg. Jako jeden z mechanizmów przeciwdepresyjnego
działania upatruję się właściwości immodulujące i przeciwzapalne. Dodatkowo moduluję oś podwzgórze-przysadka-nadnercza i tym samym poziomy noradrenaliny,
dopaminy i serotoniny. Różnice w badaniach i mierzonych efektach są zależne od
zastosowanych metodologii, dlatego potrzeba dalszych analiz, aby określić znaczenie
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witaminy D w tej jednostce chorobowe. Niedobory u pacjentów mogą wynikać z faktu,
że osoby z depresją unikają ekspozycji na promienie słoneczne, a endogenna synteza
pod ich wpływem pokrywa 80% zapotrzebowania. Spożywczymi źródłami są przede
wszystkim tłuste ryby, oleje rybie i jaja [13, 29].
Najbardziej udokumentowane znaczenie w związku z depresją ma cynk. Jego poziom
ogólnoustrojowy jest istotny do utrzymania optymalnych poziomów w obszarach
mózgu, gdzie pierwiastek ten działa na transmisje lub odgrywa rolę neuroprzekaźnika,
wpływając m.in. na plastyczność neuronów. Ponadto jego niedobór może aktywować
oś HPA i podnosić poziom kortyzolu. Jego potencjalne działanie terapeutyczne wiązać
się może z właściwościami przeciwzapalnymi i przeciwutleniającymi. Dodatkowo
wykazuję działanie ochronne przeciw peroksydacji lipidów. Badania potwierdzają, że
osoby z depresją mają niższe poziomy cynku. Towarzyszący depresji stan zapalny
i zwiększenie poziomu cytokin zapalnych powoduję obniżenie albuminy – transportera
cynku, zmniejszając jego poziom w surowicy. Istotnym jego źródłem są mięso, sery
podpuszczkowe, kasza gryczana, ciemne pieczywo i jaja [13, 30].
Magnez działa na układ nerwowy, dokrewny i szlaki oksydacyjne. Wykazuje zdolności do zmniejszania wydzielania hormonu ACTH, zapobiegając nadmiernej aktywacji
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Dodatkowo zaobserwowano zmiany w różnorodności mikrobioty jelitowej wraz z obniżeniem markerów stanu zapalnego i stresu
oksydacyjnego po suplementacji magnezem. Ponadto reguluje prawidłowy sen i regeneracje, zwiększając wytwarzanie melaniny. Badanie nie są jednoznaczne w związku
z niedoborem magnezu u pacjentów z depresją. Niedobory magnezu powiększają niedobory witamin z grupy B, zwłaszcza tiaminy. Bogatym źródłem tego pierwiastkiem są
przetwory zbożowe, rośliny strączkowe, kakao i gorzka czekolada, sery podpuszczkowe, banany [13, 30].
Zaobserwowano istotne korelacje między spożyciem witamin i składników mineralnych a różnorodnością mikroflory. Witaminy z grupy B utrzymują równowagę między korzystnymi a patogennymi drobnoustrojami, przy czym nadmierna suplementacja
B3 i B6 przyczyniała się do rozrostu patogenów. Z kolei suplementacja witaminą D
wiązała się z wyższym poziomem SCFA i wzrostem bakterii je wytwarzających. Cynk
jest niezbędny do zachowania prawidłowego stanu nabłonka i wpływa na różnorodność
mikrobiologiczną. Obserwacje te wynikają z badań na zwierzętach, a analizy na ludziach są nieliczne. Można jednak wysunąć wniosek, że pożycie mikroelementów nie
jest obojętne dla mikroflory jelitowej, a zrozumienie mechanizmów tej zależności
może być pomocne w dietoterapii zaburzeń psychicznych [31].
Badania potwierdzają niedobory witamin i składników mineralnych u pacjentów
z depresją. Nie jasne jest jednak czy powodują one schodzenie, czy są jego konsekwencją. Spowodowane mogą być niskim spożyciem wynikającym z obniżonego stanu
emocjonalnego, a także obniżeniem ich biodostępności w związku ze stanem zapalnym
i dysbiozą jelitową [30].

3. Dietoterapia w depresji
Podstawę żywienia osób z depresją powinna stanowić dieta przeciwzapalna. Przykładem diety o niskim indeksie zapalnym jest dieta śródziemnomorska. Uznawana za
najlepszą dietę na świecie szczególnie w leczeniu chorób układu krążenia. W ostatnich
latach zyskała także znaczenie w profilaktyce zaburzeń psychicznych. Badania wskazują,
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że przestrzeganie diety śródziemnomorskiej wiąże się ze zmniejszeniem częstości
występowania depresji. Jest zbiorem różnorodnych produktów bogatych w antyoksydanty, witaminy, minerały. Charakteryzuję się także odpowiednim profilem kwasów
tłuszczowych. Szczególne znaczenie mają ryby i owoce morza, warzywa, owoce,
oliwa z oliwek i orzechy, które powinny być podstawą diety przeciwzapalnej [32].
Koncepcja diety śródziemnomorskiej miała określać sposób żywienia ludności
zamieszkującej basen Morza Śródziemnomorskiego w latach sześćdziesiątych. Nacisk
kładziony jest na jakość żywności, a jej charakterystyczną cechą jest wysokie spożycie
warzyw, owoców, orzechów, roślin strączkowych i nieprzetworzonych zbóż, a niskie
spożycie mięsa, produktów mięsnych i żywności przetworzonej. Dodatkowo spożycie
tłuszczu oscyluje w granicach 30-40%, a jego głównym źródłem są oliwa z oliwek,
orzechy i ryby. Przeważają kwasy tłuszczowe jedno i wielonienasycone z niewielką
ilości nasyconych. Istotne jest również spożycie czerwonego wina do posiłków. Obecne
w diecie są również fermentowane produkty mleczne, a rekomendowane są „chude”
źródła, przy czym określenie to odnosi się do produktów takich jak jogurt grecki,
maślanka, kefir, a nie produktów odtłuszczonych. Dieta ta jest bogata w polifenole,
przeciwutleniacze i błonnik [33].
Przeciwdepresyjne działanie przypisać można wysokiemu udziałowi warzyw
i owoców. Szczególnie bogate w antyoksydanty są owoce jagodowe, truskawki, maliny,
porzeczki, aronie. Metaanaliza wykazała nawet 25% obniżenia ryzyka depresji w badaniach przekrojowych w związku z wysokim spożyciem warzyw i owoców. Ponadto
każde zwiększenie porcji o 100 g wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka o kolejne 5%.
Efekt ten przypisuję się wysokiej zawartości błonnika, przeciwutleniaczy i polifenoli,
a także witaminom i składnikom mineralnym. Czynniki te obniżają stan zapalny,
redukują stres oksydacyjny, a także mają korzystny wpływ na różnorodność mikrobiologiczną. Warto pamiętać, aby na talerzu znalazły się warzywa i owoce z różnych grup –
im bardziej kolorowo tym lepiej [34].
Kolejnym produktem o dużym znaczeniu jest oliwa z oliwek. Jej działanie przeciwdepresyjne wynika z wysokiej zawartości polifenoli o właściwościach przeciwzapalnych i prebiotycznych. Tyrozol, przeciwutleniacz zawarty w oliwie jest w stanie przywrócić wewnętrzną obronę przeciwutleniającą. Dodatkowo oleamid syntetyzowany
z kwasu oleinowego, stanowiącego 70% oliwy z oliwek, jest istotny w indukcji snu.
Biorąc pod uwagę właściwości kwasu oleinowego, warto zwrócić uwagę na jego źródło.
Znajduję się on także w wołowinie i tłuszczu wieprzowym, jednak korzyści między
tymi dwoma źródłami są zupełnie inne. Sugeruję to, że dopiero synergistyczne, a nie
pojedyncze działanie składników oliwy, daje pożądane efekty. Dodatkowo do diety
warto włączyć oleje o wysokiej wartości przeciwzapalnej – lniany, z wiesiołka i ogórecznika [8, 34].
Orzechy mają właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Poprawiają pamięć,
koncentracje i koordynację ruchową. Ponadto zmniejszają stres oksydacyjny i peroksydacje lipidów. Właściwości te wynikają z dużej zawartości przeciwutleniaczy, w tym
flawonoidów, kwasu fenolowego, kwasu foliowego i witaminy E. Są także źródłem
błonnika i pokrywają 11% zapotrzebowania na magnez. Szczególnie orzechy włoskie
zawierają kwas α-linolenowy (ALA) z rodziny n-3 w ilości 2,5 g/porcje, który jest
prekursor EPA o udowodnionym działaniu przeciwdepresyjnym. Spożycie orzechów
korzystnie wpływa na skład mikrobioty jelitowej. Zwiększa różnorodność i ilość
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bakterii wytwarzających kwas masłowy. Zmniejsza także ilość drobnoustrojów o charakterze prozapalnym [35, 36].
Korzystnie działanie na mikrobiotę wykazują fermentowane produkty mleczne –
jogurt, kefir, maślanka, zsiadłe mleko i warzywa poddane temu procesowi m.in. kapusta
i ogórki kiszone. Spożywanie produktów fermentowanych poprawia integralność bariery
jelitowej i wspiera układ immunologiczny. Ponadto jest źródłem błonnika pokarmowego, który oddziałującego na różnorodność mikrobiologiczną. Dostarcza także witaminy z grupy B – B2, B3 i B6, które wytwarzane są przez mikroorganizmy uczestniczące w procesie fermentacji. Warto jednak podkreślić, że żywność fermentowana to
nie to samo co probiotyk. Badanie na 26 118 osobach wykazało, że spożycie produktów fermentowanych wiąże się z mniejszym nasileniem i częstością depresji [37, 38].
Kontrowersyjne okazuję się natomiast spożycie czerwonego wina, które jest nieodłącznym elementem diety śródziemnomorskiej. Potencjalne działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i probiotyczne wynika z obecności resweratrolu. Efekt korzystny
może być jednak niwelowany przez niekorzystne działanie etanolu. Nadmierne spożycie alkoholu może wynikać z chęci rekompensowania złego nastroju, a to z kolei
wiąże się ze zwiększonym odczuwaniem lęku. Dlatego w przypadku depresji należy
ograniczyć spożycie alkoholu, a ewentualną dawkę konsultować z lekarzem [8].
Zasady diety śródziemnomorskiej mogą być wskazówką w doborze produktów.
Wysokie rezultaty tej diety zauważono w połączeniu z warsztatami kulinarnymi, gdzie
uczestnicy uczyli się zdrowych nawyków, ale także spożywali wspólnie posiłki. Pozytywne efekty utrzymywały się nawet po 6 miesiącach od zakończonej interwencji, co
sugeruję, że zalecenia co do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków mogą okazać
się słuszne. Pozwala to budować zdrowe relacje z jedzeniem, ale także pogłębia więzi
społeczne [39].

4. Badanie ankietowe
4.1. Cel
Celem badania była ocena częstotliwości spożycia produktów żywnościowych,
które mają szczególne znaczenie dla zdrowia psychicznego przez kobiety ze zdiagnozowaną depresją oraz kobiety odczuwające obniżony nastrój. Starano się określić czy
występuje różnica w częstotliwości spożycia tych produktów między dwoma grupami.

4.2. Materiały i metody
Badanie przeprowadzono wśród 72 kobiet zintegrowanych w zamkniętej grupie
wsparcia dla osób z chorobami psychicznymi. Następnie podzielono je na dwie grupy:
kobiety ze zdiagnozowaną depresją (n = 32) oraz kobiety odczuwające przedłużający
się obniżony nastrój i objawy depresyjne (n = 40). Wiek respondentek znajdował się
w przedziale < 18 lat do 40-50 lat, przy czym największa liczba kobiet znajdowała się
w przedziale 18-29 lat (87,5%). Połowa badanych (52,8%) charakteryzowała się wykształceniem średnim, 41,7% wyższym, 3% gimnazjalnym, a 1% podstawowym.
Do zebrania informacji posłużyła ankieta składająca się z pytań o częstotliwość
spożycia określonych grup produktów. Ankietowane zostały poproszone o przyporządkowanie produktów do kategorii w skali sześciostopniowej, biorąc pod uwagę
średnią z ostatnich 12 miesięcy. Zapytano również o suplementacje w formie pytania
otwartego. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Statistica 13. Do określenia
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różnic między grupami wykorzystano test t Studenta. Normalność rozkładów sprawdzono testem Shapiro-Wilka, za poziom istotności statystycznej przyjęto p = 0,05.
W analizie suplementacji wzięto pod uwagę składniki mające znaczenie dla mikrobioty
i układu immunologicznego – odrzucono suplementy ziołowe oraz multiwitaminy, ze
względu na brak szczegółowych informacji dotyczących składu. Wyniki przedstawiono
wykorzystując wartości procentowe.

4.3. Analiza wyników
Ryby najczęściej spożywane były kilka razy w miesiącu zarówno przez osoby z depresją (44%), jak i osoby odczuwające objawy (50%). Niepokojący jest fakt, że nigdy
lub prawie nigdy ryb nie spożywało 25% kobiet z objawami i 19% z depresją. Z zalecaną
częstotliwością, kilka razy w tygodniu, produkty te spożywało jedynie 5% kobiet z objawami i 3% kobiet ze zdiagnozowaną depresją. Zarówno jedna jak i druga grupa spożywała ryby rzadko, co wiązać się może z niedoborami kwasów omega-3 i witaminy D,
które są niezwykle istotne dla równowagi układu immunologicznego, mózgu i tym
samym zdrowia psychicznego.
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Kobiety z depresją najczęściej spożywały fermentowane warzywa raz w miesiącu
lub rzadziej (44%), co wskazuje, że sięgały one po te produkty rzadko. Natomiast
kobiety odczuwające objawy produkty te najczęściej spożywały kilka razy w miesiącu
(53%). Zadowalający jest fakt, że żadna z ankietowanych nie spożywała ich wcale.
Mleczne produkty fermentowane najczęściej spożywane były z częstotliwością kilka
razy w tygodniu przez 48% kobiet odczuwających objawy i 41% ze zdiagnozowaną
depresją. Ciekawy jest fakt, że codziennie produkty te spożywało 20% kobiet z objawami, natomiast aż 19% ankietowanych z depresją nie spożywało ich wcale. Zarówno
kobiety ze zdiagnozowaną depresją jak i odczuwające jej objawy częściej sięgały po
mleczne produkty fermentowane niż fermentowane warzywa. Istotnie wyższą częstotliwością spożycia fermentowanych produktów mlecznych charakteryzowała się grupa
kobiet odczuwających objawy depresji (p < 0,05). Produkty te wspierają mikrobiotę
jelitową dlatego tak ważne jest aby sięgać po nie odpowiednio często.
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Oleje z wiesiołka, lniany i oliwa w grupie kobiet z objawami depresji spożywane
były najczęściej kilka razy w miesiącu (30%). Natomiast grupa osób z depresją najczęściej nie spożywała ich wcale lub prawie wcale (28%). Również wysoki odsetek
kobiet z objawami depresji nie spożywało ich wcale (20%). Do zalecanego codziennego
spożycia tłuszczy roślinnych stosowało się 15% kobiet z objawami. Codziennie oleje
spożywało 6% kobiet z depresją, a 9% – kilka razy dziennie. Zauważyć można, że
kobiety z objawami depresji wykazywały tendencje do częstszego sięgania po oleje
aniżeli kobiety z depresją, różnice nie były jednak istotne statystycznie (p ≥ 0,05).
Zarówno kobiety z objawami depresji (43%) jak i z depresją (38%) najczęściej spożywały nasiona i pestki kilka razy w miesiącu. Zalecaną ilość kilka razy w tygodniu
spożywało 28% kobiet z objawami depresji i jedynie 16% kobiet z depresją.
Orzechy najczęściej spożywane były raz w miesiącu lub rzadziej przez kobiety
z depresją (50%) i kilka razy w miesiącu (38%), kilka razy w tygodniu (33%) przez
kobiety z objawami depresji. Zauważyć można tendencje do częstszego spożycia orzechów przez kobiety z objawami depresji niż kobiety z depresją, jednak nie były to
różnice istotne statystycznie (p ≥ 0,05).
Ankietowane kobiety sięgały po wymienione źródła tłuszczów, jednak warto aby
zwiększyły częstotliwość ich spożycia do codziennej w przypadku olejów i co najmniej
kilku razy w tygodniu w przypadku orzechów i pestek. Jest to istotne ze względu na
ich właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, odpowiedni profil kwasów tłuszczowych a błonnik w nich zawarty ma działanie prebiotyczne, stymulując wzrost mikrobioty jelitowej.
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Wykres 3. Częstotliwość spożycia wybranych źródeł tłuszczów

Zarówno kobiety z depresją (50%) jak i odczuwające objawy depresji (55%) spożywały ziemniaki najczęściej kilka razy w tygodniu. Z kolei pieczywo tzw. jasne spożywane było najczęściej codziennie przez 35% kobiet z objawami depresji i 28% kobiet
z depresją, a także kilka razy w tygodniu kolejno przez 33% i 31% kobiet. Kobiety
z objawami depresji sięgały po produkty pełnoziarniste kilka razy w tygodniu (50%).
Natomiast codziennie spożywało je 33% kobiet z tej grupy. Z kolei grupa ankietowanych
z depresją po produkty pełnoziarniste sięgała najczęściej kilka razy w tygodniu (38%).
Zauważyć można, że to grupa kobiet z objawami depresji częściej sięgała po produkty pełnoziarniste. Mimo to, obie grupy charakteryzowały się wysokim spożyciem
zarówno jasnego pieczywa, jak i ziemniaków. Sugeruje to, że ankietowane kobiety
wybierając bardziej przetworzone źródła węglowodanów, mogą dostarczać mniejsze
ilości błonnika, który jest istotny dla prawidłowego składu jakościowego i ilościowego
drobnoustrojów jelitowych.
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Wykres 4. Częstotliwość spożycia wybranych produktów zbożowych

Zarówno jedna jak i druga grupa kobiet z różną częstotliwością sięgała po owoce.
Największa częstotliwość spożycia owoców czerwonych i pomarańczowych wahała
się w skali codziennie, kilka razy w tygodniu i kilka razy w miesiącu. Natomiast
owoców jagodowych – kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu i raz w miesiącu
lub rzadziej. Niższe spożycie owoców jagodowych mogło wynikać z ich sezonowości.
Dane nie sugerują jednoznacznej tendencji. Spożywanie owoców jest istotne ze względu
na to, że są źródłem m.in. błonnika i związków o charakterze antyoksydantów –
głównie polifenoli.
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Wykres 5. Częstotliwość spożycia owoców czerwonych i jagodowych

Kobiety z depresją spożywały warzywa krzyżowe przeciętnie kilka razy w tygodniu
(44%), kobiety z objawami natomiast kilka razy w miesiącu (48%). Zielone warzywa
liściaste spożywane były przeciętnie kilka razy w tygodniu przez kobiety z objawami
(43%) i kobiety z depresją (31%). Dodatkowo wysoki procent kobiet z objawami
depresji spożywał je codziennie (38%). Najczęściej spośród wymienionych grup
kobiety sięgały po warzywa żółto-pomarańczowe. Ankietowane odczuwające objawy
depresji – kilka razy w tygodniu (50%) i codziennie (38%). Natomiast kobiety z depresją z taką samą częstotliwością w ilości kolejno 44% i 25%. Zauważyć można było
większą częstotliwość spożycia u kobiet odczuwających objawy zwłaszcza warzyw
z grupy żółto-pomarańczowych i liściastych, nie wykazano jednakże ich statystycznej
istotności (p ≥ 0,05). Zalecane spożycie to co najmniej 5 porcji dziennie warzyw z różnych grup. Zwiększenie różnorodności i ilości wiąże się z większym spożyciem błonnika, witamin i składników mineralnych.
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Wykres 6. Częstotliwość spożycia warzyw z różnych grup

Napojów energetycznych nie spożywało 35% kobiet odczuwających objawy depresji
lub spożywało je raz w miesiącu lub rzadziej (30%). Ze znacznie większą częstotliwością po produkty te sięgały osoby z depresją – 31% raz w miesiącu lub rzadziej,
22% kilka razy w miesiącu i 22% kilka razy w tygodniu. Różnica ta była istotna statystycznie (p < 0,05). Najczęściej spożywanymi produktami z tej grupy były słodycze.
Kilka razy w miesiącu spożywało je 35% kobiet odczuwających objawy depresji. Kobiety z depresją natomiast sięgały po nie kilka razy w tygodniu (38%). Wysoki odsetek
obu grup jadło słodycze codziennie – 18% kobiet z objawami depresji i 19% kobiet
z depresją. Cukier do słodzenia najczęściej nie był używany przez 45% kobiet z objawami i 31% kobiet z depresją. Natomiast 22% kobiet z depresją zadeklarowało, że
sięgało po niego kilka razy dziennie. Częste spożywanie tej grupy produktów zarówno
przez kobiety z depresją jak i odczuwające objawy depresji może nieć za sobą niekorzystne konsekwencje, szczególnie dla mikrobioty i równowagi immunologicznej.
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Wykres 7. Częstotliwość spożycia cukru i produktów słodzonych

Największy odsetek kobiet odczuwających objawy depresji sięgało po żywność
typu „fast food” raz w miesiącu lub rzadziej (40%), wysoki procent tej grupy również
kilka razy w miesiącu (31%). Przeciwne zachowania deklarowały kobiety z depresją,
które spożywały te produkty znacznie częściej – 31% raz w miesiącu lub rzadziej, 31%
kilka razy w miesiącu, a 19% kilka razy w tygodniu. Tak częste spożycie może działać
negatywnie na organizm, biorąc pod uwagę dodatkowo wysokie spożycie słodyczy.
Produkty te są głównym źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych i tłuszczów trans.
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Wykres 8. Częstotliwość spożycia żywności typu „fast food”

Po suplementacje sięgało 41% kobiet z depresją i 59% kobiet odczuwających objawy
depresji. Najczęściej wybieranym suplementem była witamina D – suplementowało ją
33% kobiet z objawami depresji i 19% kobiet z depresją. Wyniki zebrane były w miesiącu maju, w którym możliwa jest już synteza skórna. Ankietowane poproszone były
jednak o podanie danych na temat suplementacji z 12 miesięcy. Ilość kobiet stosujących suplementy witaminy D była stosunkowo niska w obu grupach. Niska była również
suplementacja kwasami omega-3. Jedynie 5% kobiet z objawami depresji i 6% z depresją przyjmowało preparaty zawierające te kwasy. Biorąc po uwagę niskie spożycie
ryb, kwasy omega-3 i witamina D mogą być najbardziej niedoborowymi składnikami
wśród obu grup. Ankietowane jako uzupełnienie diety włączały witaminy z grupy B,
magnez, rzadko cynk. Probiotykami suplementowało swoją dietę jedynie 3% kobiet
odczuwających objawy depresji, co sugerować może, że ich znaczenie dla zdrowia
psychicznego nie jest znane ankietowanym.

Wykres 9. Stosowanie suplementacji
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5. Podsumowanie
Jelita mają istotne znaczenia dla zdrowia psychicznego. W ich komunikacje z mózgiem i układem nerwowym zaangażowane są drobnoustroje, które za pomocą krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, neuroprzekaźników i endotoksyn są w stanie
wpływać na stan emocjonalny. W połączeniu tym znaczenie mają również czynniki
zapalne.
Składniki żywności mogą modulować te dwa elementy wspierając lub pogarszając
zdrowie psychiczne. Szczególne znaczenie mają kwasy omega-3, zwłaszcza EPA
i DHA. Spożycie ryb – ich głównego źródła było niskie zarówno w grupie kobiet z depresją, jak i odczuwających objawy depresji. Składniki te są szczególnie istotne, a potrzebę ich dodatkowej suplementacja w tej grupie chorych zauważyło Międzynarodowe
Towarzystwo Psychiatrii Żywieniowej zalecając uzupełnienie diety w kwasy eikozapentaenowy i dekozaheksaenowy. Niskie spożycie ryb wiązać się może także z niedoborem witaminy D, zwłaszcza w miesiącach wrzesień-kwiecień. Niewielki procent
ankietowanych uzupełniał niedobory w diecie suplementacją. Kwasy omega-3 dostarczyć można także ze źródeł roślinnych. Ankietowane kobiety, zwłaszcza z depresją
rzadko sięgały po oleje, orzechy i nasiona, a biorąc pod uwagę niski procent konwersji
ALA do EPA i DHA warto byłoby zachęcać osoby z depresją do częstszego spożycia
lub suplementacji.
Błonnik pokarmowy jest podstawowym źródłem energii dla drobnoustrojów jelitowych, które w wyniku jego fermentacji wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe
odżywiając nabłonek i działając przeciwzapalnie. Ankietowane sięgały zarówno po
pieczywo jasne jak i produkty pełnoziarniste. Często spożycie ziemniaków wiązać się
może z mniejszym udziałem kasz w diecie, które są nie tylko źródłem błonnika ale
także witamin i składników mineralnych np. magnezu i witamin z gr. B. Źródłem tego
składnika są także owoce i warzywa. Ankietowane kobiety sięgały zarówno po warzywa,
jak i owoce z różnych grup, warto by jednak zachęcać je do częstszego spożycia,
zwłaszcza warzyw do każdego posiłku. Mikrobiotę wspierają także produkty fermentowane. Kobiety z depresją i odczuwające objawy depresji często sięgały po ten rodzaj
żywności. Korzystne efekty mogłoby mieć włączenie probiotykoterapii. Zastosowało
ją jedynie 3% kobiet odczuwających objawy, co sugeruje, że pozytywne działanie
mikroorganizmów nie jest znane chorym.
Szczególnie niekorzystnymi składnikami, wykazującymi negatywne działanie na
zdrowie psychiczne, są cukier i nasycone kwasy tłuszczowe. Produkty te były często
spożywane przez obie grupy ankietowanych kobiet, zwłaszcza kobiet z depresją. Mimo
iż zarówno tłuszcze nasycone, jak i cukier wykazują negatywny wpływ na zdrowie
psychiczne, często przypisuję im się odwrotne znaczenie. Badania nie określają dawki,
która jednoznacznie wiąże się z negatywnym następstwem. Warto zauważyć, że
wszelkie zakazy mogą spowodować efekt odwrotny do zamierzonego. Dlatego należy
zadbać, aby dietoterapia nie wywoływała lęku i stresu, a wręcz przeciwnie – powinna
pomóc złagodzić te objawy
Zauważono różnice w częstości spożycia niektórych produktów między grupą kobiet
z depresja i kobiet odczuwających objawy depresji. Druga grupa częściej sięgała m.in.
po oleje, orzechy, produkty pełnoziarniste i warzywa, nie były to jednak różnice statystycznie istotne. Natomiast istotnie częstsze w tej grupie było spożycie mlecznych
produktów fermentowanych. Wiązać się to może z większa ilością w diecie witamin
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i składników mineralnych. Produkty te, zwłaszcza oleje i orzechy są także źródłem
polifenoli i mają działanie przeciwzapalne. Wyższa jakość diety osób odczuwających
objawy depresji w porównaniu do osób z depresją może wiązać się ze zmniejszeniem
nasilenia i częstości występowania objawów choroby. Obie grupy wykazywały wysokie
spożycie słodyczy i produktów typu „fast food”. Istotnie częstszym spożyciem napojów
energetycznych charakteryzowała się grupa kobiet z depresją. Zalecane byłoby uzupełnienie diety obu grup w korzystne składniki z jednoczesnym zmniejszenie częstotliwości
spożycia produktów negatywnie skorelowanych ze zdrowiem psychicznym.
Warto podkreślić, że badanie wykonane było na małej grupie badawczej. Ponadto
obejmowało wyłącznie kobiety. W związku z tym wyników nie należy interpretować
w stosunku do całej populacji osób z depresją. Istnieje potrzeba dalszych badań dotyczących nawyków żywieniowych zarówno kobiet jak i mężczyzn z zaburzeniami
depresyjnymi, a także osób z obniżonym nastrojem. Wyniki należałoby porównać
z nawykami osób zdrowych w celu sprawdzenia czy niskie spożycie dane składnika
jest charakterystyczne tylko dla osób chorych. Efektowna okazać by się mogła także
edukacja żywieniowa. Synergistyczne połączenie farmakoterapii, psychoterapii i dietoterapii może być nową ścieżką leczenia, która polepszy jakość życia osób z depresją.
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Znaczenie diety w terapii depresji
Streszczenie
W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost liczby osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami depresyjnymi.
Cierpi na nie 300 milionów ludzi na świecie, z czego częściej zachorowania obserwuję się wśród kobiet.
Badania potwierdzają istnienie połączenia zwanego osią mózgowo-jelitową, w której działanie zaangażowane są układ nerwowy, immunologiczny i hormonalny. Wpływ na to połączenie i tym samym na zdrowie
psychiczne może mieć stan mikrobioty jelitowej i występujące się w organizmie stany zapalne. Można je
modulować poprzez odpowiednią modyfikację diety i włączenie do niej składników o korzystnym oddziaływaniu, takich jak: kwasy omega-3, polifenole, antyoksydanty, probiotyki i prebiotyki, niektóre witaminy
i składniki mineralne oraz poprzez ograniczeniu spożycia składników takich jak: nasycone kwasy tłuszczowe i cukier. Potencjalne mechanizmy wpływu składników diety na stany depresyjne związane są prawdopodobnie z oddziaływaniem metabolitów bakterii – krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA),
lipopolisacharydu (LPS) i neuroprzekaźników, wpływem cytokin zapalnych, szlakiem kynureninowym
oraz stresem oksydacyjnym.
Cel: Celem badania była ocena częstotliwości spożycia produktów żywnościowych, które mają szczególne
znaczenie dla zdrowia psychicznego przez kobiety ze zdiagnozowaną depresją oraz kobiety odczuwające
obniżony nastrój, a także określenie różnic występujących między dwoma grupami.
Metody: Badanie przeprowadzono wśród 72 kobiet, zebranych w grupie wsparcia dla osób z zburzeniami
psychicznymi. Respondentki podzielono na dwie grupy: kobiety ze zdiagnozowaną depresją (n = 32) oraz
kobiety odczuwające przedłużający się obniżony nastrój i objawy depresyjne (n = 40). Do zebrania informacji
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posłużyła ankieta składająca się z pytań o częstotliwość spożycia produktów, mających szczególny wpływ
na mikrobiotę jelitową i stan zapalny.
Wyniki: Obie grupy charakteryzowały się niskim spożyciem ryb, co wiązać się może z niedoborami kwasów
omega-3 i wysokim spożyciem produktów przetworzonych. Grupa kobiet odczuwających objawy depresyjne i obniżony nastrój częściej sięgała po produkty o korzystnym oddziaływaniu.
Wnioski: Istnieja potrzeba dalszych badań dotyczących nawyków żywieniowych kobiet z zaburzeniami
depresyjnymi, a także osób z obniżonym nastrojem. Wyniki należałoby porównać z nawykami osób zdrowych w celu sprawdzenia czy niskie spożycie dane składnika jest charakterystyczne tylko dla osób chorych.
Słowa kluczowe: depresja, mikrobiota jelitowa, zapalna teoria depresji, żywienie w depresji

The importance of diet in the therapy of depression
Abstract
In recent years, there has been a significant increase in the number of people diagnosed with depressive
disorders. Over 300 million people in the world suffer from it, of which women are more often diagnosed.
Research confirms the existence of a connection called the gut-brain axis, in which the nervous, immune
and endocrine systems are involved. This combination, and thus mental health, may be influenced by the
state of the intestinal microbiota and inflammation in the body. They can be modulated by appropriate
modification of the diet and the inclusion of ingredients with beneficial effects, such as: omega-3 acids,
polyphenols, antioxidants, probiotics and prebiotics, some vitamins and minerals, and by limiting the
consumption of ingredients such as saturated fatty acids and sugar . Potential mechanisms of the influence
of dietary components on depressive states are probably related to the influence of bacterial metabolites –
short-chain fatty acids (SCFA), lipopolysaccharide (LPS) and neurotransmitters, the influence of
inflammatory cytokines, the kynurenine pathway and oxidative stress.
Aim: The aim of the study was to assess the frequency of consumption of products , which have particular
importance for mental health by women diagnosed with depression and women experiencing low mood, as
well as to determine the differences between these two groups.
Methods: The study was conducted among 72 women gathered in a support group for people with mental
disorders. The respondents were divided into two groups: women diagnosed with depression (n = 32) and
women experiencing prolonged depressed mood and depressive symptoms (n = 40). A questionnaire
consisting of questions about the frequency of consumption of products with a particular impact on the
intestinal microbiota and inflammation was used to collect the information.
Results: Both groups had low consumption of fish, which may be related to omega-3 deficiency and high
consumption of processed products. The group of women experiencing depressive symptoms and
depressed mood more often consumed products with a beneficial effect.
Conclusions: There is a need for further research on the eating habits of women with depressive disorders
and people with depressed mood. The results should be compared with the habits of healthy people in order
to check whether the low consumption of an ingredient is characteristic only for sick people.
Keywords: depression, intestinal microbiota, inflammatory theory of depression, nutrition in depression
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Kompulsywne jedzenie w czasach pandemii COVID-19
1. Wstęp
Jedzenie kompulsywne jest zaburzeniem odżywiania, polegającym na nadmiernym
i niezależnym od uczucia głodu objadaniem się. Osoba cierpiąca na kompulsywne
objadanie potrafi pochłaniać ogromne ilości produktów spożywczych pod wpływem
emocji. Jedzenie kompulsywne to zgubny sposób na radzenie sobie ze stresem, poczuciem osamotnienia, smutku lub bezradności. Staje się ono formą wypełnienia pustki
emocjonalnej.
Mechanizm kompulsywnego jedzenia polega na pochłanianiu dużej ilości pokarmów,
zwłaszcza tych niezdrowych w momencie reakcji stresowej. Chory spożywa jedzenie
dopóki nie poczuje ulgi płynącej z zaspokojenia potrzeby posiłku. Głód i sytość jest
indukowana przez ośrodki w mózgu, zlokalizowane w części międzymózgowia zwanej
podwzgórzem. Ośrodek głodu znajduje się w jego bocznej części, a ośrodek sytości
w brzuszno-przyśrodkowej. Do podwzgórza docierają sygnały informujące o aktualnym
stanie organizmu i potrzebie, bądź jej braku, poszukiwania jedzenia. Uzależnienie zaburza funkcjonowanie ośrodków. Chory jest pozornie głodny pomimo, iż tak naprawdę
nie potrzebuje jedzenia.
Jedzenie kompulsywne może prowadzić do nadwagi i otyłości. Uzależnieniu
w większości przypadków sprzyjają sytuacje stresowe, ale również choroby psychiczne
współtowarzyszące zaburzeniom odżywiania takie jak np. depresja.
Momentem stresującym i tworzącym warunki do powstawania chorób psychicznych
i zaburzeń odżywiania jest okres pandemii COVID-19, który przysłużył się do dużych
zmian w życiu każdej osoby. Podczas pandemii nastąpiło wiele przemian we wszystkich dziedzinach życia związanych z wprowadzonymi restrykcjami i strachem o własne
życie. Osoby, które miały tendencję do objadania się, dodatkowo pogłębiły swój nałóg
bądź popadły w niego ze względu na otaczający stres.
Kompulsywne jedzenie początkowo nie jest zauważane, ponieważ objawia się
napadowym konsumowaniem żywności, które najczęściej jest tłumaczone zachcianką.
Jednak podczas napadowego posiłku pochłaniane są ogromne ilości jedzenia, dużo
większe w porównaniu do właściwego zapotrzebowania kalorycznego organizmu.
Wtedy zaczyna rozwijać się stopniowa nadwaga spowodowana magazynowaniem nadmiaru substancji odżywczych. Chory nie kontroluje się i zazwyczaj decyduje się na
zjadanie produktów wysoko przetworzonych, a w szczególności fast foodów. To jest
kolejnym powodem sprzyjającym prężnemu rozwojowi otyłości i groźnych dla życia
chorób współistniejących.
Leczenie zaburzenia kompulsywnego jedzenia to długotrwały proces wymagający
zaangażowania ze strony chorego jak i terapeuty. Działania opierają się na leczeniu
niefarmakologicznym oraz farmakologicznym. Metody niefarmakologiczne to dieta,
konsultacje psychologiczne i aktywność fizyczna.
W zapobieganiu otyłości istotnym elementem jest profilaktyka. Opiera się ona na
świadomym wyborze zdrowych produktów spożywczych, diecie dostosowanej do
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dziennego zapotrzebowania kalorycznego organizmu oraz systematycznej aktywności
fizycznej. Należy również opanować umiejętność radzenia sobie ze stresem, a tym
samym nie zajadania go [1, 2].

2. Cel
Celem pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy wzrostem nadwagi i otyłości
w społeczeństwie, a czasem izolacji podczas pandemii COVID-19.

3. Nadwaga i otyłość
Nadwaga jest zaburzeniem prawidłowej masy ciała wywołanym stylem życia. Dochodzi do zaburzenia w obrębie układu hormonalnego, który nie jest w stanie zniwelować nadmiaru substancji odżywczych, a organizm zaczyna je magazynować. Skutkuje
to nagromadzeniem białej tkanki tłuszczowej. U kobiet nadwaga objawia się przekroczeniem tkanki tłuszczowej o 13-18% masy ciała, a u mężczyzn o 18-25% [3].
Zauważono zależność nadwagi i stanu zurbanizowania terenu. Im większe zurbanizowanie i rozwój społeczeństwa, tym większy odsetek osób z nadwagą i otyłością.
Obecnie krajem z największą ilością osób otyłych są Stany Zjednoczone [4].
Otyłość jest chorobą powstającą na skutek nadwagi. To choroba przewlekła
o złożonej i różnorodnej etiologii. Otyłość stanowi zagrożenie dla życia, ponieważ jest
nieprawidłowym i nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) mianem chorych cierpiących na otyłość
określa osoby, których wartość BMI jest większa niż 30. Analizując wskaźnik BMI
wśród młodych osób, a szczególnie w grupie dzieci na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się coraz częściej przekroczone normy wskaźnika BMI [5].
Istnieje wiele przyczyn nadwagi i otyłości, które są coraz bardziej widoczne
w społeczeństwie. Szczególny wpływ na wzrost masy ciała mają zaburzenia odżywiania,
a zwłaszcza kompulsywne jedzenie.

3.1. Charakterystyka choroby
Kompulsywne jedzenie to choroba polegająca na uzależnieniu od jedzenia. Schorzenie charakteryzuje się napadami objadania szczególnie produktami wysoko kalorycznymi i niezdrowymi, które zaspokoją nagle pojawiający się głód. Do produktów,
po które najczęściej sięgają osoby uzależnione należą wyroby cukiernicze, słodycze,
słone przekąski (chipsy, nachosy) i jedzenie typu fast food. Potrzeba pojawia się
zazwyczaj w momencie wystąpienie reakcji stresowej, bądź kiedy chory pozostaje
w samotności przez dłuższy czas. Choroba jest stymulowana z mózgu na skutek zaburzeń
psychicznych [6].
Do symptomów kompulsywnego jedzenia należy:
 okresowa utrata kontroli nad ilością spożywanego jedzenia;
 jednorazowe spożywanie zbyt dużych ilości pożywienia;
 spożywanie posiłków w sposób wyraźnie szybszy niż podczas normalnego jedzenia;
 spożywanie pokarmów aż do wystąpienia przykrych objawów przejedzenia;
 jedzenie w samotności, aby nikt nie odkrył zaburzenia;
 uczucie wstydu i winy, występujące po napadzie.
Pacjenci cierpiący na to chorzenie często zauważając swój problem próbują przeciwdziałać nadwadze, ale nie rezygnują z objadania. Czasem sięgają po środki przeczysz48
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czające, moczopędne albo prowokują wymioty w celu pozbycia się nadmiaru pochłoniętej żywności.
Aby zdiagnozować zespół napadowego objadania się objawy muszą występować
przez co najmniej 6 miesięcy z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu [7].

3.2. Leczenie
Leczenie choroby kompulsywnego objadania opiera się przede wszystkim na psychoterapii, leczeniu farmakologicznym, diecie, ale także na codziennej aktywności fizycznej.
Psychoterapia polega na zastosowaniu metod służących opanowywaniu napadów
objadania. Należy nauczyć również pacjenta radzenia sobie z emocjami takimi jak:
strach, smutek, złość, ponieważ samopoczucie stanowi powód, dla którego chory popada
w nałóg jedzenia. Najczęściej stosowanym leczeniem w zaburzeniach odżywiania jest
terapia poznawczo-behawioralna.
Z zakresu farmakologii wykorzystuje się leki antydepresyjne i przeciwpadaczkowe
(np. topiramat). Jeśli pacjenci oprócz zaburzeń odżywiania mają choroby somatyczne,
takie jak: choroby metaboliczne, insulinooporność należy zastosować odpowiednie
medykamenty.
Dieta to jeden z najważniejszych elementów leczenia. Powinna być zbilansowana
i dopasowana do zapotrzebowania kalorycznego organizmu. Posiłki należy spożywać
o stałych porach i urozmaicać, aby czerpać radość z diety.
Aktywność fizyczna to kolejny etap zapobiegania otyłości. Codzienna ruch pozwala
na spalenie spożytych kalorii, poprawia samopoczucie, kondycję fizyczną, a także
zapobiega rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych.
Leczenie jest skuteczne i przynosi efekty tylko wtedy, kiedy pacjent stosuje się do
wszystkich zaleceń, a prowadzona terapia składa się z wszystkich wyżej wymienionych elementów [8, 9].
W momencie napadu kompulsywnego jedzenia należy nie dopuścić do objadania.
Najprostsze i doraźne metody, które można zastosować podczas napadu to:
 wyjście na spacer;
 odpoczynek lub sen;
 kąpiel, która pozwoli się zrelaksować, najlepiej połączona z aromatoterapią;
 rozmowa z zaufaną osobą.
W leczeniu jedzoholizmu dodatkową pomocą są wspólnoty osób z podobnymi
chorobami. W USA powstała wspólnota Overeaters Anonymous, która pomaga w zdrowieniu z kompulsywnego jedzenia poprzez pracę z Programem 12 kroków. W Polsce
wspólnota ta funkcjonuje jako Anonimowi Jedzenioholicy. Program oparty na 12 krokach został zaczerpnięty z zrzeszenia Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków
programu polega na:
1. Przyznaniu się, że są bezsilni wobec jedzenia i nałóg kieruje ich życiem.
2. Wiara, że Siła wyższa od nich może przywrócić zdrowie.
3. Postanowieniu zawierzenia swojego życia Bogu (w zależności od wiary).
4. Gruntowny i odważny rachunek sumienia.
5. Wyznanie błędów sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi.
6. Gotowi na uwolnienie od wad charakteru.
7. Powrót do Boga w pokorze, w celu usunięcia swoich braków.
8. Zadość uczynienie osobom, które zostały skrzywdzone.
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9. Zadość uczynienie wszystkim osobom skrzywdzonym, za wyjątkiem osób, które
zostałby przez to zranione.
10. Rachunek moralny i przyznanie do popełnionych błędów.
11. Kontynuacja modlitwy i medytacji.
12. Przebudzeni duchowo po tych Krokach, starają się nieść pomoc innym jedzenioholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach [10].
Chorzy powinni udać się też do różnych specjalistów (gastrolog, kardiolog, endokrynolog) ze względu na możliwość zachorowania na choroby współistniejące wywołane
otyłością. W skrajnych przypadkach może być wprowadzana krótka hospitalizacja.

4. Choroby a otyłość
Otyłość często wpływa na rozwój innych chorób lub też sama powstała na skutek
jakiegoś zaburzenia. Niewątpliwie otyłość i nadwaga to szybka droga do problemów
zdrowotnych (rys. 1).

Rysunek 1. Mechanizm choroby

Choroby wywołane przez otyłość to:
 choroby serca;
 hiperlipidemia;
 nadciśnienie;
 cukrzyca typu II;
 schorzenia pęcherzyka żółciowego;
 zaburzenia oddychania;
 problemy z płodnością;
 zwyrodnienia stawów;
 choroby nowotworowe;
 zaburzenia psychiczne.
Otyłość można podzielić na wtórną i nabytą. Nabyta jest efektem złej diety, stylu
życia lub zaburzeń psychicznych. Natomiast otyłość wtórna to skutek różnego rodzaju
chorób, których objawem jest nadmiar białej tkanki tłuszczowej.
Do takich chorób zaliczamy:
 niedoczynność tarczycy;
 niedoczynność przysadki mózgowej;
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zespół policystycznych jajników;
niedobór hormonu wzrostu;
zespół Cushinga;
choroby genetyczne: zespół Turnera, zespół Cohena, zespół Downa, zespół
Bradeta-Biedla, zespół Pradera-Wiliego.
Inną przyczyną otyłości mogą być też przyjmowane leki z grupy hormonalnych,
niedobór chromu, a także menopauza podczas której dochodzi do spowolnienia
metabolizmu [11,12].

5. Profilaktyka
Profilaktyka musi opierać się przede wszystkim na zapobieganiu otyłości, poprzez
stosowanie się do zaleceń dotyczących zmiany indywidualnych zachowań zdrowotnych,
współpracy z lekarzem prowadzącym, dietetykiem i psychologiem w celu kontrolowania zdrowia psychicznego, sposobu żywienia i zmiany nawyków żywieniowych oraz
zwiększenia aktywności fizycznej. Pomimo, że brak ruchu nie jest bezpośrednią przyczyną otyłości, to na pewno sprzyja nadwadze i otyłości. Należy docenić dobroczynny
wpływ ćwiczeń fizycznych, którego nie sposób nie docenić w świetle wielu badań
potwierdzających skuteczność aktywności fizycznej w walce z otyłością. Podejmowany
regularnie wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia,
cukrzycę, zapobiega zaburzeniom gospodarki lipidowej, obniża ciśnienia tętnicze, dodaje
energii i powoduje wyrzut hormonu szczęścia – endorfin. Codzienna aktywność
fizyczna powinna być jednak dobrana do stanu zdrowia pacjenta.
Kolejnym elementem profilaktyki przeciw otyłości jest zdrowa dieta. Ważne, aby
w diecie były produkty jak najmniej przetworzone i zaspokajające potrzeby organizmu.
W celu szerzenia prozdrowotnego stylu życia i zapobiegania nadwadze prowadzącej
do otyłości, prowadzone jest wiele kampanii. Najważniejszą grupą odbiorców w programach zapobiegania otyłości, są dzieci ze względu na większą możliwość oddziaływania. Należy również wziąć pod uwagę, że obniżenie masy ciała w późniejszym wieku,
jest znacznie trudniejsze niż w okresie rozwoju organizmu. Wśród osób dorosłych
skuteczna okazuje się wysoka motywacja oraz aktywny udział osoby odchudzającej
się, która pokaże, że istnieje efektywne odchudzanie.
Ułatwia to zmianę stylu życia i eliminację złych nawyków żywieniowych [9, 11].

6. Pandemia COVID-19 a zaburzenia odżywiania
Badania podają, że podczas pandemii duża grupa ludzi zwiększyła ilość spożywanych posiłków oraz czas spędzany przed ekranem laptopa lub telewizora.
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk przeprowadził
badania na temat odżywiania się społeczeństwa podczas epidemii COVID-19. W pierwszych 3 miesiącach trwania izolacji wzrosło spożycie żywności o 34% wśród osób
dorosłych i czas spędzany przed ekranem o 49%, zmniejszyła się natomiast aktywność
fizyczna u 43% populacji.
Oprócz kompulsywnego jedzenia w czasie pandemii wzrósł też odsetek chorujących na anoreksję, bądź zmniejszyła się masa ciała, cierpiących na niedowagę. Według
badań aż 14% osób zmniejszyło swoje codzienne posiłki.
Warto zauważyć, że osoby mające tendencję do nadwagi, łatwiej przybrały na wadze
w stosunku do tych, którzy nie mieli problemów ze stałą masą ciała.
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Wśród dzieci również zauważalna jest tendencja wzrostowa otyłości. Przed pandemią otyłych dzieci było 4-5% w wieku 2-6 lat (8% dziewcząt, 14% chłopców),
a w zależności od wieku 4-28% osób dorosłych i starszych. Z roku na rok jest coraz
więcej otyłych w każdej kategorii wiekowej.
W ciągu ostatnich 30 lat podwoiła się liczba osób otyłych na świecie.
Osoby otyłe, które zachorowały na COVID-19, dwa razy częściej trafiały do szpitala,
a prawdopodobieństwo przebywania na oddziale intensywnej terapii rosło w ich przypadku aż o 74%. Byli również bardziej narażeni na zgon. Przebieg choroby był zdecydowanie cięższy w stosunku do osób z prawidłową masą ciała.
Otyłość można uznawać za czynnik ryzyka predysponujący do zachorowania. Skłonność osób otyłych do poważniejszych komplikacji w przypadku zarażenia COVID-19
można przypisać różnym czynnikom, takim jak przewlekłe zapalenie oraz opóźniona
i nieskuteczna reakcja immunologiczna, czyli niewydolny układ odpornościowy.
Otyłość może też wpływać na ilość wytworzonych przeciwciał po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Według badań przeprowadzonych w USA i Wielkiej
Brytanii, szczepionki na grypę nie były w 100% efektywne u osób otyłych, więc jest
duże prawdopodobieństwo, że podobny mechanizm wystąpi w przypadku szczepionki
przeciw COVID-19 [13, 14].

7. Podsumowanie
Kompulsywne jedzenie jest nałogiem jak każdy inny, z którym trzeba walczyć, aby
zapobiegać negatywnym skutkom. To zaburzenie odżywiania, będące chorobą indukowaną przez zaburzenia psychiczne. To forma odpowiedzi organizmu na złe emocje.
Niestety kompulsywne jedzenie prowadzi do powstawania nadwagi i otyłości, które
mogą zagrażać życiu. W czasie epidemii COVID-19 wzrosła ilość osób z nadwagą
i otyłych. Było to spowodowane stresem związanym z groźnym patogenem, ale również
z izolacją, do której nikt nie był przyzwyczajony.
Otyłość sprzyja zachorowaniu na COVID-19, a przebieg choroby u osób z nadwagą
jest dużo cięższy niż w przypadku osób o prawidłowej masie ciała. Nadwaga prowadzi
do ciężkich chorób układu krwionośnego, hormonalnego, oddechowego, aparatu ruchu
oraz cukrzycy. Leczenie otyłości opiera się na dobraniu diety do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego organizmu, aktywności fizycznej i współpracy z psychologiem. W ograniczeniu epidemii otyłości ważna jest profilaktyka, w której skład wchodzą
kampanie prozdrowotne, prawidłowa dieta, aktywność fizyczna i dbałość o zdrowie
psychiczne [1, 11, 14].

8. Wnioski




Okres pandemii spowodował wzrost nadwagi wśród społeczeństwa, a w szczególności u osób zmagających się z zaburzeniem kompulsywnego jedzenia.
Izolacja w okresie pandemii COVID-19 spowodowała spadek aktywności fizycznej
w populacji, który wpłyną na wzrost nadwagi w grupie osób z zaburzeniem kompulsywnego jedzenia.
Osoby otyłe i z nadwagą należą do grupy osób, u których przebieg choroby
COVID-19 jest cięższy i powikłany w stosunku do osób o prawidłowej masie ciała.
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Kompulsywne jedzenie w czasach pandemii COVID-19
Streszczenie
Otyłość jest jedną z chorób cywilizacyjnych, w szczególności krajów wysoko rozwiniętych takich jak Stany
Zjednoczone i Europa. Problem otyłości pojawia się od wielu lat, a w szczególności rośnie odsetek młodych
osób z dużą nadwagą. Okres pandemii, który był i nadal jest czasem ciężkim dla wielu osób. Odseparowanie
i zamknięcie we własnych domach powoduje impuls do szukania sposobu na zajęcie wolnego czasu. Wiele
osób jako sposób na spędzenie czasu wybrało ucztę kulinarną. To również forma na „zajedzenie” stresu,
wywołane pędem dzisiejszego świata oraz siejącą spustoszenie pandemią. Niestety według badań prowadzonych podczas pandemii wzrósł odsetek chorych z otyłością oraz chorób, do których predysponuje
nadwaga. Osoby z nadwagą i otyłe częściej chorują na COVID-19. Jedzenie jest nałogiem jak każde inne
uzależnienie. Brak spożywania dużej ilości żywności, bądź konkretnych produktów od których uzależnił
się organizm może wywoływać agresję, rozdrażnienie i niepokój. Uzależnienie od jedzenia, czyli jedzoholizm objawia się napadowym kompulsywnym objadaniem do granic możliwości, póki nie zostaną zaspokojone ośrodki w mózgu. W wielu badaniach zauważono zależność. Im gorsze samopoczucie psychiczne,
tym częściej sięga się do lodówki po coś do zjedzenia. Analizując zdobyte materiały, podczas pandemii
okres odseparowania predysponował do rozwinięcia się u wielu osób otyłości spowodowanej zaburzeniami
jedzenia – kompulsywnym jedzeniem. Leczenie kompulsywnego jedzenia i otyłości opiera się na diecie,
regularnej aktywności fizycznej i psychoterapii. Profilaktyka stanowi ważny element prewencji, aby
zapobiegać otyłości i wiążącej się z nią schorzeniami.
Słowa kluczowe: kompulsywne jedzenie, otyłość, nadwaga, COVID-19
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Compulsive eating in times of the COVID-19 pandemic
Abstract
Obesity is one of the diseases of civilization, especially in highly developed countries such as the United
States and Europe. The problem of obesity has arisen for many years, and the percentage of overweight
young people in particular is increasing. A period of pandemic that has been and continues to be a difficult
time for many. Being separated and locked in one's own homes causes an impulse to look for a way to
occupy one's free time. Many people chose a culinary feast as a way to spend their time. It is also a form of
"eating" stress, caused by the rush of today's world and a pandemic that wreaks havoc. Unfortunately,
according to research conducted during the pandemic, the percentage of obese patients and diseases
predisposed to overweight has increased. Overweight and obese people are more likely to get COVID-19.
Eating is an addiction like any other addiction. Not consuming a lot of food or specific products that the
body has become addicted to can cause aggression, irritation and anxiety. Food addiction, i.e. food
addiction, manifests itself in paroxysmal compulsive overeating to the limit, until the centers in the brain
are satisfied. A relationship has been found in many studies. The worse the mental well-being, the more
often people go to the refrigerator for something to eat. Analyzing the collected materials, during the
pandemic, the separation period predisposed many people to develop obesity due to eating disorders –
compulsive eating. Treatment of compulsive eating and obesity is based on diet, regular physical activity
and psychotherapy. Prevention is an important part of prevention to prevent obesity and the related diseases.
Keywords: compulsive eating, obesity, overweight, COVID-19
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Ocena stanu świadomości społeczeństwa na temat
suplementów diety
1. Wstęp
Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będącym skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny,
pojedynczych lub złożonych, wprowadzanym do obrotu w formie umożliwiającej
dawkowanie [1]. Suplementy zazwyczaj są produkowane i wprowadzane do obrotu
w formie umożliwiającej ich precyzyjne i łatwe dawkowanie, co w połączeniu z często
spotykaną sprzedażą w aptekach oraz wyglądem opakowań może sugerować ich ścisły
związek z lekami [2]. Jednak w Unii Europejskiej suplementy diety nie były i nie są
traktowane jak leki. W Polsce powyższe produkty dopuszcza do obrotu Główny
Inspektor Sanitarny i podległe mu urzędy (a nie Główny Inspektor Farmaceutyczny lub Urząd Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych) – tak jak w przypadku
leków. Istnieje bliski związek pomiędzy zdrowiem człowieka, długością i jakością jego
życia, a charakterystyką jego odżywiania się [3]. Do optymalnego funkcjonowania komórek organizmu niezbędnych jest wiele mikroskładników, których część może
być dostarczana w postaci suplementów diety. Jednakże badania naukowe wskazały,
że suplementacja diety nie zapobiega rozmaitym chorobom, ani nie przynosi jakiekolwiek innych korzyści większości ludziom [4].
Suplementy diety są wszechobecnymi substancjami dostępnymi w wielu miejscach,
począwszy od aptek, aukcji internetowych, skończywszy na stacjach paliw czy dyskontach spożywczych. Substancje te występują również w różnorodnych formach podania, tj. kapsułki, tabletki, drażetki, saszetki z proszkiem, ampułek z płynem, butelek
z kroplomierzem, w postaci płynów i proszków przeznaczonych do spożywania
w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych. Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z artykułu 3 Ustawy 3 Punktu 39 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [5]. Ze względu na rozległą dostępność suplementów diety wiąże się to z szeroko pojętym ryzykiem nadużywania lub nieprawidłowego
stosowania tych preparatów, w efekcie czego może dojść do poważnych konsekwencji
zdrowotnych, a nawet śmierci [6]. Pomimo tak szerokiej dostępności dodatkowo konsumenci są bombardowani licznymi reklamami zarówno w radio jak i telewizji, gdzie
producenci zachęcają do kupna ich produktów. Często wykorzystywane jest przed1
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stawianie produktu jako naturalnego pochodzenia, ilości składników zawartych w preparatach, a także bazowanie na opinii „specjalistów”. Wg Krajowej Rady Telefonii
i Telewizji w 1997 co 20 reklama telewizyjna była reklamą suplementów diety, a w roku
2015 już co 5 reklama, co tylko pokazuje skalę zjawiska promocji suplementów diety
i wiążącego się z ich stosowaniem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia [7].
Ze względu na ogromną różnorodność suplementów diety dostępnych na rynku
równie duży jest cel w jakim są one wykorzystywane. Służą często jako suplementy
mające na celu uzupełnić ilość danego pierwiastka w organizmie, nierzadko suplementacja ta jest wynikiem zalecenia lekarza, natomiast istnieją również suplementy, których
celem jest wspomaganie odchudzania. Suplementy diety w postaci mieszanek witamin,
składników mineralnych czy preparatów białkowych są wykorzystywane przez osoby
aktywne w celu budowania masy mięśniowej, poprawy efektów treningowych lub
uniknięcia nieprzyjemnych skutków potreningowych. Ponadto dostępne są suplementy
których efektem jest poprawa koncentracji i suplementację tych substancji często
obserwuje się wśród uczniów szkół średnich oraz studentów.
Ze względu na niską świadomość i brak dostatecznej informacji oraz regulacji
prawnych dochodzi do zacierania się granicy pomiędzy koniecznością zażywania
suplementów diety, a ich nieuzasadnionym stosowaniem, które nie zawsze uchodzi bez
negatywnych skutków na zdrowiu.
Niedostateczne doinformowanie osób stosujących suplementy diety w wyniku
nieprawidłowego dawkowania może przyczynić się do toksycznego działania tych
preparatów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku substancji, które mogą ulegać
kumulacji w organizmie. Zjawisko intoksykacji jest obserwowane w przypadku
suplementów witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a także makro i mikroelementach
takich jak żelazo, cynk czy selen [8].
Ze względu na brak kontroli ze strony Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
a jedynie nadzór ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma gwarancji, że
nabywany przez konsumenta suplement diety faktycznie zawiera pożądaną przez niego
substancję, a i efekty jakie podaje producent mogą daleko odbiegać od stanu faktycznego. Taki stan rzeczy niesie za sobą ryzyko zarówno dla osób prywatnych jak i klinicystów, którzy mając na celu poprawę zdrowia pacjenta nie uzyskują pożądanego efektu.
Rozsądnym byłoby gdyby konsumenci sięgali po suplement diety wyłącznie wtedy
gdy nie jest możliwa odpowiednia podaż danej substancji w diecie lub wynika to z jednostki chorobowej i jest zlecone przez lekarza jako substancja wspomagająca leczenie.
W publikacji „Popularność suplementów diety wśród dorosłych Polaków” autorzy
podkreślają, iż liczba osób, które stosują suplementy diety stale wzrasta. Wg autorów
powyższej pracy, w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 75% osób przynajmniej raz
zażywało suplement diety w ciągu ostatnich 10 lat, a z badań przeprowadzonych
w Polsce w 2006 r., wynika, że 22% osób zażywało co najmniej jeden suplement diety.
Najczęściej suplementację stosowały kobiety jak również osoby bardziej wykształcone
[21]. W publikacji „Ocena stosowania suplementów diety pochodzenia naturalnego
w celach prozdrowotnych przez osoby dorosłe”, autorzy zwracają uwagę na niebezpiezeństwo stosowania suplementów diety pochodzenia roślinnego z powodu braku odpowiedniej jakości informacji związanych z oceną działań niepożądanych między innymi
na nerki i wątrobę. Jednocześnie z badań umieszczonych w powyższej pracy alarmująco
wysoki jest procent osób uznawających suplementy za zdecydowanie skuteczne 25,5%
oraz raczej skuteczne 25,2% [22].
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2. Cel pracy
Celem pracy było określenie stanu wiedzy społecznej na temat spożywania suplementów diety. W okresie od 4. stycznia do 1. kwietnia 2021 roku przeprowadzono
badanie ankietowe wśród 300 osób będących przedstawicielami różnych kategorii
wiekowych – poniżej 18. roku życia, 18.-20. roku życia, 21.-25. roku życia, 26.-30.
roku życia, od 31. do 40. roku życia, od 41. do 50. roku życia, od 51. do 60. roku życia
oraz od 61. do 70. roku życia. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z przedziału wiekowego 21.-25. – 57,8%, czyli 173 osoby. W badaniu odnotowano uczestnictwo 187
kobiet, co stanowiło 62,3% respondentów oraz 113 mężczyzn, stanowili 37,7% respondentów. Badanie oparto na prostej próbie losowej, czyli podzbiorze danych wybranych
z populacji, gdzie każda wartość w podzbiorze jest wybrana w sposób niezależny
i losowy.

3. Materiał i metody
Badania ankietowe przeprowadzano od 4 stycznia do 1 kwietnia 2021 roku wśród
300 korespondentów internetowych za pomocą programu Google Forms. Wyniki zostały
zliczone i przekalkulowane za pomocą Microsoft Excel. W celu otrzymania prawdopodobieństwa testowego i porównania związku między wynikami użyto testu zgodności
chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności równy α = 0,05. Kobiety stanowiły 62.3%
populacji (187 osób), a mężczyźni 37,7% populacji (113 osób). Badania były w pełni
dobrowolne oraz anonimowe. Respondenci podawali swój wiek oraz wielkość zamieszkiwanej miejscowości. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym
21-25 lat (57,8% wszystkich badanych). W ankiecie zebrano informacje odnośnie szeroko pojętej wiedzy społeczeństwa na temat suplementów diety między innymi klasyfikacji suplementów diety, pełnionej przez nie funkcji w racjonalnym odżywianiu,
częstotliwości zażywania suplementów diety, przyjmowania poszczególnych grup preparatów, wykonywania badań morfologicznych i biochemicznych, konsultacji z lekarzem lub farmaceuty, odczuciach odnośnie ich efektywności, wchodzeniu w interakcje
z lekami i innymi środkami farmaceutycznymi, znajomości zagrożeń wynikających ze
spożywania suplementów diety. Ponadto ankietowani zostali poproszeni o wypowiedzenie się odnośnie preferowanego miejsca nabycia preparatów oraz kryteriów jakimi
kierują się w trakcie dokonywania zakupu odpowiednich według nich suplementów
diety.

4. Wyniki i ich omówienie
Aktualnie na całym świecie panuje trend, w którym kondycja fizyczna oraz zdrowy
wygląd są bardzo pożądane. Stąd wynika również nieustannie rosnący popyt na suplementy diety. Z mass mediów dostarczane są informacje o konieczności stosowania
suplementów diety, w celu zachowania wiecznej młodości, pięknych włosów i paznokci,
szczupłej sylwetki, prawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów i kompleksowego wsparcia odporności. W XXI wieku największym wrogiem człowieka stał się
stres [9], przez nadmiar pracy i codziennych obowiązków, brak czasu i nałogi, społeczeństwo dostrzegło szybkie rozwiązanie własnych problemów za pomocą regularnego
zażywania suplementów diety, które według przekonania wielu, mają skutecznie zastępować racjonalnie zbilansowane posiłki, bogate we wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancje oraz odpowiednią porcję aktywności
fizycznej.
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4.1. Częstotliwość spożycia suplementów diety
Popularność spożycia suplementów diety wskazano na wykresie nr 1 względem
poszczególnych grup wiekowych ankietowanych.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż duży odsetek badanych stosuje suplementy
diety, bowiem 46,5% deklaruje, że przyjmuje preparaty regularnie, natomiast niecałe
20% badanych – przyjmuje sporadycznie.

Wykres 1. Częstość zażywania suplementów diety przez grupę badaną. Opracowanie własne

4.2. Opis suplementów diety przez grupę badaną
W celu ocenienia poziomu świadomości badanych na temat suplementów, prowadzący prosili badanych o wybranie spośród kilku terminów, jednego, który najlepiej
opisuje suplementy diety. Wyniki przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Opis suplementów diety przez grupę badaną. a) Jest to produkt leczniczy, b) Jest to produkt
spożywczy, c) Jest to substancja niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, d) Jest to produkt
wspomagający odporność, e) Jest to substancja wykazująca efekt odchudzający, f) Suplementy są
kontrolowane pod względem farmaceutycznym. Opracowanie własne

Najwięcej osób – bowiem prawie 50% badanych, prawidłowo klasyfikuje suplementy
diety jako produkty spożywcze. 52,2% – 156 osób, które wzięło udział w badaniu wskazuje, że preparaty te są produktami wspomagającymi funkcjonowanie organizmu.
W 2014 roku grupa badawcza TNS Polska przeprowadziła podobne badania na większą
skalę w celu zweryfikowania wiedzy na temat powyższych preparatów, mimo iż od
tego czasu upłynęło aż 7 lat, niektóre błędne przekonania wśród ludzi nadal egzystują.
Jednym z wyników korespondujących z wynikami grupy TNS jest odpowiedź na py-
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tanie dotyczące kontroli suplementów diety pod względem farmaceutycznym. Blisko
20% ankietowanych odpowiedziało, że jest to prawda [10, 11].
W 2014 roku 41% badanych przypisywało suplementom diety właściwości lecznicze [10], w naszych badaniach jedynie 8% ankietowanych wybrało taką odpowiedź.
16.1% badanych uważa nadal, że spożywanie suplementów diety jest konieczne dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu.

4.3. Opinia grupy badanej odnośnie konieczności zażywania suplementów
diety
Na wykresie 3. przedstawiono zestawienie wyników do pytania dotyczącego konieczności stosowania suplementów diety w celu dostarczenia wszystkich koniecznych
składników odżywczych.

Wykres 3. Konieczność stosowania suplementacji według opinii grupy badanej. Opracowanie własne

Interpretując powyższe wyniki, należy zauważyć, iż ok. 30% badanych deklaruje,
że nie są w stanie dostarczyć wraz z pożywieniem wszystkich koniecznych składników
odżywczych dla organizmu, dlatego według nich konieczna jest dodatkowa suplementacja. 12% ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

4.4. Celowość przyjmowania suplementów diety przez grupę badaną

Wykres 4. Celowość przyjmowania suplementów diety według opinii grupy badanej. Opracowanie własne
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Badano także celowość przyjmowania suplementów diety przez grupę badawczą,
46,2% osób deklarowało, że dzięki spożywaniu preparatów są w stanie poprawić funkcjonowanie organizmu. Natomiast 10,6% osób przyjmuje suplementy w konkretnych
celach terapeutycznych.
Badania przeprowadzane były w czasie wzmożenia zakaźności chorób wirusowych
[12], na wykresie 4. widać tendencję wzrostową, ponieważ aż 10% badanych wskazało,
że zażywa preparaty w celu zwiększenia odporności w celu uniknięcia bądź zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

4.5. Ilość przyjmowanych suplementów diety w ciągu jednego dnia przez
grupę badaną

Wykres 5. Ilość przyjmowanych suplementów w ciągu jednego dnia. Opracowanie własne

Respondentów poproszono o podanie ilości suplementów spożywanych w ciągu
jednego dnia. Wyniki uplasowały się następująco, największą grupę stanowiły osoby,
które przyjmowały jeden preparat (28,9%), kolejno 21,5% oświadczyło, że spożywa dwa
suplementy diety każdego dnia. Badani, którzy spożywają 2-3 suplementy stanowią
18,1% wszystkich osób.

4.6. Wykonywanie badań medycznych przed rozpoczęciem suplementacji
diety
Badania medyczne na przykład badanie morfologiczne ukazuje nam aktualny zarys
obrazu naszego zdrowia, dlatego tak istotne jest wykonywanie badań w szczególności
przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kuracji terapeutycznej [13, 14]. Dzięki takiej procedurze jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować rodzaj suplementu oraz jego dawkę.
W badaniach ankietowych jedynie 24,3% osób wykonuje przed terapią badania medyczne. Aż 45,8% osób nie myślało wcześniej o wykonaniu morfologii ani innych
badaniach medycznych. Powyższe wyniki przedstawione są na wykresie 6.
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Wykres 6. Wykonywanie badań medycznych przed rozpoczęciem kuracji suplementem diety.
Opracowanie własne

4.7. Konieczność zapoznawania się z treścią ulotki dołączonej do opakowania
suplementów diety według ankietowanych

Wykres 7. Ilość osób, które przed rozpoczęciem kuracji zapoznają się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Opracowanie własne

Bezsprzeczny jest fakt, iż zawsze rozpoczynając leczenie terapeutyczne bądź kurację
lekiem lub suplementem diety należy bezapelacyjnie zapoznać się z ulotką dołączoną
do opakowania [15]. Należy pamiętać, iż wszystkie substancje wprowadzane do organizmu w formie tabletek, pigułek, proszków, kropli , maści itp. mogą wywoływać
w nim różne reakcje. Zarówno swoim działaniem poprawić funkcjonowanie organizmu,
jak i w nieodpowiedni sposób spożywane doprowadzić do nieobojętnego zachwiania
wewnętrznej homeostazy, doprowadzić do zaburzeń gospodarki elektrolitowej, czy
zaburzeń ilościowych pierwiastków [16]. Zapoznanie się z informacjami zawartymi
w ulotce pozwala na odpowiednie dawkowanie preparatu, uniknięcie interakcji między
innymi preparatami, prawidłowy sposób przyjmowania, a także umiejętność radzenia
sobie z ewentualnymi objawami niepożądanymi. W badaniach przeprowadzonych
przez naszą grupę badawczą otrzymaliśmy niecałkowicie satysfakcjonujące wyniki –
przedstawione na wykresie 7, bowiem niespełna 30% osób spożywających suplementy
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diety nie zapoznaje się z treścią ulotki dołączonej do opakowania preparatów. 48,5%
natomiast deklaruje, że zawsze czyta informacje przed rozpoczęciem kuracji.

4.8. Wiedza grupy badanej odnośnie przyjmowanej dawki suplementów diety

Wykres 8. Opinia grupy badanej odnośnie konieczności przyjmowania suplementów diety według zaleceń
producenta. 1. Tak. 2. Nie. 3. Wg mnie suplementy diety nie mogą szkodzić, nawet przyjmowane w dużych
dawkach, ponieważ nie są lekami. 4. Nie mam zdania na ten temat. 5. Nie przyjmuję suplementów diety.
Opracowanie własne

Ulotki są dołączane do opakowania w konkretnym celu. Istnieją preparaty, które
wykazują skuteczność o określonej porze dnia, w połączeniu z pewnymi produktami
spożywczymi (na przykład witamina D3 przyswaja się wówczas gdy jest łączona
z produktami mlecznymi, lub innymi zawierającymi wapń) [18]. Kolejną istotną kwestią
jest przestrzeganie norm dawek każdej substancji, bowiem w nadmiarze, mogą wyrządzić szkody dla konsumenta. Na rynku są dostępne suplementy diety z kategorii
„beauty” takie jak Calcium [17] – poprawiające wygląd skóry, włosów i paznokci, wymagają one dawkowania co kilka godzin w celu osiągnięcia zamierzonych efektów
terapeutycznych. Według większości respondentów przyjmowanie suplementów diety
w dawkach zalecanych przez producenta jest istotne (57,9%). Natomiast niecałe 10%
ankietowanych uważa, że takie restrykcje nie są konieczne. Powyższe dane umieszczono na wykresie 8.

4.9. Wiedza grupy badanej odnośnie interakcji suplementów diety z innymi
lekami
Suplementy diety oraz rodzaj spożywanego pokarmu mogą zmieniać działanie stosowanych leków, na przykład poprzez zmniejszanie skuteczności antybiotykoterapii,
leków kardiologicznych, preparatów przeciwdrgawkowych, antykoncepcji hormonalnej,
a także zwiększanie ich wydalania lub zaburzenia związanego z metabolizmem oraz
wystąpienia wielu innych działań niepożądanych [19]. Wyniki ankietowe grupy badanej
przedstawione na wykresie 9. są wysoce zadowalające, bowiem prawie 70% osób zdaje
sobie sprawę z możliwości wchodzenia w interakcje z innymi suplementami bądź
lekami. 24,4% osób nie ma zdania na ten temat. Natomiast 8,3% uważa zdanie za błędne.
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Wykres 9. Możliwość interakcji suplementów diety z innymi lekami według opinii grupy badanej.
Opracowanie własne

4.10. Wiedza grupy badanej odnośnie przedawkowania suplementów diety

Wykres 10. Wiedza na temat możliwości przedawkowania suplementów diety według opinii grupy badanej.
Opracowanie własne

Należy pamiętać o istniejącym ryzyku przedawkowania suplementów diety, dotyczy
to w największym stopniu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, witamin A, D, E, K
[20]. Spożywanie witamin w dużych dawkach, większych niż te, które są rekomendowane przez producenta mogą kumulować się w organizmie, w konsekwencji powodując
zaburzenia homeostazy. Witamina A w nadmiarze powoduje choroby skóry, a także
negatywnie wpływa na pracę wątroby. Na wykresie nr 10 zauważyć można, że 74,2%
osób badanych uważa, iż suplementy diety można przedawkować. 17,5% respondentów
nie ma zdania na ten temat. Natomiast 8,3% osób, uważa że suplementów nie można
zażyć w zbyt dużych ilościach.
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5. Wnioski
Niespełna połowa respondentów przyznaje, że stosuje suplementy diety codziennie.
Z badań wynika, iż co czwarty badany, uważa iż suplementy diety są kontrolowane pod
względem farmaceutycznym zanim trafią do sprzedaży. 11% respondentów uważa
suplementy diety za produkt leczniczy. 30,1% osób zaznaczyło, iż suplementacja jest
konieczna, ponieważ wraz z dietą niemożliwe jest dostarczenie wszystkich koniecznych
substancji odżywczych. W środkach przyjmowanych najczęściej, respondenci wymieniali suplementację witaminą D3 w okresie jesienno-zimowym. Niestety jedynie 8,6%
osób badanych zadeklarowało, iż przyjmuje tę witaminę razem z produktami zawierającymi wapń, czyli w sposób prawidłowy. Aktualny stan świadomości na temat suplementów diety wśród osób z różnych kategorii wiekowych jest nadal niewystarczający.
Dlatego wskazaniem byłoby zainicjowanie i przeprowadzenie cykli wykładów o prawidłowej suplementacji.
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Streszczenie
Suplementy diety w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów,
jednocześnie stanowią temat bardzo dyskusyjny pod względem swojej skuteczności.
Celem pracy było określenie aktualnego stanu wiedzy społecznej na temat spożywania suplementów diety.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone za pomocą formularza w programie Google Forms wśród 300
osób. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby z przedziału 21-25 lat – 57,8%. W badaniu odnotowano
uczestnictwo 187 kobiet – 62,3% respondentów oraz 113 mężczyzn – 37,7%. W wyniku szczegółowej
analizy odpowiedzi osób badanych oraz porównania odpowiedzi z wynikami z 2014 roku uzyskanymi przez
grupę TNS Polska stwierdza się, że poziom wiedzy wśród społeczeństwa na temat suplementów diety jest
nadal niewystarczający, dlatego wskazaniem byłoby zainicjowanie i przeprowadzenie cykli wykładów
o prawidłowej suplementacji.
Słowa kluczowe: suplementy diety, suplementacja, badanie ankietowe, ocena stanu wiedzy, dieta

Assessment of the state of knowledge on dietary supplements
Abstract
Dietary supplements in recent years have become more and more popular among consumers, at the same
time they are very debatable in terms of their effectiveness. The aim of the study was to determine the
current state of knowledge of the society on the consumption of dietary supplements. The survey was
conducted using a form in Google Forms among 300 people in January-April,2021. The most numerous
age group were people aged 21-25 – 57.8%. 187 women participated in the study – 62.3% of the respondents and 113 men – 37.7%. As a result of the detailed analysis of the respondents answers and a comparison of the answers with the result from 20114 obtained by TNS group Poland, it was found that level of
knowledge among the society about dietary supplements is still insufficient, therefore the indication would
be to initiate and conduct lectures on proper supplementation.
Keywords: dietary supplements, supplementation, survey, research, diet
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Analiza poziomu realizacji zapotrzebowania
społecznego na świadczenia zdrowotne.
Leczenie żylaków kończyn dolnych
1. Wprowadzenie
Częstość występowania żylaków (niewydolności żyły odpiszczelowej wielkiej i jej
dopływów) waha się od 20% do 30% u mężczyzn i 40-50% wśród kobiet całej populacji [1]. Jest zatem chorobą znacznej części społeczeństwa, które powodowane
(w zależności od stanu zaawansowania choroby) dolegliwościami bólowymi, tworzeniem
się owrzodzeń [2], czy u części osób po prostu względami estetycznymi podejmuje leczenie. Rynek dysponuje wieloma konkurującymi ze sobą metodami leczenia żylaków,
w tym: leczenie zachowawcze (np. pończochy uciskowe), chirurgię z wysokim stopniem
podwiązania, stripping i podwiązanie żyły odpiszczelowej wielkiej i małej, skleroterapię piankową pod kontrolą ultradźwięków, ablację laserem endovenous, ablację
laserowa (EVLA) oraz ablację prądem o częstotliwości radiowej [3]. Wśród nowych
technologii – ablację mechanochemiczneą (MOCA) [4] i okluzję klejem cyjanoakrylowym (CAE) [5].

2. Metody badawcze
Analizie poddano populację Polski w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym
(ogółem) oraz w podziale na grupę kobiet i mężczyzn w latach 2015-2019. Analizie
poddano kolejno: dynamikę wzrostu/spadku populacji (ogółem) w latach 2015-2019
w stosunku do roku poprzedzającego (w tym: przyrosty względne łańcuchowe w %),
dynamikę wzrostu/spadku populacji (w grupie kobiet) w latach 2015-2019 w stosunku
do roku poprzedzającego (w tym: przyrosty względne łańcuchowe w %), dynamikę
wzrostu/spadku populacji (w grupie mężczyzn) w latach 2015-2019 w stosunku do
roku poprzedzającego, (w tym: przyrosty względne łańcuchowe w %), poziom
zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych)
w grupie kobiet w latach 2015-2019, poziom realizacji porad dla rozpoznania ICD 10
183 (żylaki kończyn dolnych) w grupie kobiet w latach 2015-2019, poziom braku
realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 w grupie kobiet
w latach 2015-2019 – (narastająco), poziom zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) w grupie mężczyzn w latach 2015-2019,
poziom realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) w grupie
mężczyzn w latach 2015-2019, poziom braku realizacji zapotrzebowania społecznego
dla rozpoznania ICD 10 183 w gr. M w latach 2015-2019 – (narastająco), dynamikę
poziom realizacji porad dla ICD 10 183 w latach 2015-2019 (ogółem) w stosunku do
roku poprzedzającego, w tym: przyrosty względne łańcuchowe w %.
1
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3. Wyniki
Na rysunku 1. zaprezentowano dynamikę zmian dla województwa dolnośląskiego.

Rysunek 1. Wyniki dla województwa dolnośląskiego, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie dolnośląskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa dolnośląskiego (ogółem) wynoszącym -0,14% w latach 2015-2019 (w tym:
w grupie kobiet na poziomie -0,13%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie
-0,15%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -7,3% w latach 2015-2019.
Ponadto w województwie dolnośląskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania
społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie
-8128476,6 porad w grupie kobiet i -3873149,4 porad w grupie mężczyzn w latach
2015-2019.
Na rysunku 2. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie kujawskopomorskim.

Rysunek 2. Wyniki dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie kujawsko-pomorskim: przy średnim poziomie zmian populacji
województwa dolnośląskiego (ogółem) wynoszącym -0,12% w latach 2015-2019
(w tym: w grupie kobiet na poziomie -0,12%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,12%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -3,2% w latach 2015-2019.
Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -5572286,7 porad w grupie kobiet i -2639136,87 porad w grupie mężczyzn
w latach 2015-2019.
Na rysunku 3. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie lubelskim.
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Rysunek 3. Wyniki dla województwa lubelskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie lubelskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
lubelskiego (ogółem) wynoszącym -0,28% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,29%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,26%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -5,4% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
lubelskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania
ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -5726472,03 porad w grupie kobiet
i -2725759,12 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 4. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie lubuskim.

Rysunek 4. Wyniki dla województwa lubuskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie lubuskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
lubuskiego (ogółem) wynoszącym -0,14% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,13%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,16%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -8,6% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
lubuskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania
ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -2479958,73 porad w grupie kobiet
i -1082582,62 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 5. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie łódzkim.
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Rysunek 5. Wyniki dla województwa łódzkiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie łódzkim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
łódzkiego (ogółem) wynoszącym -0,45% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,45%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,45%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -3,6% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
łódzkim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania
ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -6961080,33 porad w grupie kobiet
i -3208612,87 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 6. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie małopolskim.

Rysunek 6. Wyniki dla województwa małopolskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie małopolskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa małopolskiego (ogółem) wynoszącym 0,25% w latach 2015-2019 (w tym:
w grupie kobiet na poziomie 0,26%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 0,25%)
zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD
10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -6,5% w latach 2015-2019. Ponadto
w województwie małopolskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego
dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -9217016,28 porad
w grupie kobiet i -4506899,62 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 7. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie mazowieckim.
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Rysunek 7. Wyniki dla województwa mazowieckiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie mazowieckim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa mazowieckiego (ogółem) wynoszącym 0,15% w latach 2015-2019 (w tym:
w grupie kobiet na poziomie 0,17%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 0,14%)
zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD
10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -5,3% w latach 2015-2019. Ponadto
w województwie mazowieckim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego
dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -15160591,53
porad w grupie kobiet i -7277100,37 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 8. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie opolskim.

Rysunek 8. Wyniki dla województwa opolskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie opolskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
opolskiego (ogółem) wynoszącym -0,33% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,33%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,33%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -8,4% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
opolskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania
ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -2500426,98 porad w grupie kobiet
i -1073790,87 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 9. zaprezentowano dynamikę zmian w województwe podkarpackim.
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Rysunek 9. Wyniki dla województwa podkarpackiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie podkarpackim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa podkarpackiego (ogółem) wynoszącym 0,11% w latach 2015-2019 (w tym:
w grupie kobiet na poziomie 0,10%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 0,12%)
zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD
10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -5,1% w latach 2015-2019. Ponadto
w województwie podkarpackim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -5606811,63
porad w grupie kobiet i -2736132,62 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 10. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie podlaskim.

Rysunek 10. Wyniki dla województwa podlaskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie podlaskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
podlaskiego (ogółem) wynoszącym -0,23% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,21%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,24%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -4,2% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
podlaskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania
ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -2986962,48 porad w grupie kobiet
i -1349730,12 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 11. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie pomorskim.

71

Katarzyna Łyp

Rysunek 11. Wyniki dla województwa pomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie pomorskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa pomorskiego (ogółem) wynoszącym 0,29% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie
kobiet na poziomie 0,33%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 0,26%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183
(żylaki kończyn dolnych) wynoszący -4,5% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie pomorskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla
rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -6106527,18 porad
w grupie kobiet i -2945169,37 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunek 12. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie śląskim.

Rysunek 12. Wyniki dla województwa.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie śląskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa
śląskiego (ogółem) wynoszącym -0,39% w latach 2015-2019 (w tym: w grupie kobiet
na poziomie -0,35%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,43%) zanotowano
jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) wynoszący -3,0% w latach 2015-2019. Ponadto w województwie
śląskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD
10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -12947234,58 porad w grupie kobiet
i -6340157,37 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 13. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie świętokrzyskim.
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Rysunek 13. Wyniki dla województwa świętokrzyskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie świętokrzyskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa świętokrzyskiego (ogółem) wynoszącym -0,36% w latach 2015-2019
(w tym: w grupie kobiet na poziomie -0,37%, natomiast w grupie mężczyzn na
poziomie -0,35%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla
rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -2,1% w latach 20152019. Ponadto w województwie świętokrzyskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na
poziomie -3201170,58 porad w grupie kobiet i -1465176,62 porad w grupie mężczyzn
w latach 2015-2019.
Na rysunku 14. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie warmińskomazurskim.

Rysunek 14. Wyniki dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie warmińsko-mazurskim: przy średnim poziomie zmian populacji
województwa warmińsko-mazurskiego (ogółem) wynoszącym -0,21% w latach 20152019 (w tym: w grupie kobiet na poziomie -0,18%, natomiast w grupie mężczyzn na
poziomie -0,23%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla
rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -2,7% w latach 20152019. Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano brak realizacji
zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych)
na poziomie -3642139,53 porad w grupie kobiet i -1703872,87 porad w grupie mężczyzn
w latach 2015-2019.
Na rysunku 15. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie wielkopolskim.
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Rysunek 15. Wyniki dla województwa wielkopolskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie wielkopolskim: przy średnim poziomie zmian populacji województwa wielkopolskiego (ogółem) wynoszącym 0,09% w latach 2015-2019 (w tym:
w grupie kobiet na poziomie 0,09%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 0,08%)
zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD
10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -5,3% w latach 2015-2019. Ponadto
w województwie wielkopolskim zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -9444544,38
porad w grupie kobiet i -4643141,37 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Na rysunku 16. zaprezentowano dynamikę zmian w województwie zachodniopomorskim.

Rysunek 16. Wyniki dla województwa zachodniopomorskiego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych

W województwie zachodniopomorskim: przy średnim poziomie zmian populacji
województwa zachodniopomorskiego (ogółem) wynoszącym -0,17% w latach 20152019 (w tym: w grupie kobiet na poziomie -0,15%, natomiast w grupie mężczyzn na
poziomie -0,20%) zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla
rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) wynoszący -2,3% w latach 20152019. Ponadto w województwie zachodniopomorskim zanotowano brak realizacji
zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych)
na poziomie -4509133,38 porad w grupie kobiet i -2125053,87 porad w grupie
mężczyzn w latach 2015-2019.

4. Wnioski
Przeprowadzona analiza statystyczna wskazuje na brak realizacji zapotrzebowania
społecznego dla rozpoznania ICD 101 183 (żylaki kończyn dolnych). Uzyskane wyniki
wymagają przeprowadzenia kolejnych badań empirycznych, których celem będzie
znalezienie przyczyny tak niskiego poziomu realizacji dla ICD 101 183 w Polsce.
Dotychczasowa analiza sektora ochrony zdrowia pozwala autorowi niniejszego artykułu
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wskazać (wstępnie) jako przyczynę – niedobór szeroko rozumianego personelu medycznego per capita, niewystarczające nakłady finansowe na wspomniany sektor oraz
odpływ młodej kadry medycznej do krajów ościennych.
Poniżej przedstawiono zestawienie podsumowujące dla poszczególnych województw.
Średni poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia zdrowotne
dla rozpoznania ICD 101 183 (żylaki kończyn dolnych) w poszczególnych województwach przedstawia się następująco: województwo dolnośląskie: w grupie kobiet na
poziomie 2,9%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 5,5%; województwo
kujawsko-pomorskie: w grupie kobiet na poziomie 7,7%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 8,2%; województwo lubelskie: w grupie kobiet na poziomie 7,8%,
natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,1%; województwo lubuskie: w grupie
kobiet na poziomie 7,5%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 8,2%; województwo łódzkie: w grupie kobiet na poziomie 7,8%, natomiast w grupie mężczyzn na
poziomie 7,6%; województwo małopolskie: w grupie kobiet na poziomie 7,9%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,7%; województwo mazowieckie: w grupie
kobiet na poziomie 7,9%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,8%; województwo opolskie: w grupie kobiet na poziomie 7,5%, natomiast w grupie mężczyzn
na poziomie 7,0%; województwo podkarpackie: w grupie kobiet na poziomie 7,7%,
natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,5%; województwo podlaskie: w grupie
kobiet na poziomie 7,6%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,2%; województwo pomorskie: w grupie kobiet na poziomie 7,8%, natomiast w grupie mężczyzn
na poziomie 7,6%; województwo śląskie: w grupie kobiet na poziomie 7,9%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,8%; województwo świętokrzyskie: w grupie
kobiet na poziomie 7,6%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,2%; województwo warmińsko-mazurskie: w grupie kobiet na poziomie 7,6%, natomiast w grupie
mężczyzn na poziomie 7,3%; województwo wielkopolskie: w grupie kobiet na poziomie
7,8%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie 7,7%; województwo zachodniopomorskie: w grupie kobiet na poziomie 7,7%, natomiast w grupie mężczyzn na
poziomie 7,4%.
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Analiza poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia
zdrowotne. Leczenie żylaków kończyn dolnych
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia zdrowotne
(tutaj ICD 10183 – żylaki kończyn dolnych) w Polsce z podziałem na województwa. Niniejszy artykuł
poddaje analizie rozpoznanie ICD-10 183 (żylaki kończyn dolnych) wśród osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym. Zastosowano triangulację metodologiczną rozumianą jako zwielokrotnienie metod
i technik badawczych oraz danych, pochodzących z wielu źródeł, które pozwoliły na wzajemną weryfikację,
relatywizację, dopełnienia i dookreślenia. Badano indeksy łańcuchowe, przyrosty względne łańcuchowe
dotyczące danych dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych). Dane do obliczeń pozyskano
z aktualnych doniesień medycznych dotyczących poziomu zachorowalności dla rozpoznania ICD 10 183
(żylaki kończyn dolnych), danych Głównego Urzędu Statystycznego i Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.
Wyniki: Przy średnim poziomie zmian populacji w Polsce (ogółem) wynoszącym -0,12% w latach 2015 –
2019 (w tym: w grupie kobiet na poziomie -0,11%, natomiast w grupie mężczyzn na poziomie -0,13%)
zanotowano jednocześnie średni poziom zmian realizacji porad dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki
kończyn dolnych) na poziomie -4,8% w latach 2015-2019. Ponadto zanotowano brak realizacji zapotrzebowania społecznego dla rozpoznania ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie -104190833
porad w grupie kobiet i -49695465,92 porad w grupie mężczyzn w latach 2015-2019.
Wnioski: Przy średnim poziomie wzrostu populacji w Polsce w województwach: małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i wielkopolskim na poziomie, kolejno: 0,25%, 0,15%, 0,11%, 0,29%
i 0,08% oraz średnim poziomie spadku populacji w Polsce w województwach: dolnośląskim, kujawskopomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim i zachodniopomorskim na poziomie, kolejno: -0,14%, -0,12%, -0,28%, -0,14%, -0,14%,
-0,45%, -0,33%, -0,22%, -0,36%, -0,36%, -0,2% i -0,17%, zanotowano jednocześnie średni poziom spadku
realizacji porad dla diagnozy ICD 10 183 (żylaki kończyn dolnych) na poziomie: -4,8% w latach 2015-2019.
Słowa kluczowe: żylaki kończyn dolnych, świadczenia zdrowotne, indeksy łańcuchowe

Analysis of the level of implementation of public demand for health services.
Treatment of lower extremity varicose veins
Abstract
The aim of this paper is to analyze the level of realization of social demand for health services (here ICD
10183 – varicose veins of lower extremities) in Poland by province. This article analyzes ICD-10 diagnosis
183 (varicose veins of lower extremities) among people of working and post-working age. Methodological
triangulation, understood as the multiplication of research methods and techniques as well as data, coming
from multiple sources that allowed for cross-validation, relativization, complementation, and clarification,
was used. Chain indices, chain relative increments on data for the ICD 10 diagnosis 183 (lower extremity
varicose veins) were examined. Data for calculations were obtained from current medical reports on
incidence rates for ICD 10 183 (lower extremity varicose veins) diagnoses, data from the Central Statistical
Office, and the System Analysis and Implementation Database.
Results: With an average level of population change in Poland (overall) of -0.12% between 2015 and 2019
(including: in the group of women at the level of -0.11%, while in the group of men at the level of -0.13%),
at the same time an average level of change in the realization of advice for the diagnosis ICD 10 183 (varicose
veins of lower extremities) at the level of -4.8% between 2015 and 2019 was recorded. In addition, the lack
of realization of social demand for the diagnosis ICD 10 183 (varicose veins of the lower extremities) was
recorded at the level of -104190833 advice in the group of women and -49695465.92 advice in the group
of men in the years (2015-2019).
Conclusions: With the average level of population growth in Poland in the provinces: małopolskie,
mazowieckie, podkarpackie, pomorskie and wielkopolskie at the level of, respectively: 0.25%, 0.15%,
0.11%, 0.29% and 0.08% and the average level of population decline in Poland in the voivodships: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Podlaskie, Śląskie, Świętokrzyskie,
Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorskie at the level of, respectively: -0.14%, -0.12%, -0.28%,
-0.14%, -0.14%, -0.45%, -0.33%, -0.22%, -0.36%, -0.36%, -0.2% and -0.17%, there was at the same time
an average decrease in the implementation of advice for the diagnosis ICD 10 183 (lower limb varicose
veins) at: -4.8% from 2015 to 2019.
Keywords: lower extremity varicose veins, health benefits, chain indexes
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Stosunek mieszkańców województwa dolnośląskiego
do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
1. Wstęp
Pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2 stanowi globalny stan
zagrożenia zdrowia publicznego. W konsekwencji 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) ogłosiła, że COVID-19 jest chorobą
pandemiczną [1-5]. Pandemia COVID-19 dotknęła obecnie ponad 152 miliony ludzi
na całym świecie, z czego ponad 3 miliony zmarło do 3 maja 2021 roku [6].
Sytuacja pandemiczna wywołana przez wirus SARS-CoV-2 spowodowała wielkie
szkody na całym świecie [7]. Przytłoczyła systemy szpitalne, osłabiła działalność gospodarczą na całym świecie i zaszczepiła strach w ogólnej populacji [8-10]. Biorąc pod
uwagę niezwykłe rozprzestrzenianie się choroby, wszystkie kraje przyjęły strategie
ograniczenia przenoszenia, takie jak ogólnokrajowe blokady, ograniczenie kontaktów,
utrzymywanie dystansu, środki ochronne oraz szczepienia, które zmniejszyły obciążenie COVID-19, choć powodując znaczne straty gospodarcze na całym świecie.
Jednak patogen nadal rozprzestrzenia się, powodując ogromne obciążenie chorobowości
i śmiertelności [1, 11].
Opracowywanie i badanie skuteczności leków na SARS COV-2 jest ważną kwestią
dla naukowców gdyż obecnie nie ma oficjalnie zatwierdzonych leków na zakażenie
COVID-19, co podkreśla ważność szczepionki [2].Wiele rządów i branż zainwestowało
w opracowanie kilku skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciwko COVID-19,
a ich wprowadzenie jest najskuteczniejszym sposobem uzyskania odporności na poziomie indywidualnym i populacji oraz kontrolowania globalnej pandemii COVID-19.
W tym kontekście podanie szczepionki ogółowi społeczeństwa ma kluczowe znaczenie
[1, 12]. Wiadomo, że szczepionki są skuteczne w tworzeniu długotrwałej pamięci
immunologicznej w celu zwalczania chorób zakaźnych [2]. Naukowcy niezwykle intensywnie pracowali nad opracowaniem szczepionki przeciwko wirusowi COVID-19.
Natomiast cały wysiłek społeczności naukowej włożony w poszukiwanie szczepionki
na COVID-19 może być utrudniony przez powszechne wahanie się pewnych grup
potencjalnych pacjentów co do przyjęcia szczepionek [13].
Indywidualny proces podejmowania decyzji o tym, czy zaszczepić się przeciwko
COVID-19, czy też nie, jest wieloczynnikowy i należy go wziąć pod uwagę przy
projektowaniu każdej kampanii szczepień. W szczególności gotowość zaszczepienia
się przeciwko SARS-CoV-2 zależy od:
1

Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
3
Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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dostępności, tj. faktycznego istnienia skutecznej szczepionki i kraju jej pochodzenia;
dostępności do szczepionki, która mogłaby być ograniczona przez indywidualne lub
rządowe ograniczenia budżetowe w zakresie zdrowia publicznego;
 ryzyka zdrowotnego, które zależy od intensywności i dotkliwości skutków ubocznych oraz częstości występowania COVID-19;
 informacji o korzyściach, ryzyku i ścieżkach dostępu;
 wcześniejszych doświadczeń z innymi szczepionkami i narażeniu na choroby,
ponieważ wpływa to na postrzeganie ryzyka;
 czynników socjodemograficznych, w tym wiek, poziom wykształcenia, płeć i inne
[13].
Wahanie się co do szczepień pozostaje barierą dla pełnego szczepienia populacji
przeciwko wysoce zakaźnym chorobom. Szybki rozwój, powstanie szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19 może przyczynić się co do wątpliwości na temat skuteczności szczepień [14]. Pomimo znacznych postępów w dziedzinie szczepień w ciągu
ostatniego stulecia, odrodzenie się chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, skłoniło Światową Organizację Zdrowia (WHO) do zidentyfikowania wahania
się co do szczepień jako główne zagrożenie dla zdrowia na świecie. Owe wątpliwości
mogą być podsycane przez informacje zdrowotne uzyskane z różnych źródeł, w tym
z nowych mediów, takich jak Internet i media społecznościowe, które to osiągnęły globalną popularność i w przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, umożliwiają jednostkom szybkie tworzenie i udostępnianie treści na całym świecie bez nadzoru redakcyjnego [15].

2. Cel pracy
Celem pacy była analiza postaw mieszkańców Dolnego Śląska wobec szczepionki
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

3. Materiał i metody
Badaniem objęto 120 losowo wybranych mieszkańców województwa dolnośląskiego, w tym 58 kobiet i 62 mężczyzn. Średnia wieku badanych wyniosła 44,08 lat
+/-14,34. Minimalny wiek w badanej grupie to 18 lat natomiast maksymalny 87 lat.
75,8% respondentów to mieszkańcy miast. Połowa badanych określiła swój status
materialny jako dobry.
Szczegółowe dane zawiera tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
Płeć
Kobiety

58
48,3%
62
51,7%

Mężczyźni
Wiek
Średnia
Mediana
Odchylenie standardowe
Minimum
Maksimum

44,1
41,5
14,3
18
87
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Wiek
Od 18 do 30 lat

19
15,8%
36
30,0%
32
26,7%
15
12,5%
18
15,0%

Od 31 do 40 lat
Od 41 do 50 lat
Od 51 do 60 lat
Powyżej 60 lat
Miejsce zamieszkania
Miasto

91
75,8%
29
24,2%

Wieś
Status materialny
Bardzo dobry

15
12,5%
60
50,0%
42
35,0%
3
2,5%

Dobry
Dostateczny
Niedostateczny
Źródło: opracowanie własne, n = 120

Badanie było całkowicie dobrowolne i anonimowe. Metodą zastosowaną w pracy
był sondaż diagnostyczny, narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety
zawierający pytania dotyczące szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
W badaniu zostały użyte następujące statystyki opisowe:
1. Opis tabelaryczny – dane przedstawione są w postaci tabel z uwzględnieniem
zależności najistotniejszych dla zbadania hipotez; tabele krzyżowe uwzględniają
podstawowe zmienne niezależne;
2. Do zmierzenia zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi wykorzystano test
niezależności Chi-Kwadrat, będący najodpowiedniejszy z uwagi na jakościowy
charakter badanych zmiennych. Do określenia siły związku wykorzystane zostały
współczynniki oparte na teście: Phi oraz V Kramera.
W badanej grupie 15,8% respondentów zachorowało na COVID-19 natomiast
64,2% ma wśród swoich bliskich, przyjaciół, rodziny – kogoś, kto chorował na
COVID-19. Co czwarty uczestnik badania zgłosił, iż ktoś z jego bliskich, przyjaciół
czy też rodziny zmarł na COVID-19. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Częstość zachorowania na COVID-19
Czy chorowałeś / chorowałaś już na COVID-19?
Tak
Nie
Czy ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół, rodziny chorował na COVID-19?
Tak
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N
19
101
N
77

%
15,8%
84,2%
%
64,2%
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Nie
43
35,8%
Czy ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół, rodziny zmarł na COVID-19?
N
%
Tak
29
24,2%
Nie
91
75,8%
Źródło: opracowanie własne, n = 120

Jedynie co trzecia osoba uważa, że szczepionka przeciw SARS-CoV-2 jest bezpieczna. oraz, że szczepienie powinno być obowiązkowe. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Bezpieczeństwo i obowiązek szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Czy uważasz, że szczepionka przeciw wirusowi SARS-CoV-2
jest bezpieczna?
Tak
Nie
Nie wiem
Czy według ciebie szczepienie powinno być obowiązkowe?
Tak
Nie
Nie wiem

N

%

40
25
55
N
32
40
48

33,3%
20,8%
45,8%
%
26,7%
33,3%
40,0%

Źródło: opracowanie własne, n = 120

40,8% badanych ma zamiar zaszczepić się lub już to uczyniło, a 18,3% respondentów
nie zaszczepiło się i też nie ma takiego zamiaru. Reszta badanych (40,8%) jeszcze nie
wie, waha się. Badani najczęściej motywowali swoją decyzję o zaszczepieniu się chęcią
powrotu do normalnego życia (60,3%) oraz obawą przed zachorowaniem na COVID-19
(53,9%) (tab. 4). Natomiast za przyczynę braku chęci do zaszczepienia wskazywali brak
wiary w skuteczność szczepionki (53,5%) i niemożność wyboru rodzaju szczepionki
(50,7%) (tab. 4). Osoby niezdecydowane również zostały uwzględ-nione w zestawieniu danych, miały możliwość wskazania zarówno motywacji do zaszczepienia, jak
i przyczyny niechęci do szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Liczba osób,
które zadeklarowały zachorowanie na COVID-19 (tab. 2), nie jest jednoznaczna,
równa z deklaracją z tabeli 4 i 5, można domniemywać, że owe osoby zauważyły
u siebie objawy COVID-19, natomiast nie zrobiły testu będącego tego potwierdzeniem.
Tabela 4. Jeśli zaszczepiłeś/zaszczepiłaś się lub masz takiego zamiar to dlaczego?
Jeśli zaszczepiłeś/zaszczepiłaś się
lub masz taki zamiar to dlaczego?
Chcę wrócić do normalnego życia
Obawiam się zachorowania na COVID-19
Obawiam się zarażenia moich bliskich
Chcę wyjechać do innego kraju, np. wakacje
Chorowałem/chorowałam już na COVID-19 i nie chcę ponownie
OGÓŁEM

N

%

47
42
33
26
4
152

30,9%
27,6%
21,7%
17,1%
2,6%
100,0%

Procent
obserwacji
60,3%
53,9%
42,3%
33,3%
5,1%
194,9%

Źródło: badania własne, liczba badanych = 98, liczba odpowiedzi = 152, badani mogli wybrać więcej
niż 1 odp.
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Tabela 5. Jeśli nie zaszczepiłeś zaszczepiłaś się i nie masz takiego zamiaru to jaka jest tego przyczyna?
Jeśli nie zaszczepiłeś / zaszczepiłaś się i nie masz takiego zamiaru
to jaka jest tego przyczyna?
Nie wierzę w skuteczność szczepionki
Nie mam możliwości wyboru rodzaju szczepionki
Nie wierzę w pandemię
Obawiam się powikłań
Posiadam już przeciwciała – chorowałem/chorowałam już
na COVID-19
Nacisk bliskich na unikanie szczepienia
Moje poglądy są sprzeczne ze szczepieniami, więc i tej szczepionce
jestem przeciwny/przeciwna
Mam przeciwskazania zdrowotne
OGÓŁEM

N

%

38
36
25
20

27,5%
26,1%
18,1%
14,5%

Procent
obserwacji
53,5%
50,7%
35,2%
28,2%

7

5,1%

9,9%

5

3,6%

7,0%

5

3,6%

7,0%

2
138

1,4%
100,0%

2,8%
194,3%

Źródło: badania własne, liczba badanych = 71, liczba odpowiedzi = 138, badani mogli wybrać więcej
niż 1 odp.

Respondenci najczęściej wskazywali, że obawiają się powikłań poszczepiennych
takich jak zgon (68,3%), zakrzepy, zatory (55,8%), jak również reakcji anafilaktycznej
(35,0%). Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Jakich powikłań poszczepiennych się obawiasz?
Jakich powikłań poszczepiennych się obawiasz?
Zgonu
Zakrzepów, zatorów
Reakcji anafilaktycznej
Bólu stawów, mięśni
Złego samopoczucia, zmęczenia
Nudności, wymiotów
Podwyższonej temperatury, dreszczy
Biegunki
Bólu głowy
Wysypki
OGÓŁEM

N
82
67
42
15
13
11
10
6
5
3
254

%
32,3%
26,4%
16,5%
5,9%
5,1%
4,3%
3,9%
2,4%
2,0%
1,2%
100,0%

Procent obserwacji
68,3%
55,8%
35,0%
12,5%
10,8%
9,2%
8,3%
5,0%
4,2%
2,5%
211,6%

Źródło: badania własne, liczba badanych = 120, liczba odpowiedzi = 254, badani mogli wybrać więcej
niż 1 odp.

4. Analiza wyników
Nie wykazano zależności pomiędzy płcią badanych i miejscem zamieszkania
a zaszczepieniem się lub zamiarem przyjęcia szczepionki.
Badani, którzy twierdzą, że szczepionka przeciw wirusowi SARS-CoV-2 jest bezpieczna znacznie częściej od pozostałych są już zaszczepieni lub mają zamiar się
zaszczepić. Chętniej też szczepią się osoby, które uważają, iż szczepienie powinno być
obowiązkowe.
Analizując wiek respondentów, wykazano, że im starsi są badani tym częściej są
zaszczepieni, ale ta tendencja widoczna jest wyłącznie do 60 roku życia. Powyżej tego
roku następuje spadek zaszczepionych. Zależność między zmiennymi jest istotna statystycznie oraz odznacza się wyraźną siłą związku (tab. 7).
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Tabela 7. Wiek a zaszczepienie się

Czy już się
zaczepiłeś /
zaszczepiłaś?

Tak
Nie

Ogółem
V Kramera

0,345

współczynnik

wartość

N
%
N
%
N
%
14,299
Chikwadrat

Wiek
Od 18
do 30
lat
1
5,3%
18
94,7%
19
100,0%
4

Od 31
do 40
lat
3
8,3%
33
91,7%
36
100,0%
0,006

df

p

0d 41
do 50
lat
5
15,6%
27
84,4%
32
100,0%
0,006
p
Monte
Carlo

Od 51
do 60
lat
7
46,7%
8
53,3%
15
100,0%

Powyżej
60 lat

Ogółem

5
27,8%
13
72,2%
18
100,0%

21
17,5%
99
82,5%
120
100,0%

źródło: badania własne, n = 120

Badani w starszych grupach wiekowych bardziej są przekonani, że chcą się
zaszczepić. Zależność między zmiennymi jest istotna statystycznie oraz odznacza się
wyraźną siłą związku. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 8.
Tabela 8. Wiek a zamiar zaszczepienia się

Czy
zamierzasz
się
zaszczepić?

Tak
Nie
Nie
wiem

Ogółem
V Kramera

0,341

współczynnik

wartość

N
%
N
%
N
%
N
%
23,027
Chikwadrat

Wiek
Od 18
do 30
lat
2
11,1%
5
27,8%
11
61,1%
18
100,0%
8

Od 31
do 40
lat
8
24,2%
9
27,3%
16
48,5%
33
100,0%
0,003

df

p

0d 41
do 50
lat
4
14,8%
5
18,5%
18
66,7%
27
100,0%
0,003
p
Monte
Carlo

Od 51
do 60
lat
5
62,5%
2
25,0%
1
12,5%
8
100,0%

Powyżej
60 lat

Ogółem

9
69,2%
1
7,7%
3
23,1%
13
100,0%

28
28,3%
22
22,2%
49
49,5%
99
100,0%

Źródło: badania własne, n = 99

Gdy ktoś z bliskich nie chorował na COVID-19 badani rzadziej byli zaszczepieni.
Zależność jest istotna statystycznie oraz odznacza się dość słabą siłą związku (tab. 9).
Tabela 9. Zaszczepienie się a choroba bliskiej osoby

Czy już się
zaszczepiłeś /
zaszczepiłaś?

Tak
Nie

N
%
N
%

Czy ktoś z Twoich bliskich,
przyjaciół, rodziny chorował na
COVID-19?
Tak
Nie
19
2
24,7%
4,7%
58
41
75,3%
95,3%

82

Ogółem
21
17,5%
99
82,5%
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N
77
43
120
Ogółem
%
100,0%
100,0%
100,0%
Phi
0,253
7,663
1
0,006
0,005
współczynnik

wartość

Chikwadrat

df

p

p dokładne

Źródło: opracowanie własne, n = 120

Gdy ktoś z bliskich nie zmarł na COVID-19 badani rzadziej są zaszczepieni.
Współczynnik zależności jest istotny statystycznie oraz charakteryzuje się nieznaczną
siłą związku.
Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Zaszczepienie się a śmierć osoby bliskiej na COVID-19

Czy już się
zaszczepiłeś /
zaszczepiłaś?

Tak
Nie

Ogółem
Phi

0,201

współczynnik

wartość

N
%
N
%
N
%
4,852
Chikwadrat

Czy ktoś z Twoich bliskich,
przyjaciół, rodziny zmarł na
COVID-19?
Tak
Nie
9
12
31,0%
13,2%
20
79
69,0%
86,8%
29
91
100,0%
100,0%
1
0,028
df

p

Ogółem
21
17,5%
99
82,5%
120
100,0%
0,046
p dokładne

Źródło: opracowanie własne, n = 120

Między wystąpieniem COVID-19 wśród bliskich a zamiarem zaszczepienia się nie
wykazano związku istotnego statystycznie. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 11.
Tabela 11. Zamiar zaszczepienia się a choroba bliskiej osoby

Phi

0,107

N
%
N
%
N
%
N
%
1,135

współczynnik

wartość

Chi-kwadrat

Tak
Czy
zamierzasz się
zaszczepić?

Nie
Nie wiem

Ogółem

Czy ktoś z Twoich bliskich,
przyjaciół, rodziny chorował na
COVID-19?
Tak
Nie
16
12
27,6%
29,3%
11
11
19,0%
26,8%
31
18
53,4%
43,9%
58
41
100,0%
100,0%
2
0,567
df

p

Ogółem
28
28,3%
22
22,2%
49
49,5%
99
100,0%
0,598
p Monte
Carlo

Źródło: opracowanie własne, n = 99

Zamiar zaszczepienia nie jest zależny w sposób istotny statystycznie od tego czy
ktoś z bliskich zmarł na COVID-19 (tab. 12).
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Tabela 12. Zamiar zaszczepienia się a śmierć bliskiej osoby z powodu COVID-19

Phi

0,088

N
%
N
%
N
%
N
%
0,768

współczynnik

wartość

Chi-kwadrat

Tak
Czy
zamierzasz się
zaszczepić?

Nie
Nie wiem

Ogółem

Czy ktoś z Twoich bliskich,
przyjaciół, rodziny zmarł na
COVID-19?
Tak
Nie
6
22
30,0%
27,8%
3
19
15,0%
24,1%
11
38
55,0%
48,1%
20
79
100,0%
100,0%
2
0,681
df

p

Ogółem
28
28,3%
22
22,2%
49
49,5%
99
100,0%
0,755
p Monte
Carlo

Źródło: opracowanie własne, n = 99

5. Podsumowanie
Przedłużający się czas trwania pandemii, trwające obostrzenia, utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu niewątpliwie wpływają na chęć powrotu do normalnego
życia, aczkolwiek szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wciąż budzi wiele
wątpliwości, mając zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, z jednej strony
występujący strach przed zachorowaniem, chęć pozostania w zdrowiu, uchronienie
najbliższych przed zachorowaniem, a z drugiej obawa przed przyjęciem szczepionki,
powątpiewanie z jej skuteczność i bezpieczeństwo, brak możliwości wyboru rodzaju
szczepionki czy też strach przed powikłaniami.
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Stosunek mieszkańców województwa dolnośląskiego do szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2
Wstęp: Pandemia COVID-19 spowodowana wirusem SARS-CoV-2 stanowi globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego. Biorąc pod uwagę niezwykłe rozprzestrzenianie się choroby, wszystkie kraje przyjęły
strategie ograniczenia przenoszenia, takie jak ogólnokrajowe blokady, ograniczenie kontaktów, utrzymywanie
dystansu, środki ochronne oraz szczepienia.
Cel pracy: Analiza postaw mieszkańców Dolnego Śląska wobec szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Materiał i metody: Badaniem objęto 120 losowo wybranych mieszkańców województwa dolnośląskiego,
w wieku od 18 do 87 lat. Badanie było całkowicie dobrowolne i anonimowe. Jako narzędzie badawcze użyto
autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego pytania dotyczące szczepionki przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
Wyniki: Co trzecia przebadana osoba uważa, iż szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 jest bezpieczna, 41% ankietowanych deklaruje zaszczepienie się lub też już to uczyniło. Głównymi powodami
skłaniającymi do zaszczepienia się jest obawa przed zachorowaniem i chęć powrotu do normalnego życia,
natomiast najczęściej wskazywanymi powodami niechęci do szczepienia jest brak wiary w skuteczność
oraz niemożność wyboru szczepionki.
Wnioski: Szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 budzi wiele wątpliwości, mając zarówno swoich
zwolenników, jak i przeciwników.
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, szczepionka, postawy wobec szczepienia

Relation of the inhabitants of the Lower Silesia Voivodship to vaccination against
the SARS-CoV-2 virus
Introduction: The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus is a global public health
emergency. Given the unusual spread of the disease, all countries have adopted transmission reduction
strategies such as nationwide boundaries, restriction of contact, keeping distances, protective measures and
vaccination.
Aim of the study: Analysis of attitudes of the inhabitants of Lower Silesia Voivodship towards the SARSCoV-2 vaccine.
Material and methods: The study included 120 randomly selected inhabitants of the Lower Silesia Province,
aged 18 to 87 years. The study was completely voluntary and anonymous. A author`s questionnaire
containing questions about the SARS-CoV-2 vaccine was used as a research tool.
Results: Every third respondent believes that the SARS-CoV-2 vaccine is safe, 41% of respondents declare
that they have vaccinated themselves or have already done so. The main reasons for vaccination are the
fear of getting sick and the willingness to return to normal life, while the most frequently indicated reasons
for reluctance to vaccination are lack of faith in effectiveness and inability to choose a vaccine.
Conclusions: The SARS-CoV-2 virus vaccine raises many doubts, having both its supporters and opponents.
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, vaccine, attitudes considering vaccination
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Gastropareza jako powikłanie neuropatyczne cukrzycy
1. Wprowadzenie
Pojęcie cukrzycy odnosi się do heterogennej grupy zaburzeń metabolicznych,
o zróżnicowanej etiopatogenezie, w których dochodzi do przewlekłej hiperglikemii
wskutek zaburzenia wydzielania insuliny lub oporności tkanek obwodowych na jej
działanie [1]. Chociaż przewlekła hiperglikemia jest zjawiskiem, które stanowi istotę
cukrzycy, a także jest jej kryterium rozpoznania, to warto zwrócić uwagę, że w przebiegu cukrzycy dochodzi do rozwoju złożonych zaburzeń metabolizmu węglowodanów,
lipidów i białek [2].
Cukrzyca może prowadzić do powikłań, wśród których wyróżnia się powikłania ostre
oraz przewlekłe. Do ostrych powikłań cukrzycy należy kwasica i śpiączka ketonowa,
kwasica i śpiączka mleczanowa, zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny oraz hipoglikemia polekowa. Przewlekłe powikłania cukrzycy obejmują konsekwencje mikroangiopatii (należą do nich nefropatia oraz retinopatia), makroangiopatii (przyspieszony
i zmodyfikowany rozwój miażdżycy) oraz neuropatii. Złożonym powikłaniem cukrzycy,
w którego patogenezie bierze udział uszkodzenie zarówno naczyń krwionośnych, jak
również nerwów obwodowych, jest zespół stopy cukrzycowej [3, 4].
Neuropatia cukrzycowa może mieć charakter uogólnionej neuropatii somatycznej,
neuropatii ogniskowej lub neuropatii autonomicznego układu nerwowego [5]. Gastropareza jest jedną z klinicznych manifestacji cukrzycowej neuropatii autonomicznej,
polegającą na przewlekłym opóźnieniu opróżniania żołądka, które nie wynika z istnienia
przeszkody mechanicznej [6].
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie przeglądu literatury oraz przedstawienie najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat patogenezy, epidemiologii, diagnostyki i leczenia gastroparezy w przebiegu cukrzycowej
neuropatii autonomicznej.

2. Patogeneza
Patogeneza gastroparezy cukrzycowej nie jest do końca poznana, jednakże zidentyfikowano dotychczas kilka czynników istotnie wpływających na rozwój schorzenia.
U podstawy każdego z mechanizmów prowadzących do rozwoju gastroparezy leży
utrzymująca się przewlekle hiperglikemia [7]. U chorych ze źle kontrolowaną glikemią
1
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dochodzi do rozwoju mikroangiopatii, co prowadzi do uszkodzenia komórek Schwanna.
W wyniku uszkodzenia komórek osłonki mielinowej neuronów, powracają one do
swojej niemielinizującej formy. Uszkodzeniu ulegają również aksony neuronów [8].
Postępujące uszkodzenie nerwu błędnego, przyczynia się do zmniejszenia stymulowanego przez ten nerw wydzielania polipeptydu trzustkowego. W następstwie tego
dochodzi do zmniejszenia wydzielania enzymów trzustkowych i spowolnienia procesu
trawienia pokarmu [7].
Kolejnym z czynników wpływających na zaburzenie procesów trawienia i powodujących zaleganie pokarmu w żołądku jest postępująca miopatia oraz uszkodzenie
komórek Cajala. Komórki Cajala są komórkami bodźcoprzewodzącymi tworzącymi
sieć w obrębie mięśniówki ściany żołądka, odpowiedzialnymi za pobudzenie ściany
żołądka do skurczu. Ich wyczerpanie powoduje zaburzenie perystaltyki przewodu
pokarmowego, a w konsekwencji upośledzenie przemieszczania się treści pokarmowej
do dwunastnicy [9, 10].
Zaburzeniu ulega również proces syntezy tlenku azotu przez zmniejszoną ekspresję
neuronalnej syntazy tlenku azotu, co przekłada się na upośledzenie relaksacji mięśniówki odźwiernika. Przyczynia się to do opóźnienia opróżniania żołądka, co wraz
z dysfunkcją sieci komórek Cajala i utrzymującą się hiperglikemią, dodatkowo nasila
problem zalegania pokarmu w żołądku [11-13].
Na rozwój gastroparezy ma również wpływ stres oksydacyjny. Zmniejszenie liczby
makrofagów pozbawionych oksydazy hemowej-1 przekłada się na nasilenie procesów
zapalnych i przyspieszenie rozwoju choroby [7].

3. Epidemiologia
W przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii badaniu populacyjnym, dotyczącym
epidemiologii gastroparezy w populacji europejskiej, którego wyniki opublikowano
w 2021 roku oszacowano, że chorobowość w 2016 roku wynosiła 13,8 (95% CI 12,615,1) na 100 tysięcy osób, zaś zapadalność wzrosła z 1,5 (95% CI 1,1-1,8) na 100 tysięcy osób na rok do 1,9 (95% CI 1,4-2,3) na 100 tysięcy osób na rok pomiędzy rokiem
2004 oraz 2016. Za 39,4% przypadków odpowiadała gastropareza idiopatyczna, zaś
37,5% przypadków stanowiła gastropareza w przebiegu cukrzycowej neuropatii
autonomicznej. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy chorymi z cukrzycą typu 1
oraz chorymi z cukrzycą typu 2 w zakresie ryzyka rozwoju gastroparezy [14].
W 2020 roku opublikowano wyniki dużego badania populacyjnego przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w którym przeanalizowano dane 43 827 910
osób. Gastroparezę rozpoznano u 69 950 osób (0,16%). W badanej populacji cukrzycę
typu 1 rozpoznano u 249 930 osób, wśród których 4,59% chorych było leczonych
z powodu gastroparezy, zaś cukrzycę typu 2 rozpoznano u 2 940 280 osób, wśród
których 1,31% chorych było leczonych z powodu gastroparezy [15].

4. Symptomatologia
Obraz kliniczny gastroparezy obejmuje takie objawy podmiotowe, jak nudności
i wymioty, uczucie pełności poposiłkowej, dyskomfort lub ból w nadbrzuszu, a także
wczesne uczucie sytości podczas spożywania posiłku. W ciężkich przypadkach może
dojść do niedożywienia oraz utraty masy ciała. W przebiegu gastroparezy nie występują
żadne charakterystyczne nieprawidłowości w badaniu fizykalnym [16].
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W celu określenia stopnia nasilenia objawów chorobowych stosuje się indeks objawów kardynalnych gastroparezy (GCSI, ang. gastroparesis cardinal syndrom index).
Skala ta opiera się na ocenie nasilenia trzech najczęściej występujących objawów,
takich jak uczucie pełności po posiłku, nudności i wymioty oraz wzdęcia. Im wyższy
jest wynik uzyskany w tej skali, tym bardziej nasilone są objawy [17].

5. Diagnostyka
Diagnostyka gastroparezy cukrzycowej opiera się przede wszystkim na ocenie
pasażu pokarmu przez przewód pokarmowy. Przed przystąpieniem do badań czynnościowych bezwzględnie należy wykluczyć obecność przeszkody mechanicznej, utrudniającej pasaż jelitowy zarówno w obrębie, jak i poza przewodem pokarmowym. Konieczne jest wykonanie endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy
również przeprowadzić diagnostykę obrazową jamy brzusznej przy użyciu technik
ultrasonografii, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego [7].
Złotym standardem diagnostycznym w tej jednostce chorobowej jest scyntygrafia
z zastosowaniem izotopu technetu 99Tc [18]. Pacjent przed badaniem spożywa odpowiednio przygotowany posiłek – jest to najczęściej kanapka z jajkiem znakowana
koloidem siarki z izotopem technetu. Następnie oceniany jest proces opróżniania żołądka
w momencie spożycia posiłku oraz po jednej, dwóch i czterech godzinach od zakończenia spożywania posiłku. Dodatkowo w celu zwiększenia czułości testu można
dokonać oceny opróżniania żołądka po wypiciu płynu – taka ocena pozwala częściowo
ocenić stopień odpowiedzi na leczenie u chorych z cukrzycą [19, 20].
Kolejną metodą diagnostyczną w przypadku podejrzenia gastroparezy jest zastosowanie bezprzewodowej kapsułki z funkcją oceny pH, temperatury i ciśnienia otaczającego środowiska (WMC, ang. wireless motility capsule) [21]. Czas przebywania
kapsułki w żołądku koreluje z czasem opróżniania żołądka z niskotłuszczowego posiłku.
Momentem zakończenia opróżniania żołądka jest rejestrowany przez urządzenie
wzrost poziomu pH w chwili przejścia do dwunastnicy [19, 22, 23].
W diagnostyce gastroparezy cukrzycowej wykorzystywane są również testy oddechowe z użyciem izotopu węgla 13C z kwasem octowym lub spiruliną jako podłożem.
Co najmniej osiem godzin po zakończeniu ostatniego posiłku u badanego wykonuje się
test oddechowy bezpośrednio przed spożyciem znakowanego posiłku, a następnie po
trzydziestu minutach i czterech godzinach. Kumulacja izotopu 13C w wydychanym
powietrzu odzwierciedla tempo opróżniania żołądka. Testy oddechowe stanowią metodę
z wyboru w diagnostyce gastroparezy u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu
na brak narażenia na promieniowanie gamma, które występuje w przypadku scyntygrafii [19].
Dodatkowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce gastroparezy cukrzycowej
jest manometria żołądkowo-dwunastnicza. W trakcie badania mierzy się wartości ciśnienia w świetle dystalnej części żołądka oraz dwunastnicy, na czczo i po posiłku.
Pozwala to na ocenę zaburzeń motoryki żołądka i jelita cienkiego. Wartość ciśnienia
skurczu w dystalnym odcinku części przedodźwiernikowej żołądka < 40 mmHg
w okresie poposiłkowym świadczy o występowaniu miopatii, natomiast zmniejszenie
częstotliwości skurczów o prawidłowej amplitudzie sugeruje współwystępowanie zmian
o charakterze miopatii i neuropatii [19].
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Pozostałymi badaniami wykorzystywanymi w diagnostyce gastroparezy są: radiologiczne badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z podaniem
barytu, ultrasonografia przewodu pokarmowego i elektrogastrografia. Szczególne nadzieje na przyszłość niesie ze sobą elektrogastrografia, wymaga ona jednak dalszych
badań [18].
Przeprowadzenie każdego z powyższych badań wymaga odpowiedniego przygotowania pacjenta. Co najmniej dwie doby przed każdym badaniem oceniającym pasaż
przez przewód pokarmowy należy odstawić leki mogące wpływać na perystaltykę. Do
leków mogących dać fałszywie nieprawidłowy wynik należą opioidy oraz leki
o działaniu antycholinergicznym. Z kolei pseudonormalizację w przypadku występowania zaburzeń pasażu mogą powodować metoklopramid, domperidon, erytromycyna
i inne leki powodujące przyspieszenie perystaltyki. Wartość glikemii na czczo nie
powinna u badanych przekraczać 275 mg/dl, a w przypadku badania scyntygraficznego
180 mg/dl. W innym przypadku badanie należy odroczyć do uzyskania względnej
euglikemii [21].

6. Diagnostyka różnicowa
Ze względu na niespecyficzne objawy, gastroparezę należy różnicować z innymi
schorzeniami przewodu pokarmowego przebiegającymi z zaburzeniami perystaltyki,
takimi jak dyspepsja czynnościowa oraz choroba refluksowa przełyku. Innymi schorzeniami, które należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej są przewlekła rzekoma niedrożność jelit (CIPO, ang. chronic intestinal pseudo-obstruction), zespół
cyklicznych wymiotów, zespół ruminacji i zespół niepowściągliwych wymiotów
wywołanych kannabinoidami (CHS, ang. cannabinoid hyperemesis syndrome). Gastroparezę należy również różnicować z chorobami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania, takimi jak bulimia [7, 19].

7. Leczenie
Postępowanie terapeutyczne w gastroparezie cukrzycowej można podzielić na
farmakologiczne i zabiegowe. Rodzaj wdrażanej terapii dostosowuje się do stopnia
zaawansowania procesu chorobowego i do nasilenia objawów.

7.1. Zalecenia dotyczące stylu życia i profilaktyka
W początkowej fazie choroby, przy niewielkim nasileniu objawów klinicznych,
modyfikacja stylu życia i diety stanowi wystarczający element leczenia. Rekomendowaną dietą jest dieta łatwostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i tłuszczów, a także dieta bezresztkowa. Wyeliminowanie z codziennej diety
produktów tłustych oraz tych o dużej zawartości błonnika przyczynia się do zmniejszenia
częstotliwości występowania objawów schorzenia. Zalecane jest spożywanie pięciu
posiłków dziennie o małej objętości. Produkty stosowane w codziennej diecie powinny
łatwo dać się rozdrobnić widelcem (tzw. dieta o małych rozmiarach cząstek). Jeżeli jest
to konieczne, można stosować dietę płynną [7, 19].
Chorzy powinni pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Bezwzględnie należy unikać
używek – alkoholu i wyrobów tytoniowych [19]. Odpowiednia kontrola glikemii
w cukrzycy również przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości ze strony układu
pokarmowego i równocześnie stanowi jedyne postępowanie profilaktyczne w rozwoju
powikłań neuropatycznych cukrzycy [7, 19].
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7.2. Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne gastroparezy obejmuje leki prokinetyczne, wśród których
można wyróżnić: (1) antagonistów receptora dopaminowego D2 (itopryd, domperidon);
(2) agonistów receptora serotoninowego 5-HT4 (cizapryd, tegaserod, mozapryd, prukalopryd); (3) substancje, które są zarówno antagonistami receptora D2, jak i agonistami
receptora 5-HT4 (metoklopramid); (4) agonistów receptora motyliny (erytromycyna) [6].
Co interesujące, w metaanalizie pięciu randomizowanych badań klinicznych, której
wyniki opublikowano w 2019 roku wykazano, że leki prokinetyczne mają również
istotny korzystny wpływ w porównaniu z placebo na jakość kontroli glikemii, ocenioną
za pomocą odsetka hemoglobiny glikowanej [24].

7.3. Leczenia zabiegowe
W przypadku znacznego nasilenia objawów choroby, przy równoczesnym braku
skuteczności leczenia farmakologicznego, u chorych można wykonać szereg procedur
zabiegowych, które umożliwiają poprawę komfortu życia pacjentów z gastroparezą.
Niestety nawet leczenie zabiegowe nie gwarantuje pełnej ulgi w zakresie ustąpienia
objawów chorobowych.

7.3.1. Iniekcje toksyny botulinowej
Jedną z metod terapii gastroparezy cukrzycowej stanowią iniekcję toksyny botulinowej. Toksynę botulinową wprowadza się w obręb mięśni odźwiernika w trakcie endoskopii [25]. Ze względu na dysfunkcję układu współczulnego u chorych z cukrzycą
oraz nadmierne napięcie mięśniówki odźwiernika działanie wprowadzonej substancji
umożliwia jej rozluźnienie. Dzieję się to poprzez wiązanie łańcucha ciężkiego
cząsteczki toksyny botulinowej z zakończeniami presynaptycznymi cholinergicznych
włókien nerwowych w obrębie płytki motorycznej, a konkretnie z receptorem SV2C,
zlokalizowanym na wewnętrznej powierzchni błony pęcherzyka synaptycznego.
W wyniku tej reakcji substancja zostaje wchłonięta do cytozolu, gdzie łańcuch lekki
cząsteczki reaguje z białkiem SNAP-25, stanowiącym element układu SNARE, który
odpowiada za transport pęcherzykowy. W wyniku tego procesu dochodzi do blokady
funkcji motorycznej płytki nerwowo-mięśniowej, a w konsekwencji do zwiotczenia
mięśni [26].
Terapia za pomocą toksyny botulinowej przynosi jedynie częściową poprawę
w zakresie objawów u chorych. W badaniach przeprowadzonych na grupie 63 chorych
z gastroparezą cukrzycową pozytywną odpowiedź na leczenie uzyskano o 43% pacjentów, a ulga po zabiegu trwała średnio 5 miesięcy. Reakcja pacjentów uzależniona
jest również od zastosowanej dawki preparatu. W grupie 179 badanych 77% zareagowało na dawkę 200 jednostek międzynarodowych toksyny botulinowej, podczas gdy
na 100 jednostek jedynie 54%. W związku z otrzymywanymi w badaniach wynikami
iniekcja toksyną botulinową odźwiernika nie może stanowić długofalowej metody
leczenia, a także często nie może pozostać jedyną metodą. Ten rodzaj zabiegu może
również stanowić jedną z metod oceny odpowiedzi na inne planowane zabiegi, np.
pyloromiotomię, a pozytywna odpowiedź na iniekcję toksyny botulinowej sugeruje
powodzenie zabiegu pyloromiotomii [27].
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7.3.2. Pyloromiotomia
Kolejnym z zabiegów wykonywanych w celu zniwelowania objawów choroby jest
pyloromiotomia. Polega on na częściowym przecięciu włókien mięśniowych odźwiernika. Zabieg ten można wykonać metodą klasyczną lub endoskopową [27].
Pyloromiotomia metodą klasyczną, inaczej nazwana operacją metodą RamstedtaWebera polega na nadśluzówkowym podłużnym przecięciu błony mięśniowej. Ze
względu na rozwój technik endoskopowych i większe ryzyko powikłań w przypadku
zbiegu operacyjnego, metoda ta została wyparta przez procedury endoskopowe. Endoskopowa miotomia żołądka (G-POEM, ang. gastric peroral endoscopic myotomy),
zwana również przezustną pyloromyotomią (POP, ang. per oral pyloromyotomy) [28]
jest zabiegiem analogicznym do operacji klasycznej, jednakże ze względu na przeprowadzanie jej za pomocą metod endoskopowych, wiąże się ona z mniejszym ryzykiem
wystąpienia powikłań u pacjenta. W samym zabiegu G-POEM wyróżnia się następujące etapy:
 Oddzielenie błony śluzowej od reszty warstw ściany żołądka za pomocą podśluzówkowego wstrzyknięcia roztworu, stanowiącego mieszaninę soli fizjologicznej, indygokarminu i epinefryny.
 Wytworzenie kanału podśluzówkowego, ciągnącego się od krzywizny większej
żołądka w odległości około 5 cm od odźwiernika, aż do około 1 cm nad odźwiernikiem.
 Wykonanie miotomii na pełnej grubości od 2 do 3 centymetrów proksymalnie do
odźwiernika do 1 cm poza opuszkę dwunastnicy.
 Zamknięcie ujścia śluzówki za pomocą metalowych klipsów lub odpowiedniego
urządzenia do endoskopowego wykonywania szwów [29,30].
Po wykonaniu zabiegu G-POEM poprawa z zakresie zgłaszanych objawów występuje u ok. 80% pacjentów [29]. Rezultaty otrzymywane w wyniku zastosowania metody
endoskopowej są porównywalne do tych otrzymywanych w przypadku użycia metody
klasycznej. Jak wyżej wspomniano, G-POEM ma przewagę nad zabiegiem chirurgicznym, ze względu na mniejsze ryzyko powikłań, jednakże nie jest ona całkiem ich
pozbawiona. Do możliwych powikłań zabiegu należą: krwawienie z górnego odcinka
lub perforacja przewodu pokarmowego, jak również stenoza odźwiernika, wtórna do
powstałej na skutek zabiegu tkanki bliznowatej [28].

7.3.3. Elektryczna stymulacja żołądka (GES)
Elektryczna stymulacja żołądka (GES, ang. gastric electrical stimulation) jest metodą
mającą na celu poprawę motoryki przewodu pokarmowego i złagodzenie zgłaszanych
objawów u chorych z gastroparezą cukrzycową poprzez zastąpienie funkcji komórek
Cajala ścian żołądka przez impuls elektryczny. Urządzenie składa się z neurostymulatora i dwóch elektrod. Główny mechanizm urządzenia wszczepiany jest do powłok
jamy brzusznej, głównie w prawym lub lewym górnym kwadrancie [31]. Elektrody
zostają zaś doprowadzone do dystalnej części żołądka. Ustawienia urządzenia można
modyfikować za pomocą zewnętrznego programatora [25].
Wśród osób poddanych powyższemu zabiegowi obserwuje się poprawę w zakresie
występowania wymiotów poposiłkowych i szybkiego uczucia pełności. Obserwowano
również skrócenie czasu hospitalizacji u tych chorych. Współwystępowanie takich schorzeń jak: bóle brzucha, anoreksja, bulimia, tachygastria (stan zwiększonej częstotli91
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wości rytmu elektrycznego żołądka) [32], migrenowe bóle głowy lub uzależnienie od
substancji psychoaktywnych wiąże się z gorszą odpowiedzią na GES [31].
W tych przypadkach mimo poprawy w zakresie objawów, nie obserwuje się znaczącej poprawy w zakresie opróżniania żołądka. Korzystny wpływ na ten aspekt ma
kombinacja zbiegu GES z równoczesną pyloroplastyką [31].
Możliwe powikłania po wszczepieniu urządzenia do elektrycznej stymulacji żołądka
to perforacja ściany żołądka, niedrożność przewodu pokarmowego spowodowane
przez przemieszczoną elektrodę lub zakażenie miejsca wszczepienia urządzenia [31].

7.3.4. Gastrektomia
W przypadku braku skuteczności powyżej opisanych metod, ostateczną i radykalną
metodą leczenia w gastroparezie pozostaje gastrektomia. Zazwyczaj wykonywana jest
częściowa lub subtotalna gastrektomia z zespoleniem na pętli Roux-Y. Nawet tak
radykalne rozwiązanie nie daje całkowitej ulgi w zakresie zgłaszanych dolegliwości –
jedynie 78% chorych zgłasza zmniejszenie objawów ze strony przewodu pokarmowego [27].

7.3.5. Pozostałe interwencje zabiegowe w gastroparezie cukrzycowej
Do pozostałych zabiegów stosowanych wśród chorych cierpiących z powodu
gastroparezy należy przezskórna endoskopowa gastrostomia. Zabieg ten, nazwany
również „gastrostomią odpowietrzającą”, ma na celu uzyskanie kontroli nad nudnościami i wymiotami, pozwala również na utrzymanie odpowiedniej masy ciała [21].
Kolejną procedurą wykonywaną u pacjentów z uporczywymi objawami choroby
jest stentowanie odźwiernika. Umieszczenie stentu w obrębie odźwiernika zapobiega
zaleganiu pokarmu w żołądku i ułatwia pasaż jelitowy [21].

8. Podsumowanie
Cukrzyca stanowi jeden z najważniejszych aktualnych problemów zdrowia publicznego na świecie. Rozwój przewlekłych powikłań cukrzycy, takich jak neuropatia,
mikroangiopatia oraz makroangiopatia, prowadzi do pogorszenia jakości życia oraz
wiąże się z gorszym rokowaniem.
Chociaż gastropareza jest dość rzadkim przewlekłym powikłaniem cukrzycy, to
cukrzycowa neuropatia autonomiczna stanowi jedną z najczęstszych przyczyn gastroparezy. Warto pamiętać o tej jednostce chorobowej w trakcie diagnostyki różnicowej
dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą, albowiem jej objawy pogarszają jakość życia chorego oraz mogą prowadzić do
niedożywienia, a współczesna medycyna dysponuje coraz skuteczniejszymi, choć
ciągle niedoskonałymi możliwościami leczenia, zarówno w zakresie farmakoterapii,
jak i leczenia inwazyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że konieczne są dalsze badania
dla lepszego zrozumienia patogenezy gastroparezy, co może doprowadzić do poprawy
efektywności terapii.
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Gastropareza jako powikłanie neuropatyczne cukrzycy
Streszczenie
Cukrzyca jest heterogenną grupą jednostek chorobowych, których wspólną cechą jest przewlekła hiperglikemia. Cukrzyca może prowadzić do przewlekłych powikłań, do których należy neuropatia cukrzycowa.
Gastropareza jest zespołem chorobowym wynikającym z zaburzenia opróżniania żołądka, które nie wynika
z obecności przeszkody mechanicznej. Gastropareza może być jedną z manifestacji cukrzycowej neuropatii
autonomicznej. W diagnostyce gastroparezy znajdują zastosowanie zarówno badania obrazowe i endoskopowe, jak również testy czynnościowe. Wśród metod leczenia można wyróżnić leczenie farmakologiczne
(leki prokinetyczne) oraz różne metody leczenia inwazyjnego. Celem niniejszej pracy było dokonanie
przeglądu literatury oraz przedstawienie najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na
temat symptomatologii, epidemiologii, patogenezy, diagnostyki i leczenia gastroparezy jako neuropatycznego
powikłania cukrzycy.
Słowa kluczowe: cukrzyca, gastropareza, neuropatia

Gastroparesis as a neuropathic complication of diabetes
Abstract
Diabetes mellitus is a heterogeneous group of diseases whose common feature is chronic hyperglycemia.
Diabetes mellitus can lead to chronic complications including diabetic neuropathy. Gastroparesis is a disorder of gastric emptying that is not due to the presence of a mechanical obstruction. Gastroparesis may be
one of the manifestations of diabetic autonomic neuropathy. Both imaging and endoscopic examinations as
well as functional tests are used in the diagnosis of gastroparesis. Treatment methods include pharmacological
treatment (prokinetic drugs) and various invasive treatments. The purpose of this paper was to review the
literature and present the most important information in the field of the current state of knowledge on
symptomatology, epidemiology, pathogenesis, diagnostics, and treatment of gastroparesis as a neuropathic
complication of diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, gastroparesis, neuropathy
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Objawy otologiczne u pacjentów z TMD –
przegląd literatury
1. Wstęp
Dysfunkcje układu stomatognatycznego, w tym stawów skroniowo-żuchwowych
(ang. Temporo-Mandibular Disorders – TMD) są narastającym problemem dotykającym coraz większą grupę społeczeństwa. Etiologia jest różnorodna, a objawy obejmują
nie tylko okolicę stawu, ale także odległe struktury. Naukowcy szacują, że problem
dotyczy ok. 30-90% populacji dorosłych [1, 2].

2. Objawy TMD
Główne objawy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych przejawiają się jako
dolegliwości w obrębie:
 stawów skroniowo-żuchwowych – bolesność i tkliwość palpacyjna, objawy akustyczne podczas ruchu żuchwy (trzaski, trzeszczenia), ograniczenie ruchomości
żuchwy, szczękościsk, zaburzony tor ruchu żuchwy, podwichnięcie lub zwichnięcie, stany zapalne;
 mięśni, jako nadmierne napięcie, tkliwość palpacyjna, przerosty przyczepów mięśni
żwaczy oraz skroniowych, co daje obraz twarzy kwadratowej, a także ograniczenie
odwodzenia żuchwy;
 zębów i przyzębia, w postaci nadmiernego starcia szkliwa zębów, uszkodzenia
uzupełnień protetycznych, pionowych pęknięć w obrębie szkliwa (tzw. craks),
zwiększonej ruchomość zębów, stanów zapalnych miazgi, nadwrażliwości szyjek
zębów na temperaturę, dotyk, a także recesje dziąseł;
 błony śluzowej policzków, co objawia się anemizacją i maceracją, bliznowatymi
zgrubieniami na wysokości linii zwarcia;
 bóle głowy typu napięciowego (okolica skroni, potylicy) i migrenowego;
 objawy otologiczne (2%-80%);
 bóle i mrowienia okolicy szyi, ramion, pleców, wzmożone napięcie mięśni obręczy
barkowej i mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych, bóle mięśni karku (86%);
 objawy oczne (uczucie wysadzania gałki ocznej, łzawienie, ból zlokalizowany
głęboko za gałką oczną) [3].
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3. Objawy otologiczne
Jednym z objawów TMD mogą być objawy otologiczne czyli objawy ze strony
narządu słuchu. Zalicza się do nich otalgię, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki,
uczucie pełności czy zatkania ucha/uszu, zawroty głowy oraz pogorszenie słuchu [3].
Otalgia to „ból ucha bez choroby ucha”, ponieważ odnosi się do bólu przeniesionego, promieniującego do narządu słuchu z innych obszarów głowy i szyi [4]. Otalgia
może być spowodowana promieniowaniem bólu w okolice ucha z obszarów unerwianych wspólnie przez nerwy:
 trójdzielny (przez nerw uszno-skroniowy);
 językowo-gardłowy (poprzez nerw bębenkowy);
 błędny (za pośrednictwem nerwu usznego) czy nerwy szyjne (poprzez nerw uszny
wielki) [3].
Szumy uszne (tinnitus – łac. dzwonienie) są wrażeniami dźwiękowymi odbieranymi przez ośrodkowy układ nerwowy pomimo braku stymulacji akustycznej ze
środowiska zewnętrznego. Są one błędnym tworzeniem informacji w narządzie słuchu,
czyli zjawiskiem fantomowym [4]. Mogą dotyczyć jednego lub obu uszu albo lokalizować się w obrębie głowy. Etiologia szumów usznych jest różnorodna i wciąż niezbadana.
Mogą być objawem chorób, które toczą się w obrębie drogi słuchowej na wszystkich
piętrach, ale także w innych, bliskich lub dalszych strukturach anatomicznych [4].
Istotę szumów usznych stanowi najczęściej uszkodzenie zewnętrznych i wewnętrznych
komórek słuchowych poprzez hałas, uraz mechaniczny, infekcje wirusowe, stosowanie
leków ototoksycznych. Często towarzyszą audiologicznym jednostkom chorobowym,
takim jak chorobie Meniere'a czy otosklerozie [4, 5]. Najczęściej jednak przyczyna
pozostaje nieznana, zatem mówi się o idiopatycznych szumach usznych. Istotne są
tylko szumy uszne trwające powyżej 5 minut, gdyż szumy krótsze traktuje się w jako
fizjologiczne, ponieważ tłumaczy się je wyrównywaniem ciśnienia między częścią
nosową gardła a trąbką Eustachiusza [4, 5].
Zawroty głowy (łac. vertigo) tłumaczone są jako halucynacja ruchu wirowego lub
uczucie niestabilności/niepewności. Mogą pojawiać się w przebiegu TMD. Częściej
jednak występują w przebiegu innych chorób [3, 4].
Pogorszenie słuchu – niedosłuch, występuje przy zakłóceniach przewodzenia
dźwięku poprzez struktury ucha zewnętrznego i środkowego lub jest wynikiem uszkodzenia elementów ucha wewnętrznego i drogi słuchowej. Niedosłuch w różnym stopniu
nasilony jest objawem wielu chorób laryngologiczno-audiologicznych [4].
Uczucie pełności i zatkania ucha to wrażenia subiektywnego dyskomfortu, poczucie
zatkania ucha [3].

4. Teorie powstawania objawów ze strony narządu słuchu w przebiegu TMD
Pomimo współwystępowania różnorodnych objawów otologicznych w zaburzeniach
czynnościowych układu stomatognatycznego, nadal nie znaleziono jednoznacznego
wytłumaczenia współistnienia ich ze sobą.
Costen na początku lat 30. XX wieku tłumaczył, że objawy otologiczne (uczucie
zatkania, szumy uszne i bóle ucha oraz okolicy przed i zausznej, czasowe bądź nawet
trwałe uszkodzenie słuchu) wynikają z przemieszczenia głowy stawowej żuchwy ku
górze i tyłowi oraz jej ucisku na nerw uszno-skroniowy, żyłę i tętnicę bębenkową
przednią oraz na przewód słuchowy zewnętrzny i trąbkę słuchową, co powoduje
zmiany w ukrwieniu, unerwieniu oraz funkcji narządu słuchu [6]. Hipotezy te okazały
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się nie do końca prawdziwe [7]. Kolejną teorię zaproponował Pinto, który tłumaczył
współwystępowanie objawów usznych z TMD jako efekt bezpośredniego drażnienia
mechanicznego jednej z kosteczek słuchowych – młoteczka, poprzez jego połączenia
ze strukturami stawu skroniowo-żuchwowego za pomocą więzadła krążkowo-młoteczkowego zwanego więzadłem Pinty [8].
Myrhaug uważał, że wspólne unerwienie przez nerw trójdzielny mięśni: napinacza
podniebienia, błony bębenkowej oraz mięśni żwaczy jest wyjaśnieniem współistnienia
objawów otologiczych z TMD. Dysfunkcja nerwowo-mięśniowa mięśni okolicy stawu
miała przewodzić zmiany w aparacie przewodzącym dźwięki poprzez podrażnienie
mięśni usznych, powodując ich zaburzenie na drodze odruchowej [9].
Dolegliwości otologiczne próbowano wyjaśnić również skurczem naczyń krwionośnych zaopatrujących receptor słuchu. Miał to być efekt nieprawidłowej aktywności
nerwowej nerwu trójdzielnego, a także jego bezpośredniego wpływu na naczynia zaopatrujące ślimak. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia w postaci bruksizmu mogą być
również jednym z powodów powstawania szumów usznych i innych dolegliwości
otologicznych. Parafunkcje prowadzą do mikrourazów, które sumując się mogą stanowić
czynnik ryzyka wystąpienia objawów bólowych okolicy ucha [3, 10].
Vass i wsp. także doszuliwali się powiązania objawów otologicznych w przebiegu
TMD z podrażnieniem nerwu trójdzielnego. Przedstawili dowody na unerwienie
naczyń ślimaka przez nerw V poprzez nastrzyknięcie jądra nerwu V u świnki morskiej
znakowaną substancją, którą znaleziono dobę później w prążku naczyniowym oraz
w naczyniach krwionośnych wrzecionka. Podobnie transport taki został potwierdzony
przez znalezienie znacznika wstrzykniętego do ślimaka w jądrach nerwu trójdzielnego
[11].
We współczesnym piśmiennictwie często spotyka się doniesienia dotyczące powiązania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego i objawów otologicznych.
W etiologii znaczącą rolę odgrywają zmiany warunków okluzyjnych u pacjentów, które
mogą wpływać na pojawienie się, nasilenie i zmianę charakteru objawów usznych.
Etiopatogeneza tego zjawiska nadal jest do końca niewyjaśniona [3].

5. Objawy otologiczne u pacjentów z TMD w liczbach
Badania prowadzone przez zespół z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykazały, że chorzy z objawami otologicznymi stanowili 15% pacjentów z TMD. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością były szumy uszne
(100%); następnie: niedosłuch potwierdzony audiologicznie – 56%, otalgia – 50%,
tkliwość w okolicy ucha – 44%, zawroty głowy – 28%, nadwrażliwość na dźwięki –
22%, uczucie zatkania/pełności – 17% i pulsowania w uchu – 11% [12]. Tuz i wsp.
obserwowali co najmniej jeden objawów otologicznych aż u 77%, Cooper – u 76%,
a Camparis – u 56% pacjentów z TMD [13, 14], a najczęściej zgłaszaną dolegliwością
były bóle okolicy usznej (ok. 50%) [15]. Inne badanie prowadzone w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w grupie 113 pacjentów
audiologicznych z Kliniki Foniatrii i Audiologii w Poznaniu wykazały, że częstość
występowania zaburzeń US wśród badanych wyniosła aż 73,45% [16]. Dołoszycka
i wsp. zbadali 277 studentów krakowskich. Aż 22,74% z nich cierpiało na szumy uszne
[17].
Częstość objawów otologicznych u chorych z zaburzeniami układu stomatognatycznego według doniesień z piśmiennictwa zawiera się w szerokich granicach
(2-82,4%) [3].
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6. Niespecyficzne techniki terapeutyczne
Należy zaznaczyć, że nie wszyscy chorzy są w pełni świadomi występowania objawów otologicznych lub mylnie przypisują obserwowane objawy innym jednostkom
chorobowym z uwagi na brak wiedzy na temat dysfunkcji układu stomatognatycznego.
Istotna jest diagnostyka różnicowa, gdyż objawy otologiczne występujące w TMD
pojawiają się także w przebiegu różnych chorób ucha, takich jak niedrożność trąbek
słuchowych, ostre zapalenie czy urazy ucha. Ponadto towarzyszą również wielu innym
jednostkom chorobowym (ziarniniak Wegenera), urazowi akustycznemu, czyli nadmiernej ekspozycji na zbyt silny bodziec akustyczny podczas słuchania głośniej muzyki
i pracy w hałasie, chorobie Menier'a, urazom czaszki, stosowaniu leków ototokstycznych, nadmiernemu stresowi czy chorobom krążenia. Objawy ze strony narządu słuchu
mogą być również spowodowane patologiami ze strony zębów, takimi jak utrudnione
wyrzynanie trzecich zębów trzonowych lub zapaleniem miazgi zębów bocznych
żuchwy [3].
Trudność diagnostyczna objawów otologicznych spowodowała powstanie niespecyficznych form terapii. Jedną z metod terapii szumów usznych jest wykorzystanie
zjawiska habituacji, która ma na celu spowodować jak najszybszą habituację szumu
usznego, czyli stanu, w którym bez jakiegokolwiek świadomego wysiłku pacjent
będzie w stanie go ignorować. Aby osiągnąć stan przyzwyczajenia, stosuje się między
innymi metody oparte na różnego rodzaju stymulacjach akustycznych, co ma na celu
przede wszystkim przyśpieszenie procesu habituacji poprzez wzmożenie aktywności
neuronalnej w prawidłowo funkcjonujących drogach nerwowych z ucha od ośrodków
słuchowych oraz zmniejszenie kontrastu pomiędzy ciszą a szumem usznym, czyniąc
go trudniejszym do zauważenia.
Inną formą jest terapia poznawczo-behawioralna i techniki relaksacyjne. W wielu
przypadkach wystarczy konsultacja lekarska lub rozmowa pacjenta ze specjalistą, aby
zmienić jego nastawienie i poprawić jego funkcjonowanie. Niekiedy jednak potrzebna
jest dalsza terapia. Wśród niespecyficznych metod, które wydają się bardzo obiecujące,
wymieniane są techniki wykorzystywane w leczeniu chronicznego bólu, gdyż okazuje
się, że chroniczny ból i objawy otologiczne są dolegliwościami posiadającymi wiele
podobieństw, gdyż są zazwyczaj wrażeniami subiektywnymi, niewykrywalnymi i podlegającymi wpływom wydarzeń zewnętrznych. Przykładem takiej terapii jest terapia
poznawczo-behawioralna – CBT (ang. Cognitive-Behavioral Therapy), w której dąży
się do zmiany myślenia i zachowań przeszkadzających w procesie przystosowania
poprzez ciągłe wdrażanie strategii mających na celu zastąpienie niepożądanych zachowań. Terapia CBT pomaga pacjentom zidentyfikować te myśli (część kognitywna)
i zachowania (część behawioralna), które podtrzymują negatywne reakcje, następnie
podsuwa strategie ich zmiany. Innym rodzajem niespecyficznych metod korzystnie
wpływających na sferę poznawczo-emocjonalną związaną z objawami otologicznymi
są różnego rodzaju techniki relaksacyjne (np. trening autogenny, joga, progresywny
trening relaksacyjny, masaż, stretching). Nauka zmniejszania napięcia mięśniowego
pozwala zredukować poziom stresu, poprawia sen i tym samym korzystnie wpływa na
subiektywną percepcję objawów otologicznych [18].
Opisując różne metody wykorzystywane w terapii należy wspomnieć o opracowanej przez profesora Jastreboffa metodzie TRT (ang. Tinnitus Retraining Therapy)
nakierowanej na leczenie szumów usznych, która jako jedna z nielicznych ma udo99
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wodnioną skuteczność [19]. Niepodważalną zaletą metody TRT jest to, że łączy
w sobie elementy zarówno technik poznawczo-behawioralnych, jak i technik przyśpieszających habituację. Do zapoczątkowania tego procesu wykorzystuje się elementy
stymulacji słuchowej. Metoda polega na zakładaniu generatora szumu szerokopasmowego na ucho pacjenta i nauce radzenia sobie ze słyszalnym własnym szumem usznym
oraz szumem z generatora. W miarę postępu w terapii poziom szumu generatora
zmniejsza się stopniowo i dostosowuje do coraz słabszego szumu pacjenta. Według
Jastreboffa jest to sposób niejako na „oszukiwanie” mózgu. „Słysząc” słabiej sztucznie
maskowany niepożądany sygnał własny, układ limbiczny, który odpowiada za emocje,
jest mniej aktywowany, co w efekcie skutkuje kierowaniem coraz mniejszej uwagi na
szum. Z czasem jego percepcja przestaje być uświadamiana [18, 19].
Stosowane są także techniki neuromodulacyjne: przezczaszkowa stymulacja prądem
stałym (ang. transcranial Direct Current Stimulation, tDCS) oraz przezczaszkowa
stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS). Pierwsza
z technik polega na stymulacji mózgu pacjenta poprzez umieszczone na jego głowie
specjalne elektrody transmitujące przez korę mózgową prąd stały o niewielkim
natężeniu (0,5-2 mA). W drugiej z metod zamiast prądu do stymulacji używane jest
zmieniające się szybko pole magnetyczne. Celem obu metod jest lokalna zmiana
i normalizacja aktywności spontanicznej neuronów w stymulowanych obszarach kory
mózgowej [18].

7. Terapia objawów otologicznych przy TMD
Terapia objawów otologicznych, których podłożem jest TMD jest terapią przyczynową. Znalezienie i leczenie przyczyny redukuje skutki. Współczesna medycyna jest
w stanie w większości przypadków poradzić sobie z dysfunkcjami układu stomatognatycznego. Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z: lekarza, fizjoterapeuty, stomatologa, logopedy oraz psychologa, zapewni całościowe podejście do
problemu i często pozwoli wyleczyć, a w przypadku, gdy nie jest możliwa całkowita
eliminacja dysfunkcji – poprawi znacznie jakość życia pacjenta [20].
Należy wspomnieć także o stomatologicznych metodach terapii objawów otologicznych przy TMD. Należą do nich między innymi stosowanie szyn relaksacyjnych oraz
metody biofeedback [7]. Wdrożenie relaksacyjnej szyny zgryzowej zaleca się przy
stwierdzeniu klinicznych objawów zwiększonego napięcia mięśni żucia. Szyny repozycyjne są natomiast stosowane w przypadku konieczności okresowej lub stałej zmiany
położenia żuchwy podczas maksymalnego zwarcia z powierzchnią szyny. Wykorzystuje
się je również w celu poprawy mobilności stawów skroniowo-żuchwowych. Zastosowanie odpowiedniej szyny zgryzowej podczas leczenia TMD pozwala na osiągnięcie
oczekiwanej skuteczności [7, 21]. Biofeedback zakłada umieszczenie elektrod na
mięśniach żucia i monitorowanie ruchów pacjenta oraz sukcesywną naukę kontrolowania określonych parametrów. Analiza ruchów oraz napięcia mięśniowego jest widoczna
na monitorze. Sprzężenie zwrotne jest skutecznym narzędziem terapeutycznym dzięki
temu, że pacjent widzi i kontroluje postępy oraz jest w stanie nauczyć się i odtwarzać
w domowych warunkach zaproponowane przez terapeutę sekwencje ruchów [7].
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8. Podsumowanie
Objawy otologiczne bardzo często wskazują na dysfunkcje układu stomatognatycznego. Ważna jest wnikliwa diagnostyka, która pozwoli na złagodzenie problemu
i znacznie poprawi jakość życia oraz funkcjonowanie pacjenta. Istotna jest edukacja
społeczeństwa i wskazanie na korelację objawów otologicznych z TMD.
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Objawy otologiczne u pacjentów z TDM – przegląd literatury
Streszcznie
Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (TMD) dotyczą coraz większej grupy osób w różnym wieku.
Objawiają się między innymi bólem głowy i zębów, ograniczeniem ruchomości żuchwy, trzaskami
w stawie. Istnieją także niespecyficzne objawy TMD, zlokalizowane w innych strukturach ciała.
Szumy uszne, otalgia, uczucie pełności i zatkania ucha są objawami związanymi z uszkodzeniem słuchu.
Często przyczyna ich występowania ma podłoże nieotogenne. Może być związana z dysfunkcjami w obrębie
układu stomatognatycznego. Istnieją różne teorie tłumaczące występowanie objawów otologicznych (OO)
w przebiegu TMD, między innymi bliskie sąsiedztwo struktur oraz podłoże psychogenne zjawiska. Do
leczenia OO stosuje się: techniki wykorzystujące zjawisko habituacji, terapię poznawczo-behawioralna,
techniki związane z neuromodulacją i zmianą aktywności neuronalnej oraz fizjoterapię. W diagnostyce
i leczeniu pacjentów cierpiących na OO zalecana jest współpraca pomiędzy otolaryngologami, stomatologami oraz fizjoterapeutami.
Celem pracy był opis objawów otologicznych u pacjentów z TMD i zaproponowanie metod terapeutycznych.
Słowa kluczowe: dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, objawy otologiczne, szumy uszne

Otologic symptoms in patients with TMD – literature review
Abstract
Temporomandibular joint dysfunctions (TMD) concern an increasing group of people of all ages. They are
manifested by headache and toothache, limitation of the mobility of the mandible, cracks in the joint. There
are also non-specific symptoms of TMD that are localized in other parts of the body.
Tinnitus, otalgia, a feeling of fullness and a blocked ear are symptoms associated with hearing loss. Often
the cause of their occurrenceis non- otogenic. It may be associated with dysfunctions within the stomatognathic system. There are various theories explaining the occurrence of otological symptoms in the course
of TMD, including the proximity of structures and the psychogenic basis of the phenomenon. The
treatment includes: habituation techniques, cognitive-behavioral therapy, techniques related to neuromodulation and changes in neural activity and physiotherapy. In the diagnosis and treatment of patients
suffering from ear symptoms cooperation between otolaryngologists, dentists and physiotherapists is
recommended.
The aim of the study was to describe otological symptoms in patients with TMD and to propose therapeutic
methods.
Keywords: TMD, otological symptoms, tinnitus

102

Weronika Hajec1, Małgorzata Kwiatkowska2, Monika Prylińska3 , Natalia Skierkowska4,
Wiktoria Gajos5

Osteoporoza jako istotny problem u osób starszych
1. Wstęp
Osteoporoza jest powszechnym problemem zdrowotnym, związanym z procesem
starzenia. Jest chorobą ogólnoustrojową układu kostnego, która osłabia strukturę kości
i prowadzi do zwiększonego ryzyka złamań. Ze względu na rosnącą liczbę osób
zmagających się z osteoporozą, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała ją za
chorobę cywilizacyjną. Osteoporoza przez długi okres czasu może rozwijać się bezobjawowo i pozostawać w stanie utajonym, pomimo postępującej destrukcji masy
kostnej. Pierwsze symptomy najczęściej występują dopiero w momencie złamania
osteoporotycznego, do którego najczęściej dochodzi w obrębie kości udowej, kręgu lub
nadgarstka [1-4].
Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba osób chorych na osteoporozę.
Wiek stanowi jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju osteoporozy i częstości
występowania złamań osteoporotycznych [5].
Wg danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Głównego Urzędu statystycznego (GUS) największe wartości chorobowości rejestrowanej w 2018 roku charakteryzowały grupę wiekową 65-69 lat. Pomimo, iż osteoporoza najczęściej występuje
w grupie 65-69 lat, to najbardziej obciążoną grupą wiekową jest grupa 75-79 lat [7].
Około 200 mln ludzi na świecie [5, 6], a 27,5 mln (22 mln kobiet i 5,5 mln mężczyzn)
w Europie choruje na osteoporozę [8]. W populacji europejskiej odnotowano 3,5 mln
nowych złamań, w tym 610 000 złamań biodra, 520 000 – kręgów, 560 000 – przedramion i 1 800 000 innych złamań [8]. W populacji polskiej ponad 2 mln osób w wieku
powyżej 50 lat choruje na osteoporozę. Niepokoi fakt, że większość przypadków rozpoznanej osteoporozy jest powikłana złamaniami [9]. Niestety pomimo wzrostu ryzyka
kolejnych złamań po pierwszym złamaniu w przebiegu osteoporozy, a także zwiększonej śmiertelności, tylko u 10-20% chorych zostało zastosowane leczenie farmakologiczne [8, 9].
Praca ma na celu przedstawienie patofizjologii, czynników ryzyka i objawów osteoporozy u osób starszych, możliwości diagnostycznych i terapeutycznych. Opisano
również znaczenie profilaktyki w zapobieganiu osteoporozy oraz sposoby leczenia
farmakologicznego.
1
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2. Starzenie się organizmu
Starzenie się organizmu jest procesem nieuniknionym, który przebiega w zindywidualizowany sposób. Starość stanowi końcowy etap życia człowieka, który zaczyna się
od 60. r.ż. (wg WHO) lub 65. r.ż. (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych – ONZ).
Okres starości można podzielić na trzy podokresy: wczesną starość (między 60. a 74.
r.ż.), późną starość (między 75. a 89. r.ż.) i długowieczność (powyżej 90. r.ż) [10, 11].
Liczba osób starszych ciągle wzrasta, w 2010 r. w Polsce odsetek seniorów
w populacji całego kraju wyniósł 19,6%, natomiast w 2018 r. ukształtował się już na
poziomie 24,8%. Przewiduje się, iż w 2050 r. w Polsce osoby starsze będą stanowić
40,4% społeczeństwa [12].
Zmiany zachodzące w układzie ruchu podczas naturalnego starzenia się organizmu
wpływają na możliwości w zakresie wykonywania codziennych czynności życiowych.
Powstające zmiany inwolucyjne, tzw. znamiona starości osłabiają lub upośledzają
mechanizmy autoregulacyjne prowadząc do zachwiania równowagi ogólnoustrojowej
[10-14]. Starzenie układu kostnego jest zależne od pozostałych elementów układu
ruchu, w tym masy mięśniowej, która z wiekiem ulega obniżeniu, a także stawów,
w których dochodzi do ścieńczenia chrząstek stawowych oraz zmniejszenia zakresu
ruchu. Utrata masy kostnej i mięśniowej niesie znaczne zagrożenie dla utraty niezależności seniora [13, 14]. Układ kostny szybciej starzeje się u kobiet niż u mężczyzn,
szczególnie po menopauzie. Wraz ze starzeniem się organizmu dochodzi do zmian
w procesie kościotworzenia, narasta przewaga aktywności osteoklastów nad osteoblastami oraz zmniejszenia gęstości kości korowej i beleczkowatej, co sprzyja rozwojowi
osteoporozy inwolucyjnej [11, 13]. Prognozuje się, iż ze względu na starzenie się
populacji częstość występowania osteoporozy w przyszłości istotnie wzrośnie [15].

3. Osteoporoza
3.1. Definicja, patofizjologia i czynniki ryzyka
Osteoporoza to ogólnoustrojowa choroba układu kostnego, która charakteryzuje się
zmniejszeniem masy kostnej i degradacją mikroarchitektury tkanki kostnej, w konsekwencji prowadząc do wzmożonej łamliwości kości oraz zwiększonego ryzyka złamań
[15-17]. Osteoporoza może występować w postaci pierwotnej, która związana jest
z wiekiem oraz niedoborem hormonów płciowych lub jako postać wtórna spowodowana
innymi chorobami, unieruchomieniem, błędami dietetycznymi, a także niektórymi
lekami, w tym glikokortykosteroidami [18].
Osteoporoza wynika ze zmian w metabolizmie kości, które prowadzą do ujemnego
bilansu kostnego, gdzie liczba osteoblastów – komórek kościotwórczych zostaje przewyższona przez liczbę osteoblastów – komórek kościogubnych, które przeprowadzają
nadmierną resorpcję. Procesy zachodzące pomiędzy osteoblastami a osteoklastami
kontrolują połączone ze sobą wypustkami osteocyty, które są zatopione w macierzy
kostnej zbudowanej z białek, głównie kolagenu i hydroksyapatytu [18-20].
Wśród głównych czynników sprzyjających rozwojowi osteoporozy można wymienić:
wiek (ryzyko wystąpienia wzrasta już po 40. r.ż. u kobiet i 45. r.ż. u mężczyzn), płeć
żeńską, niski wskaźnik masy ciała, niedobór estrogenów, glikokortykosteroidoterapię,
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, długotrwałe unieruchomienie, predyspozycje genetyczne oraz niedobór witaminy D i niską podaż wapnia [3, 4, 16, 21].
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3.2. Objawy i patofizjologia złamań
Osteoporoza przez długi czas pozostaje bezobjawowa mimo postępującej destrukcji
tkanki kostnej, przez co jest nazywana cichym złodziejem kości. Najczęściej nie daje
żadnych objawów, aż do chwili złamania osteoporotycznego (niskoenergetycznego) [3,
23]. W złamaniach osteoporotycznych dochodzi do dysproporcji pomiędzy siłą urazu
a rozległością złamania w wyniku upadku z wysokości własnej, przez co upadek
z niewielkiej wysokości może prowadzić do poważnych złamań [3, 17]. Do głównych
czynników, które wpływają na ryzyko złamań należą kruchość szkieletu (gęstość
mineralna kości i jakość tkanki kostnej) oraz upadki [5-6, 22].
Złamania osteoporotyczne często prowadzą do niebezpiecznych powikłań, które
wiążą się z urazem i długotrwałym unieruchomieniem. Złamanie nasady bliższej kości
udowej prowadzi w ciągu pierwszego roku po urazie do śmierci 25% pacjentów [18, 24].
Około 20-50% osób, które doznały wymienionego złamania potrzebują długotrwałej
opieki w środowisku domowym, co generuje koszty społeczne i ekonomiczne [6].
Natomiast przy złamaniu dalszej nasady kości promieniowej 25% pacjentów umiera
w ciągu 5 lat [24]. Złamania w obrębie kręgów kręgosłupa u połowy osób przebiegają
skąpoobjawowo, a nieznaczne dolegliwości bólowe chorzy niejednokrotnie pomijają.
Zaledwie 1/3 osób ze złamaniem kręgów odczuwa dolegliwości bólowe. Głównym
objawem złamań kompresyjnych kręgów jest zmiana postawy ciała, w tym zmniejszenie wzrostu i zwiększenie kifozy piersiowej z głową pochyloną do przodu [3, 18].

3.3. Diagnostyka i rozpoznanie
Wczesne postawienie diagnozy jest niezwykle istotne, aby uniknąć złamań osteoporotycznych. Celem diagnostyki jest identyfikacja osób, które są zagrożone rozwojem
osteoporozy i z rozwiniętą osteoporozą. ,,Złotym standardem” w diagnostyce osteoporozy jest ocena gęstości mineralnej kości (Bone Mineral Density – BMD) za pomocą
densytometrii. Densytometria opiera się na zastosowaniu dwóch wiązek promieniowania rentgenowskiego o różnej energii (Dual Energy X-ray Absorptiometry – DXA).
Podczas pomiaru za pomocą densytometrii otrzymuje się wartość bezwzględną gęstości
mineralnej wg minerałów/cm2, która następnie jest dzielona przez powierzchnię pomiaru, w wyniku czego otrzymuje się wartość BMD [18, 25-28]. Pomiar gęstości mineralnej kości powinien być wykonany w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i bliższego
końca kości biodrowej. Poza wartością bezwzględną wyniku BMD, określa się odchylenie standardowe (T-score), a dokładniej liczbę odchyleń standardowych, jaki stanowi
szczytowa masa kostna osiągana przez młodych zdrowych dorosłych ludzi w wieku
20-30 lat. Ponadto wskaźnik Z (Z-score) opisuje odchylenie standardowe od normy
w zakresie płci i wieku [18, 23].
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia osteoporozę rozpoznaje się
w zależności od wartości wskaźnika T (T-score):
 > - 1 SD – wartość prawidłowa;
 od -1 do -2,5 SD – osteopenia (niska masa kostna);
 < -2,5 SD – osteoporoza;
 < -2,5 SD i złamanie osteoporotyczne – osteoporoza zaawansowana.
Wskaźnik T-score uzyskany podczas pomiaru gęstości mineralnej kości w obrębie
kości szyjki udowej jest ważnym wskaźnikiem dla oceny ryzyka złamania biodra [5,
18, 21-23, 26].
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Kolejną metodą diagnostyczną, która umożliwia ocenę ryzyka złamania jest FRAX
(Fracture Risk Assessment Tool). Kalkulator FRAX pozwala oszacować 10-letnie
ryzyko poważnego złamania osteoporotycznego. Uwzględnia czynniki ryzyka złamania
takie jak: wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, przebyte złamania lub złamania biodra u rodziców, wywiad w kierunku reumatoidalnego
zapalenia stawów, stosowanie glikokortykosteroidów, wtórna osteoporoza i wartość
BMD szyjki kości udowej. Kalkulator FRAX jest istotnym narzędziem diagnostycznym,
szczególnie w połączeniu z inni badaniami, np. DXA. Posiada też wiele ograniczeń,
m.in. nie obejmuje historii upadków, nie uwzględnia zmiennych > 40 lat i < 90 lat oraz
osób w trakcie leczenia osteoporozy [21, 22, 26, 29, 30].
Innym badaniem jest RTG (zdjęcie rentgenowskie), które obecnie jest wykorzystywane głównie w celu dokumentacji złamań, ponieważ osteoporozę na podstawie rentgenogramu można stwierdzić dopiero w zaawansowanym stadium, gdy widać porowatość kości [18, 23].

3.4. Profilaktyka
Zapobieganie rozwojowi osteoporozy jest niezwykle istotnym aspektem u starszych
osób, które są szczególnie narażone na upadki, i w konsekwencji złamania. Blisko jedna
na trzy osoby starsze doznaje upadku przynajmniej raz w roku [31]. Wczesne wdrożenie
działań profilaktycznych pozwala ograniczyć proces demineralizacji i zachować odpowiednią strukturę kośćca [1, 4, 32].

3.4.1. Aktywność fizyczna
Istotną rolę w prewencji osteoporozy odgrywają regularne ćwiczenia z obciążeniem, odpowiednio dostosowane do indywidualnych możliwości pacjenta. Aktywność
fizyczna z ćwiczeniami o umiarkowanej i wysokiej intensywności, wykonywana
w krótkich odstępach czasu, np. podskakiwanie lub skakanie wpływa na wzrost BMD
[33, 34].
Ćwiczenia wykonywane przez pacjenta zwiększają siłę mięśniową i poprawiają
równowagę. Ponadto korzystnie wpływają na mikroarchitekturę kości, stymulując proces
kościotworzenia i zmniejszając resorpcję kości. Interwencje ruchowe skutecznie
zmniejszą ryzyko upadku i złamania związanego z upadkiem u osób starszych [33-36].
Osoby narażone na rozwój osteoporozy powinny unikać ćwiczeń ze zginaniem bocznym,
zginaniem do przodu i podnoszenia ciężkich przedmiotów, aby ograniczyć ucisk kręgosłupa, i w konsekwencji ryzyko złamania kręgu [32].

3.4.2. Zalecenia żywieniowe
Odpowiednie odżywianie na każdym etapie życia, a szczególnie w starszym wieku
ma kluczowy wpływ na zmniejszenie ryzyka rozwoju osteoporozy. Do czynników
żywieniowych, które zwiększają masę kostną zalicza się odpowiednie spożycie wapnia,
białka, magnezu, witaminy K2 oraz witaminy D3 [18].
Preferowaną formą podaży jonów wapnia jest odpowiednia dieta. Wraz z wiekiem
efektywność przyswajania wapnia zmniejsza się. Zalecane dzienne spożycie wapnia
u starszych kobiet i mężczyzn waha się między 1000-1400 mg wapnia [1, 2, 9, 18].
Najlepsze źródło wapnia stanowi nabiał, w tym twaróg, mleko i sery żółte [9]. Naturalnymi produktami bogatymi w wapń są też sezam, migdały, orzechy, płatki owsiane,
pieczywo pełnoziarniste, ryby morskie, jaja kurze oraz rośliny strączkowe. Największą
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skuteczność i przyswajalność wykazują suplementy diety z solami wapnia: węglanem
lub cytrynianem wapnia. Podczas uzupełniania niedoborów wapnia należy pamiętać
o suplementacji witaminy D, ponieważ wchłanianie jonów wapnia zachodzi tylko przy
obecności aktywnej formy witaminy D [1, 2].
Uzupełnienie niedoboru witaminy D istotnie zmniejsza ryzyko złamań poprzez
bezpośredni wpływ na kości. Właściwa suplementacja witaminy D w zapobieganiu
oraz standardowym leczeniu osteoporozy u osób starszych ze względu na zmniejszoną
syntezę skórną powinna wynosić 800-2000 j.m./dobę [4, 18, 22, 37], natomiast u osób
po 75. roku życia 4000 j.m/dobę [9]. Optymalne stężenie aktywnej formy witaminy D –
25(0H)D w surowicy powinno wynosić 30-50 ng/dl. Podaż witaminy D należy monitorować, ponieważ zarówno zbyt małe stężenie metabolitu witaminy D – 25(0H)D, jak
i zbyt duże, zwiększa ryzyko złamań i upadków [4, 18, 22, 37, 38]. Stężenie metabolitu
witaminy D należy oznaczyć najwcześniej po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia uzupełniania niedoboru [18]. Główne źródło witaminy D stanowi endogenna synteza skórna.
Produkty bogate w witaminę D to: tłuste ryby morskie, oleje rybne i jajka [2].

3.4.3. Edukacja
Istotnym elementem profilaktyki osteoporozy jest edukacja. Powinna się skupiać na
przedstawieniu form aktywności zalecanych dla osób starszych, które stymulują proces
kości otworzenia, oraz ukierunkowaniu na zmiany w postępowaniu dietetycznym poprzez eliminację modyfikowalnych czynników, sprzyjających rozwojowi osteoporozy
i zwiększających ryzyko złamań [9, 18]. Negatywny wpływ na tkankę kostną mają też
palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Niestety uzależnienia są trudnym tematem
podczas edukacji. Zarówno rzucenie palenia, jak i zaprzestanie picia alkoholu nie są
łatwe dla osób uzależnionych [17, 38].

3.5. Leczenie osteoporozy
Leczenie osteoporozy jest procesem wielokierunkowym. Punktem wyjścia jest ograniczenie czynników modyfikowalnych, negatywnie wpływających na mikroarchitekturę
kostną, obejmujących m.in. niedobór witaminy D i wapnia, nieodpowiednią dietę, nadmierne spożycie alkoholu i kofeiny, oraz małą aktywność fizyczną. Głównym celem
leczenia jest ograniczenie ryzyka złamań osteoporotycznych poprzez zwiększenie
wytrzymałości kości i zmniejszenie ryzyka upadków wraz z urazami. Leczenie niefarmakologiczne, w skład którego wchodzą działania profilaktyczne, opisane powyżej,
powinny obejmować wszystkich seniorów [18]. Leczenie niefarmakologiczne w znacznym stopniu pokrywa się ze zdrowym stylem życia.

3.5.1. Leczenie farmakologiczne
Leczenie farmakologiczne powinno być włączone u osób, które doznały złamania
niskoenergetycznego lub z osteoporozą rozpoznaną za pomocą badania densytometrycznego. Leczeniem również powinny zostać objęte osoby z wysokim ryzykiem
złamań, obliczonym w użyciem kalkulatora FRAX.
Większość leków stosowanych w leczeniu osteoporozy należy do środków antyresorpcyjnych, które zmniejszają resorbcję w kościach. Najczęściej stosowane leki antyresorpcyjne to bisfosfoniany, takie jak: alendronian, ryzendronian, ibandronian i kwas
zolendronowy (zolendronian). Bisfosfoniany są lekami pierwszego rzutu w leczeniu
osteoporozy pomenopauzalnej u kobiet i osteoporozy u mężczyzn (oprócz ibandronianu),
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a także osteoporozy posteroidowej. W tym zakresie bisfosfoniany posiadają udowodnioną skuteczność przeciwzłamaniową we wszystkich lokalizacjach (z wyjątkiem
ibandronianu) [18, 23, 32, 38-42]. Dawkowanie bisfosfonianów i ich skuteczność
przedstawiono w tabeli 1.
Podczas stosowania bisfosfonianów problemem może być słabe wchłanianie się
leku z przewodu pokarmowego i podrażnianie błony śluzowej, szczególnie górnego
odcinka przewodu pokarmowego [18, 42, 43]. Odpowiednie przyjmowanie leków może
być trudne do wyegzekwowania, zwłaszcza w grupie osób starszych. Bisfosfoniany
muszą być przyjmowane na czczo, rano i popijane przegotowaną wodą. Należy je
przyjmować w pozycji stojącej, a chory przez co najmniej 30 minut nie powinien się
kłaść [18, 32, 43].
Tabela 1. Dawkowanie bisfosfonianów, ich skuteczność w leczeniu osteoporozy w zależności od lokalizacji
złamań osteoporotycznych oraz w osteoporozie męskiej i indukowanej glikortykosteroidami
Rodzaj
bisfosfonianu

Dawkowanie

Alendronian

p.o., 70 mg,
1x na tydzień

Ibandronian

Ryzendronian

Zolendronian

p.o. 150 mg,
1x na miesiąc,
i.v. 3mg/3ml
(ampułkostrzykawka)
1x3miesiące
p.o. 35 mg,
1x na tydzień
i.v. 5 mg/100ml
(wlew dożylny)
1x na rok

Osteoporoza pomenopauzalna –
redukcja złamań:
kręgów
biodra
pozakręgowych
✔

OM*

GIOP*

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Źródło: opracowanie na podstawie Lorenc R., Głuszko P. Franek E [9], Głuszko P. [18], Głuszko P [22] oraz
Sewerynek E., Stuss M. [37].
OM – osteoporoza męska
GIOP – osteoporoza indukowana glikortykosteroidami

Kolejnym lekiem stosowanym w leczeniu osteoporozy jest denosumab, należący do
grupy leków biologicznych. Jest to ludzkie monoklonalne przeciwciało klasy IgG2,
skierowane przeciwko ligandowi RANK (receptor activator of nuclear kappa-B),
znajdującemu się na powierzchni prekursorów osteoklastów i dojrzałych osteoklastów.
Zapobieganie połączniu RANK hamuje powstawanie i funkcjonowanie osteoklastów,
zmniejszając resorpcję warstwy korowej kości i kości beleczkowatej. Lek ma postać
ampułkostrzykawki i zawiera 60 mg denosumabu, do podania podskórnego co 6
miesięcy [18, 37, 44]. Badania przeprowadzone przez Cummings i wsp. wykazały
znaczną skuteczność w stosowaniu u kobiet z osteoporozą po menopauzie. Po 3 latach
stosowania denosumabu występowanie nowych złamań kręgów zmniejszyło się
o 68%, złamań pozakręgowych o 20% i złamań kości szyjki udowej o 40%. Podczas
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stosowania denosumabu nie zaleca się przerw od leku, gdyż przerwanie leczenia
przyśpiesza resorpcję kości [42, 45].
Innym lekiem stosowanym w terapii osteoporozy jest raloksyfen, w postaci chlorowodorku, który należy do grupy selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych
(selective estrogen receptor modulators – SERM). Zmniejsza on ryzyko występowania
złamań kręgowych o 30-50%, lecz nie wpływa na zmniejszenie ryzyka złamań bliższego końca kości udowej i innych złamań pozakręgowych [37, 42].
Estrogeny należą do hormonalnej terapii zastępczej, stosowane głównie w leczeniu
objawów wypadowych związanych u kobiet z menopauzą. Estrogeny zmniejszają obrót
kostny i zapobiegają utracie masy kostnej. Obecnie są niezalecane w leczeniu osteoporozy ze względu na podwyższone ryzyko raka macicy i raka sutka [18, 23, 42].
Teryparatyd jest pochodną parathormonu (fragment 1-34 cząsteczki ludzkiego
parathormonu). Jest lekiem anabolicznym, który intensywnie pobudza kościotworzenie.
Stosowany w leczeniu zaawansowanej osteoporozy, z licznymi złamaniami, u osób obu
płci, szczególnie gdy inne leki są nieskuteczne, w tym, w osteoporozie indukowanej
glikortykosteroidami. [9, 18, 32, 37, 40]. Lek jest podawany podskórnie w dawce 20
µg, raz na dobę, leczenie prowadzi się przez 24 miesiące [18].
Ranelinian strontu jest dostępny do leczenia zaawansowanej postaci osteoporozy
pomenopauzalnej i u osób w wieku starszym. Hamuje resorpcję i stymuluje kościotworzenie. Jego stosowanie zostało ograniczone ze względu na ryzyko wystąpienia
powikłań i negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Aktualnie w Polsce
niedostępny [9, 37].
Romosozumab jest nowym lekiem anabolizującym, zarejestrowanym w Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku. Lek wpływa bezpośrednio na kościotworzenie, jest
przeciwciałem monoklonalnym, które przyłącza się do sklerostyny, odpowiedzialnej za
regulację i budowę kości. Romosozumab został zarejestrowany do stosowania u kobiet
po menopauzie, z dużym ryzykiem złamań. W Polsce jeszcze niestosowany [46, 47].

4. Podsumowanie
Osteoporoza stanowi istotny problem społeczny. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrasta liczba osób zmagających się z osteoporozą. Osteoporoza rozwija się
podstępnie i niszczy mikroarchitekturę tkanki kostnej, prowadząc do nieodwracalnych
zmian w postaci złamań niskoenergetycznych. Konsekwencją złamań są niebezpieczne
urazy i długotrwałe unieruchomienie, wraz z powikłaniami. Leczenie osteoporozy wymaga wielokierunkowego postępowania, a terapia powinna być indywidualnie dostosowana do pacjenta. W terapii osteoporozy wyróżnia się leczenie niefarmakologiczne
i farmakologiczne. Leczenie niefarmakologiczne uwzględnia aktywność fizyczną,
dostosowaną do indywidualnych możliwości osoby starszej, i zalecenia żywieniowe
wraz z uzupełnieniem niedoborów, podczas gdy w farmakoterapii stosuje się leki antyresorpcyjne, zmniejszające resorpcję kostną. Ważnym elementem terapii osteoporozy
jest kompleksowa edukacja i ścisła współpraca chorego z personelem medycznym.
Wdrożenie zaleceń profilaktycznych przez osoby starsze, w tym podjęcie aktywności
fizycznej, pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowania na osteoporozę, a w przypadku
rozpoznanej osteoporozy zwiększy wytrzymałość kostną i zmniejszy ryzyko złamań.
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Osteoporoza jako istotny problem u osób starszych
Streszczenie
Osteoporoza jest ogólnoustrojową chorobą układu kostnego, w której dochodzi do zmniejszenia masy kostnej
i wzrostu ryzyka złamań. Wraz ze starzeniem się populacji i wydłużaniem życia, osteoporoza stanowi
coraz większy globalny problem społeczny i ekonomiczny. Rozwija się bezobjawowo i przez długi czas
pozostaje w stanie utajonym. Najczęściej pierwszym objawem jest złamanie osteoporotyczne. Rozwojowi
osteoporozy sprzyjają: wiek (ryzyko wystąpienia wzrasta już po 40. r.ż. u kobiet i 45. r.ż. u mężczyzn), płeć
żeńska, niski wskaźnik masy ciała, glikokortykosteroidy, niedobór estrogenów, używki, unieruchomienie,
niedobór witaminy D, niska podaż wapnia. Wczesne rozpoznanie osteoporozy pozwala ograniczyć proces
niszczenia mikroarchitektury tkanki kostnej. „Złotym standardem” w diagnostyce osteoporozy jest ocena
gęstości mineralnej kości za pomocą badania densytometrycznego. Działania prewencyjne wraz z leczeniem
niefarmakologicznym odgrywają istotną rolę w ograniczeniu procesu demineralizacji i ograniczeniu ryzyka
złamań. W leczeniu farmakologicznym stosuje się głównie środki antyresorpcyjne.
Słowa kluczowe: osteoporoza, starzenie się organizmu, złamania, prewencja, leczenie

Osteoporosis as a significant problem in the elderly
Abstract
Osteoporosis is a systemic skeletal disease in which bone mass decreases and the risk of fractures
increases. With the aging of the population and the increase in life, osteoporosis is an increasing social and
economic problem in the world. It develops asymptomatically and remains latent for a long time. Most
often, the first symptom is an osteoporotic fracture. The development of osteoporosis is facilitated by: age
(the risk of occurrence increases after 40 years of age in women and 45 years of age in men), female
gender, low body mass index, glucocorticosteroids, estrogen deficiency, stimulants, immobilization,
vitamin D deficiency, low calcium supply. Early diagnosis of osteoporosis reduces damage to the bone
microarchitecture. The "gold standard" in the diagnosis of osteoporosis is the assessment of bone mineral
density using the densitometric method. Preventive measures along with non-pharmacological treatment
play an important role in limiting the demineralization process and reducing the risk of fractures. In
pharmacological treatment, mainly antiresorptive agents are used.
Keywords: osteoporosis, aging of the organism, fractures, prevention, treatment
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Modyfikacje składu i właściwości błon komórek skóry
w łuszczycy
1. Wstęp
Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry człowieka, a jej rozwój wiąże się
z odpowiedzią autoimmunologiczną całego organizmu. Najbardziej charakterystycznymi objawami są czerwonobrunatne grudki z łuską na powierzchni utworzone przez
rozszerzenie zewnętrznej warstwy zrogowaciałej i pogrubioną, hiperproliferacyjną
warstwę naskórka, która tworzy długie wypustki w głąb skóry właściwej. Wraz z postępem choroby dochodzi do powiększania się zmian skórnych. Powoduje to duże obciążenie fizyczne, emocjonalne i społeczne oraz znacząco wpływa na jakość życia pacjentów [1]. Istotą procesu chorobowego jest nadmierna liczba podziałów komórkowych
w warstwie podstawnej naskórka oraz przyspieszony, nieprawidłowy cykl dojrzewania
keratynocytów. Ponadto charakterystyczne dla łuszczycy są patologiczne interakcje
między komórkami odpornościowymi, zwłaszcza limfocytami, a komórkami skóry,
w tym przede wszystkim keratynocytami [2, 3].
Ostatnie badania pokazały, że rozwojowi łuszczycy towarzyszy zaburzona homeostaza redoks w organizmie pacjenta, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i stanów
zapalnych [4, 5]. Nadprodukcja reaktywnych form tlenu sprzyja ich reakcjom z biomolekułami, w tym fosfolipidami oraz białkami błonowymi. Zachodzenie wyżej wymienionych reakcji nasila modyfikacje pojedynczych składników jak i zaburza interakcje
pomiędzy fosfolipidami i białkami błon komórkowych i w konsekwencji wpływa na
właściwości fizykochemiczne błony, jak i funkcjonowanie całej komórki oraz organizmu [6, 7].

2. Patofizjologia łuszczycy
Łuszczyca jest przewlekłą, autoimmunologiczno-zapalną chorobą, która dotyka
około 2-3% populacji na świecie [8]. Chorobę tę charakteryzują wzmożone interakcje
między limfocytami, a keratynocytami naskórka, nasilanymi przez cytokiny, takie jak
interferon-γ (IFN-γ) i interleukina-22 (IL-22). Cytokiny zwiększają proliferację keratynocytów i aktywują inne komórki układu odpornościowego [2, 3, 9]. Ponadto czynnik
martwicy nowotworu alfa (TNFα), interferon-γ (IFN-γ) i interleukina 17 (IL-17) stymulują produkcję chemoatraktantów przez keratynocyty [10], które promują migrację
leukocytów do nabłonka, nasilając odpowiedź zapalną. Napływ tych komórek jest
stymulowany między innymi wysoką ekspresją cytokiny IL-8, która jest wydzielana
z nadmiernie aktywowanych keratynocytów. Prowadzi to do zwiększonego złuszczania
naskórka i zwiększonej keratynizacji. W warunkach fizjologicznych proces ten trwa
około 28 dni, jednak u chorych na łuszczycę skraca się do 3-4 dni [11]. W naskórku
1
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wrasta również ilość neutrofili, które tworzą specyficzne mikroropnie w warstwie
rogowej naskórka. Chociaż zaburzenia te występują głównie w naskórku, łuszczyca
zmienia również funkcje innych komórek skóry, takich jak fibroblasty, a także komórek układu odpornościowego, czyli neutrofili, komórek dendrytycznych i limfocytów [3].
Patogeneza łuszczycy nie wyjaśnia w pełni, czy obserwowane złuszczanie naskórka
jest wynikiem ogólnoustrojowego wzrostu prozapalnych cząsteczek sygnałowych, czy
też wzrost stężenia tych czynników w osoczu wynika bezpośrednio z zaburzeń metabolizmu komórek naskórka [12]. Wynika to ze złożoności patogenezy łuszczycy, która
obejmuje zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe [13, 14]. Podstawowe
odmiany kliniczne łuszczycy to łuszczyca zwyczajna i łuszczyca krostkowa. U 30%
pacjentów z łuszczycą skórną dodatkowo występuje łuszczycowe zapalenie stawów
[15]. Ponadto przewlekłe zapalenie towarzyszące rozwojowi łuszczycy prowadzi do
pojawienia się innych chorób, w tym insulinooporności, zespołu metabolicznego,
miażdżycy, nadciśnienia tętniczego i depresji [16].

3. Stres oksydacyjny towarzyszący łuszczycy
W organizmach żywych w wyniku reakcji metabolicznych stale wytwarzane są
reaktywne formy tlenu (RFT), takie jak anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, nadtlenek wodoru [17]. Jednak w warunkach fizjologicznych poziom i aktywność działania RFT jest równoważona przez efektywne działanie antyoksydantów, co
powoduje, że komórki znajdują się w stanie homeostazy [18]. Do podstawowych
antyoksydantów komórkowych należą antyoksydanty enzymatyczne takie jak katalaza
(CAT), dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) i peroksydaza glutationowa (GSH-Px) oraz
antyoksydanty nieenzymatyczne, między innymi glutation (GSH) oraz witaminy A, C
i E, które stanowią pierwszą linię obrony poprzez inaktywację RTF [19]. Jednak
w stanach chorobowych dochodzi zwykle do znaczącej nadprodukcji RFT oraz obniżenia
efektywności antyoksydantów, co prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego [20].
Wykazano, że rozwojowi łuszczycy towarzyszy zarówno układowy, jak i lokalny
stres oksydacyjny, a zaburzona homeostaza redoks odgrywa kluczową rolę w procesach
patofizjologicznych organizmu [4, 5]. Zmiany takie stwierdzono zarówno w komórkach skóry (keratynocyty, fibroblasty) jak i komórkach krwi (limfocyty, granulocyty)
oraz osoczu [4, 7, 21]. Szczególnie istotne zmiany dotyczą układów zależnych od GSH
oraz Trx, które wraz z odpowiednimi enzymami (GSH-Px i TxrR) są odpowiedzialne
za ochronę fosfolipidów błonowych. Wykazane, w łuszczycy, obniżenie poziomu GSH
wskazuje na brak możliwości efektywnej redukcji nadtlenków lipidów przez GSHPx,
gdyż glutation jest jej kofaktorem [22]. Jednak z drugiej strony obniżonej wydajności
systemu zależnego od GSH towarzyszy większa efektywność systemu zależnego od
Trx. Utrzymanie tych dwóch układów potwierdza zasadę wzajemnej współpracy
w regulacji homeostazy redoks w keratynocytach podczas rozwoju łuszczycy. Ponadto
w cytozolu komórkowym układ zależny od Trx odgrywa dominującą rolę antyoksydacyjną [23], co sugeruje, że zapewnia on warunki redukujące dla białek keratynocytów w rozwoju łuszczycy. Antyoksydacyjne działanie systemów zależnych od GSH
i Trx wspomagają inne antyoksydanty. Stwierdzono, że u pacjentów z łuszczycą skórną
jak i łuszczycowym zapaleniem stawów dochodzi również do wzrostu aktywność
Cu,Zn-SOD, najprawdopodobniej w odpowiedzi na zwiększone wytwarzanie anionów
ponadtlenkowych przez oksydazę NADPH i oksydazę ksantynową, które są następnie
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metabolizowane przez dysmutazy ponadtlenkowe [4, 24]. Efektywność działań antyoksydacyjnych zależna jest w komórkach od poziomu i aktywności czynnika transkrypcyjnego Nrf2 odpowiedzialnego za biosyntezę białek cytoprotekcyjnych, w tym
antyoksydacyjnych [12]. Jednak aktywność biologiczna tego czynnika transkrypcyjnego jest regulowana poziomem aktywatorów i inhibitorów działających na poziomie
zarówno cytozolu (Keap1) jak i jądra (Bach1, Maf), które ulegają modyfikacji zwłaszcza
w stanach zapalnych towarzyszących rozwojowi łuszczycy [25]. Ponadto na efektywność antyoksydacyjnego działania Nrf2 wpływa poziom innego czynnika transkrypcyjnego – NFkB odpowiedzialnego za biosyntezę cytokin, w tym TNFa i IL-23, które
odgrywają istotną rolę w patogenezie tej choroby, ale również za aktywację Nrf2 [21,
26]. Zatem interakcja pomiędzy stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym wydaje się
mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju łuszczycy [26, 27] .
Jednakże poziomy antyoksydantów drobnocząsteczkowych, w tym witamin A, E
i C, które współpracują z GHS w ochronie fosfolipidów błonowych, są również zmniejszone u pacjentów z łuszczycą [21]. Zatem sytuacja taka prowadzi do miejscowego
i ogólnoustrojowego stresu oksydacyjnego oraz w konsekwencji do nasilenia oksydacyjnych modyfikacji lipidów, białek i innych związków endogennych, będących
wynikiem ich reakcji z RFT [4, 27, 28]. Można sugerować, że obniżenie poziomu/aktywności antyoksydantów takich jak GSH, Trx, GSH-Px, ze względu na ich grupy sulfhydrylowe konieczne do aktywności biologicznej, może być wynikiem ich utlenienia
[29]. W konsekwencji obniżone możliwości antyoksydacyjne sprzyjają nasilonej, zależne
od ROS oksydacyjnej modyfikacji fosfolipidów błonowych, w tym przede wszystkich
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFAs) będących ich składnikami [30].
Konsekwencją jest wzrost poziomu produktów oksydacyjnej fragmentacji oraz
cyklizacji PUFAs [4]. Dane literaturowe pokazują, że w komórkach skóry i krwi
pacjentów z łuszczycą dochodzi do wzrostu poziomu produktów peroksydacji lipidów,
takich jak 4-hydroksynonenal (4-HNE), dialdehyd malonowy (MDA) oraz izoprostany
[4, 21]. Jednocześnie należy pamiętać, że powstające m.in. -nienasycone reaktywne
aldehydy maja charakter elektrofilowy i są wyjątkowo reaktywne chemicznie, dzięki
czemu mogą wchodzić w reakcje ze związkami mającymi centra nukleofilowe, takimi
jak białka tworząc z nimi nieaktywne biologicznie addukty. Dzięki temu mogą też
pełnić rolę wtórnych przekaźników reakcji rodnikowych i regulacyjnych cząsteczek
sygnałowych, które modyfikując metabolizm komórkowy mogą prowadzić nawet do
śmierci komórek na drodze apoptozy [31].
Wśród kompetentnych immunologicznie komórek zapalnych pacjentów z łuszczycą
zwłaszcza granulocyty generują duże ilości produktów peroksydacji lipidów, modulując
w ten sposób ich aktywność prozapalną [4]. Natomiast aktywacji limfocytów towarzyszy generowanie dużych ilości RFT, jak też nadprodukcja cytokin, która prowadzi
do przewlekłego stanu zapalnego [32].

4. Modyfikacje składników błon komórkowych w łuszczycy
Ostatnie badania lipidomiczne dostarczyły wiele danych, które umożliwiły ocenę
metabolizmu lipidów u chorych na łuszczycę, w tym zmian w strukturze i funkcjach
fosfolipidów błony komórkowej, a także metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz
jakościowo/ilościowych modyfikacji fosfolipidów generowanych w ramach enzymatycznego metabolizmu lipidów [33, 34].
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Fosfolipidy oprócz tego, że są głównymi składnikami strukturalnymi błon komórkowych, to odgrywają również ważną rolę w regulacji metabolizmu komórkowego,
jako prekursory cząsteczek sygnałowych i mediatorów lipidowych, takich jak eikozanoidy [35]. Fosfatydylocholina (PC) jest substratem dla fosfolipazy D (enzymu regulującego różnicowanie keratynocytów) i jest niezbędna do procesów metabolicznych
w komórkach naskórka [35], zaś fosfatydyloseryna (PS) i fosfatydyloetanoloamina
(PE) uczestniczą w procesach komórkowych, m. in. takich jak fuzja błon czy apoptoza
[36]. Natomiast sfingolipidy, pomimo wielu funkcji strukturalnych w naskórku, biorą
również udział w regulacji procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie i apoptoza keratynocytów. Ponadto ceramidy, jako duża grupa pochodnych lipidowych należących do sfingolipidów, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i utrzymaniu integralności bariery skórnej [37, 38].
Ponieważ rozwojowi łuszczycy towarzyszy stres oksydacyjny sprzyja on zachodzeniu nasilonych reakcji metabolicznych fosfolipidów zarówno zależnych od RFT jak
i zależnych od enzymów uczestniczących w hydrolizie fosfolipidów z uwolnieniem
kwasów tłuszczowych, zwłaszcza nienasyconych (PUFAs), w tym kwasu arachidonowego. Reakcje te są katalizowane przez fosfolipazy, a tym głownie fosfolipazę A2 [4].
Powstające wolne kwasy tłuszczowe ulegają natomiast reakcjom utleniania katalizowanym przez enzymy z grupy COX, w tym zarówno izoformę konstytutywną COX1
jak i indukowalną COX2 [39]. Warunki prooksydacyjne i zapalne sprzyjają nasilonej
aktywności obu izoform w rozwoju łuszczycy [4]. W wyniki reakcji katalizowanych
przez te enzymy powstają różne klasy prostaglandyn o charakterze głownie prozapalnym [40, 41]. W rozwoju łuszczycy dochodzi również do podwyższonej aktywności
lipoksygenaz, które katalizują utlenianie kwasu arachidonowego do prozapalnych
leukotrienów i dokozaheksaenowego do antyzapalnych resolwin i protektyn uczestniczących zarówno w rozwoju jak i wygaszaniu procesu chorobowego, [42]. W wyniku
działania na fosfolipidy enzymów z grupy fosfolipaz generowane są inne mediatory
lipidowe – endokannabinoidy, które uczestniczą w modulacji stanu zapalnego i równowagi redoks poprzez aktywację receptorów sprzężonych z białkiem G, w tym receptorów
kannabinoidowych CB1 i CB2 [43], których wyższą ekspresję stwierdzono w komórkach skóry oraz komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej pochodzących od
pacjentów z łuszczycą zwyczajną [28]. Zmieniony metabolizm fosfolipidów i sfingolipidów bierze udział w patogenezie wielu chorób ludzi w tym łuszczycy. Zmiany
w metabolizmie fosfolipidów skutkują obniżeniem poziomu kilku gatunków różnych
klas fosfolipidów, takich jak fosfatydylocholiny, fosfatydyloinozytole (PI), fosfatydyloseryny i fosfatydyloetanoloaminy zarówno osocza, komórek skóry (keratynocytów,
fibroblastów) jak i krwi, szczególnie limfocytów i granulocytów [4, 6, 7].
Wiadomo, że fosfatydylocholiny biorą udział w różnicowaniu keratynocytów,
dlatego obniżenie poziomu PC sugeruje obniżone różnicowanie, co powoduje
powstanie zmian łuszczycowych objawiających się nadmiernym rogowaceniem
naskórka [35]. Obniżenie poziomu PC w komórkach skóry i krwi może być
spowodowane między innymi zwiększeniem aktywności acylotransferazy lecytynacholesterol, co prowadzi do powstania lizofosfatydylocholin (LPC) i ceramidów [44].
Oprócz tego dochodzi do deacylacji PC przez transacylazę PC–SM, co skutkuje
zmniejszeniem poziomu fosfatydylocholiny i wzrostem ilości sfingomielin (SM) [6].
Natomiast zwiększonemu poziomowi SM w keratynocytach pacjentów z łuszczycą
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towarzyszy obniżony poziom ceramidów, które odpowiadają za podstawowe funkcje
skóry, w tym za istnienie bariery przepuszczalności w przestrzeni międzykomórkowej
i zatrzymywanie wody w warstwie rogowej naskórka [38, 45]. Degradacja sfingomielin
przez sfingomielinazę jest jednym z głównych szlaków powstawania ceramidów [46],
dlatego wzrost poziomu SM może wynikać z obserwowanego zmniejszenia aktywności tego enzymu w keratynocytach łuszczycowych [47]. Ponadto obniżony poziom
ceramidów może również wskazywać na ich wzmożony metabolizm, prowadzący do
powstania glikosfingolipidu [47]. Niezależnie od zmian w składzie fosfolipidów komórek skóry w warunkach stresu oksydacyjnego w łuszczycy obserwowane są zmiany
w poziomie lizoglicerofosfolipidów, takich jak lizofosfatydylocholina (LPC) i kwas
lizofosfatydowy (LPA), oraz metabolizmie glicerofosfolipidów, w tym PA, PC i PI
[48]. Wykazano, że poziom LPC jest znacznie podwyższony w osoczu pacjentów
z łuszczycą, w przeciwieństwie do poziomu PC [48], a LPC wywiera działanie metaboliczne poprzez różne szlaki sygnalizacyjne w kilku typach komórek, takich jak
limfocyty T, monocyty i neutrofile [49]. Jednocześnie LPC i LPA są metabolicznie
najbardziej znaczącymi lizoglicerofosfolipidami i są uważane za zapalne lipidy biorące
udział w rozwoju chorób immunologicznych, między innymi w łuszczycy [50].
Zmniejszenie poziomu PI w naskórku pacjentów z łuszczycą może być związane ze
wzrostem fosforylacji PI przez 3-kinazę fosfatydyloinozytolowa [51], a nadekspresja
3-kinazy fosfatydyloinozytolowej może odgrywać ważną rolę w patogenezie łuszczycy
poprzez pośredniczenie w patogenezie immunologicznej, hiperplazji naskórka i/lub
angiogenezie w chorobie [52].
Ze względu na lokalizację zewnętrzną i reprezentatywną dla komórki, ważną rolę
w interakcji komórek między sobą, a także komórek ze związkami obecnymi w środowisku zewnętrznym odgrywa kwas sjalowy, który występuje w żywych organizmach, głównie jako element końcowy łańcucha węglowodanowego glikolipidów
(głównie gangliozydów) i glikoprotein [53]. Większość z nich jest wbudowana do błon
komórkowych, ale może stanowić również rozpuszczalne glikoproteiny płynów
ustrojowych [54]. Dane literaturowe pokazują, że rozwojowi łuszczycy, towarzyszy
wzrost całkowitego poziomu kwasu sjalowego (wolnego jak i wchodzącego w skład
glikolipidów i glikoprotein) występującego w błonach komórek skóry (keratynocytów,
fibroblastów) oraz krwi (limfocytów, granulocytów) [7]. Uważa się, że wynika to ze
zwiększonej ekspresji genu odpowiedzialnego za kodowanie białka błonowego typu II,
należącego do sialilotransferaz, które katalizuje transfer kwasu sjalowego do glikolipidów w celu wytworzenia gangliozydów GD3 i GT3 [55-57]. Natomiast kwas sjalowy
obecny w gangliozydach odgrywa kluczową rolę w proliferacji i migracji komórek [58,
59]. Oprócz tego glikoproteiny z resztami kwasu sjalowego jak i wolny kwas sjalowy
są uważane za zmiatacze wolnych rodników oraz jako związki stosunkowo stabilne
odzwierciedlają stopień zaawansowania choroby, a zatem można je uważać za markery
stanu zapalnego, co sprawdza się w przypadku łuszczycy [59]. Ponadto lokalizacja
kwasu sjalowego w obrębie błony komórkowej stwarza możliwość jego interakcji
z lektynami typu Ig wiążącymi kwas sjalowy (siglecs), które są kluczowe dla homeostazy immunologicznej [60, 61]. Siglacs komórek mogą wiązać się z kwasem sjalowym
lub glikoproteinami obecnymi w innej komórce lub z kwasem sjalowym eksponowanymi na tej samej komórce wpływając na funkcje komórek, w tym komórek odpornościowych [62]. Te interakcje receptor – kwas sjalowy mogą uczestniczyć w adhezji
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komórek, sygnalizacji komórkowej i innych funkcjach komórek [63, 64]. Wykazano
m.in., że zaburzenia w interakcji kwas sjalowy-Siglec sprzyjają rozwojowi chorób
zapalnych [65, 66], co może towarzyszyć rozwojowi łuszczycy.

5. Właściwości fizykochemiczne błon komórkowych
Błony komórkowe mają kluczowe znaczenie dla architektury komórki i są zintegrowane z ich fizjologią. Spełniają one rolę morfologiczną, jak i funkcjonalną oraz pośredniczą w przekazywaniu sygnałów fizycznych i chemicznych ważnych dla funkcji
komórki. Oprócz specyficznych oddziaływań pomiędzy cząsteczkami lipidów i białek,
właściwości fizykochemiczne błon biologicznych regulują strukturę i funkcje komórek,
które muszą być utrzymywane w wąskim zakresie zgodnym z fizjologią komórki [6769]. Właściwości fizykochemiczne błon, które ulegają modyfikacjom pod wpływem
rozwoju choroby to m.in. powierzchniowa gęstość ładunku, potecjał zeta, potecjał
membranowy, płynność, grubość, ściśliwość czy sztywność, przy czym większość
z tych właściwości jest wzajemnie od siebie współzależna [70].
Dane literaturowe pokazują, że podczas rozwoju łuszczycy modyfikacji ulega skład
i właściwości błon komórkowych. W keratynocytach pochodzących od pacjentów
z łuszczycą w wyniku stresu oksydacyjnego obserwuje się nie tylko zmiany w składzie,
ale i rozmieszczeniu poszczególnych elementów dwuwarstwy lipidowej, co w konsekwencji powoduje wzrost płynności błony oraz nieprawidłowe różnicowanie komórek
naskórka [71]. Poprzez wprowadzanie do wnętrza dwuwarstwy lipidowej polarnych
grup nadtlenkowych, ketonowych, aldehydowych lub hydroksylowych powstające
produkty peroksydacja lipidów powodują, że obniżeniu ulega hydrofobowość wnętrza
lipidowego i zmienia się organizacji dwuwarstwy lipidowej. W konsekwencji dochodzi
do zmiany płynności błony jak i odkształcalności komórek, co koreluje z zaostrzeniem
zmian wywołanych przez rozwój choroby [71-73]. Oprócz powyższych zmian modyfikacja płynności błony może wpływać na konformację enzymów oraz na dyfuzję i/lub
stopień ekspozycji receptorów z nią związanych [74-76].
Zmiany rozmieszczenia składników błon dotyczą m.in. pojawienia się fosfatydyloseryny na zewnętrznej powierzchni błony, która fizjologicznie obecna jest tylko
w wewnętrznej, cytoplazmatycznej części dwuwarstwy lipidowej błony. Fosfatydyloseryna jest między innymi odpowiedzialna za rozpoznawanie komórek apoptotycznych
przez makrofagi, a następnie ich usunięcie przez fagocytozę [77]. Natomiast do zmian
asymetrii błony związanych z translokacją fosfatydyloseryny należy dodać wzrost
zawartości kwasu sjalowego na zewnętrznej części błony, co powoduje zwiększenie
ładunku ujemnego na powierzchni błony komórek skóry zmienionych przez rozwój
łuszczycy [7]. To koreluje również ze wzrostem całkowitego stężenia grup naładowanych ujemnie na powierzchni keratynocytów i fibroblastów. Zmniejsza się wartość
stałej asocjacji tych grup z jonami wodorowymi oraz punkt izoelektryczny błony.
Zmiany wartości stałej asocjacji sugerują, że grupy naładowane ujemnie pojawiające
się na powierzchni błony komórek pochodzących od pacjentów z łuszczycą wykazują
silniejsze właściwości kwasowe [7]. Ponadto kwas sjalowy wpływa na zmianę konformacji, rozpuszczalności i lepkości glikoprotein, a w związku z tym również błony
komórkowej. Natomiast ujemny ładunek pochodzący od kwasu sjalowego związanego
z glikolipidami i glikoproteinami zawartymi w płynach ustrojowych i na powierzchni
komórek, powoduje, że między komórkami a otaczającym zewnątrzkomórkowym środo118
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wiskiem dochodzi zarówno do przyciągania, jak i do odpychania różnych cząstek [54].
W związku z tym kwas sjalowy bierze udział w procesach takich jak wzajemne rozpoznawanie komórek, przekazywanie sygnałów oraz adhezja [78].
Powyższym zmianom strukturalnym błon komórkowych u chorych na łuszczycę
towarzyszą fizykochemiczne zmiany funkcjonalne ujawniające się spadkiem potencjału
zeta, potencjału membranowego i powierzchniowej gęstości ładunku błony komórek
skóry [7, 79]. To zwiększa w sposób niespecyficzny przepuszczalność błony dla jonów
i substancji polarnych, dla których wnętrze dwuwarstwy lipidowej stanowi barierę
trudną do przebycia. Dochodzi do inaktywacji kanałów wapniowych rozmieszczonych
w błonie keratynocytów, które pośredniczą w napływie Ca2+ do komórek, a homeostaza
wapnia odgrywa ważną rolę w różnych aspektach fizjologii naskórka. Natomiast zaburzenie stężenia jonów wapnia zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego sprzyja nasilonej
sygnalizacji proapoptotycznej i przedwczesnej śmierci komórek [80, 81].

6. Podsumowanie
Rozwojowi łuszczycy towarzyszy zarówno stan zapalny, jak i stres oksydacyjny.
Sprzyja to modyfikacjom podstawowych składników komórki, w tym błon komórkowych takich jak fosfolipidy, białka, glikolipidy czy glikoproteiny. Zmiany w metabolizmie i profilu lipidowym pacjentów z łuszczycą są ściśle powiązane ze zmianami
w profilu i aktywności biologicznej białek, w tym różnych białek funkcyjnych. Modyfikacje te sprzyjają zmianie właściwości fizykochemicznych błon komórkowych takich
jak potencjał zeta, powierzchniowa gęstość ładunku oraz płynność błon. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że istnieje realna szansa wykorzystania uzyskanych wyników, odnoszących się zarówno do profilu lipidowo-białkowym, jak i właściwości fizykochemicznych błony, do wyjaśnienia patologii łuszczycy na poziomie molekularnym,
co pozwoli ma wczesną diagnozę oraz może mieć znaczenie dla opracowania nowej,
bardziej efektywnej farmakoterapii.
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Modyfikacje składu i właściwości błon komórek skóry w łuszczycy
Streszczenie
Łuszczyca jest przewlekłą chorobą o podłożu immunologicznym, objawiającym się skórnymi i ogólnoustrojowymi objawami oraz znacząco negatywnym wpływem na jakość życia pacjenta. Patofizjologia łuszczycy charakteryzuje się nieprawidłową proliferacją keratynocytów i patologicznymi interakcjami między
komórkami odpornościowymi, zwłaszcza limfocytami, a keratynocytami naskórka, nasilanymi przez prozapalne cytokiny. Chorobie towarzyszy zaburzona homeostaza redoks, z ogólnoustrojowym i miejscowym
stresem oksydacyjnym sprzyjającym modyfikacji podstawowych składników błon, takich jak lipidy i białka.
W efekcie dochodzi do zmian w oddziaływaniach pomiędzy składnikami dwuwarstwy lipidowo-białkowej,
co w konsekwencji zmienia właściwości fizykochemiczne błon komórkowych odpowiedzialnych za strukturę i funkcję komórek. Znajomość modyfikacji zachodzących w składzie błony oraz jej właściwościach
może pozwolić nie tylko zrozumieć patofizjologię łuszczycy, ale także ułatwić właściwą i wczesną
diagnostykę oraz skuteczną farmakoterapię.
Słowa kluczowe: łuszczyca, błona komórkowa, stres oksydacyjny, właściwości fizykochemiczne

Modifications of the composition and properties of skin cell membranes in psoriasis
Abstract
Psoriasis is a chronic, immune-mediated disease, manifested by cutaneous and systemic symptoms with
significantly negative impact on the patient's quality of life. Pathophysiology of psoriasis is characterized
by an abnormal proliferation of keratinocytes and pathological interactions between immune cells, especially
between lymphocytes and epidermal keratinocytes, intensified by pro-inflammatory cytokines. The disease
is accompanied by impaired redox homeostasis with systemic and local oxidative stress favoring modification of basic membrane components such as lipids and proteins. As a result, there are changes in the
interactions between the components of the protein-lipid bilayer, which in turn changes the physicochemical properties of cell membranes responsible for the structure and function of cells. Knowledge of the
changes taking place in the composition of the membrane and its properties could not only help to
understand pathophysiology of psoriasis but also facilitate the proper and early diagnostics and effective
pharmacotherapy.
Keywords: psoriasis, cell membrane, oxidative stress, physicochemical properties
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Rehabilitacja stawów rąk w leczeniu chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów
1. Wstęp
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, dawniej: gościec stawowy, łac: arthritis
rheumatoidea, ang: rheumatoid arthritis) jest to przewlekła choroba immunologiczna
tkanki łącznej. Schorzenie charakteryzuje się postępującym nieswoistym zapaleniem,
zazwyczaj symetrycznych stawów oraz występowaniem zmian pozastawowych. Wraz
z rozwojem choroby dochodzi do powikłań układowych, prowadzących do niepełnosprawności, inwalidztwa oraz śmierci. Najczęściej zaatakowane przez proces chorobotwórczy zostają małe i średnie stawy, a dokładniej dochodzi w nich do stanu zapalnego
błony maziowej. Reumatoidalne zapalenie stawów dzieli się na dwie fazy: ostrą
i przewlekłą (inaczej okres remisji) [1].
Obecnie w krajach europejskich na RZS zapada ok. 0,5 % całej populacji, z czego
kobiety chorują na tę przypadłość trzy razy częściej niż mężczyźni. Najczęściej pojawia
się w grupie wiekowej pomiędzy 40. a 60. rokiem życia; spadek zachorowalności odnotowuje się u pacjentów powyżej 70 lat [2].
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się głównie na farmakoterapii
oraz kompleksowej rehabilitacji. Szczególnie dobre wyniki daje stosowanie zabiegów
z zakresu fizykoterapii, ponieważ wpływają one pozytywnie na dolegliwości bólowe,
zmniejszając je. Wspomagająco stosowane jest również zaopatrzenie ortopedyczne,
a jeśli to konieczne wdrożona zostaje interwencja chirurgiczna.
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów rąk polega na kompleksowej
kinezyterapii, fizykoterapii, terapii manualnej oraz leczeniu uzdrowiskowym. Każdy
element leczenia jest dostosowany do aktualnego stanu pacjenta i fazy choroby [3].
Wczesne wykrycie choroby umożliwia zastosowanie leczenia, które opóźni jej
rozwój oraz poprawi jakość życia chorych [4].

2. Reumatoidalne zapalenie stawów
2.1. Etiologia
Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą zapalną chorobą tkanki łącznej,
o nieznanej etiologii. Istotną kwestią w etiopatogenezie jest zatem zespół czynników
ustawionych w odpowiedniej konfiguracji. W związku z tym RZS to zespół, a nie jednolita jednostka chorobowa pod względem etiopatologicznym. W patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów główną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, czynniki
genetyczne oraz zaburzenia immunologiczne [29].
Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się dwoma systemami autoprzeciwciał: czynniki reumatoidalne klas immunoglobulin (IgM, IgG, IgA, IgD, IgE)
i przeciwciał przeciwcytrulinowych (anty-CCP). Czynnik IgM – RF jest szczególnie
istotny, ponieważ służy do badania czynnika reumatoidalnego i występuje w surowicy
krwi u 75% chorych. Im wyższe jego stężenie we krwi tym bardziej zaawansowany
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proces chorobowy. Natomiast przeciwciała anty-CCP związane są z reakcją potranslacyjną enzymu peptydyloargininy deiminazy (PAD2), w której cząsteczka argininy
zostaje zastąpiona cytruliną. Przeciwciała te wykrywane są za pomocą testu ELISA [3, 24].
Epidemiologia reumatoidalnego zapalenia stawów kształtuje się różnie w zależności od szerokości geograficznej. W Stanach Zjednoczonych wynosi 1% populacji,
a w Europie 0,8%. Natomiast najniższa zachorowalność odnotowywana jest w Azji –
0,3%. Na wszystkich kontynentach odnotowuje się większą ilość zachorowań w grupie
kobiet niż mężczyzn w stosunku 3:1 [2].

2.2. Obraz kliniczny i diagnostyka
Proces chorobowy zaczyna się stopniowo, bez widocznych zmian lub przebiega jako
nagły rzut chorobowy. Pacjenci bardzo często latami chorują na reumatoidalne zapalenie stawów nie wiedząc o tym. Zmiany w ich stawach postępują powoli i nie dają
nagłych, ostrych dolegliwości bólowych. Zazwyczaj pierwszym objawem RZS są bóle
o umiarkowanym natężeniu, obrzęki, wysięki i sztywność poranna stawów nadgarstkowych oraz małych stawów rąk i stóp. Kolejnym elementem towarzyszącym chorobie
jest sztywność poranna, pojawiająca się u pacjentów w różnym czasie, zindywidualizowana jeśli chodzi o czas trwania. U części pacjentów zauważa się zmęczenie, osłabienie
mięśni, brak łaknienia, zmniejszenie masy ciała, a nawet stany podgorączkowe. Zazwyczaj jako pierwsze zostają zaatakowane stawy śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe bliższe.
U 70% chorych RZS rozwija się bezobjawowo przez kilka tygodni, a zaledwie 15%
ma ostry przebieg choroby. Zazwyczaj choroba atakuje stawy symetrycznie, jednak
zdarzają się przypadki, w których stan zapalny rozwija się tylko w jednym stawie.
Zapaleniu stawów towarzyszy również zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych. Zmiany zauważalne są także na przebiegu ścięgien i więzadeł. Deformacje
struktur tkanek miękkich i stawów prowadzą do stopniowego upośledzenia całego
aparatu ruchu [1, 30].
Reumatoidalne zapalenie stawów u każdego pacjenta przebiega w inny sposób.
Najczęściej pierwsze zmiany pojawiają się jako wrzecionowate obrzęki stawów międzypaliczkowych bliższych oraz stawów śródręczno-paliczkowych. Później dochodzi do
stopniowego zaniku mięśni międzykostnych i glistowatych. Kolejno zajmowane są:
staw łokciowy, staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy oraz stawy kręgosłupa.
RZS to choroba wpływająca na cały organizm chorego, ponieważ uszkadza nie
tylko aparat ruchu, ale również inne układy i narządy. W późnym okresie choroby pojawia się zapalenie osierdzia – powstaje wysięk w jamie osierdzia. Miażdżyca i choroba zakrzepowo-zatorowa występuje 8 razy częściej u osób chorujących na RZS. Układ
oddechowy także podlega procesowi chorobowemu, ponieważ u 20% chorych odnotowuje się zapalenie opłucnej, a w miąższu płuc pojawiają się guzki reumatoidalne,
które ulegają zwapnieniu. Następstwem toczącego się procesu zapalnego może być
śródmiąższowa choroba płuc. Warto zwrócić także uwagę na narząd wzroku, gdzie
dochodzi do zapalenia rogówki i spojówek w przebiegu choroby towarzyszącej, jaką
jest zespół Sjӧgrena [2].
Reumatoidalne zapalenie stawów w późniejszym okresie obejmuje procesem
chorobotwórczym nerki. Związane jest to z lekami, które stosowane są w leczeniu RZS,
ponieważ przyczyniają się one do niewydolności nerek. Najczęściej w przebiegu cho126
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roby obserwuje się śródmiąższowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalnie nerek
oraz skrobawicę wtórną.
Choroba powoduje również zapalenie naczyń, którego następstwem może być
martwica dystalnych odcinków palców, skóry oraz narządów wewnętrznych. RZS sieje
spustoszenie w większości układów narządów również nie oszczędza układu nerwowego i limfatycznego. Charakterystycznym uszkodzeniem układu nerwowego przez
reumatoidalne zapalenie stawów jest występowanie zespołu cieśni nadgarstka i polineuropatii. Natomiast w przypadku układu limfatycznego węzły chłonne ulegają
powiększeniu w okolicy podżuchwowej, szyjnej, pachowej i łokciowej. Powiększeniu
ulega też śledziona, a chorobą współistniejącą jest leukopenia występująca z zespołem
Felty’ego [3].
Przebieg RZS jest różny u każdego pacjenta. U 15% chorych dolegliwość ma łagodny przebieg, a u 70% przebiega z okresami remisji i zaostrzenia. Remisje obserwuje
się częściej u mężczyzn i osób chorych w starszym wieku. Diagnostyka RZS jest długim
procesem ze względu na przeciągający się czas utajenia choroby. Zazwyczaj w pierwszych 6 miesiącach choroba nie daje żadnych objawów klinicznych. Pacjent przechodzi
szereg badań (wywiad, badanie podmiotowe, a następnie zostaje skierowany na badania laboratoryjne i obrazowe). Z zakresu badań laboratoryjnych zlecane jest wykonanie
badania wskaźników tj.: OB, fibrynogen i CRP. Jeśli badane parametry są podwyższone to świadczy to o toczącym się procesie zapalnym. Kolejnym parametrem analizowanym jest czynnik anty-CCP (RF), przeciwciała ACPA w surowicy i przeciwciała
przeciwjądrowe w surowicy [3, 4].
Kolejnym badaniem zalecanym w diagnostyce RZS jest RTG stawów. W zależności od stopnia zaawansowania choroby w obrazie RTG według Steinbrockera wyróżnia się cztery okresy zaawansowania RZS. Okres I (wczesny) charakteryzuje się
powstaniem osteoporozy okołostawowej. Okres II (umiarkowany) występuje w nim
zwężenie szpar stawowych, podchrzęstne uszkodzenie kości, osteoporoza, guzki reumatoidalne oraz zapalenia pochewek ścięgnistych. Natomiast okres III (zaawansowany)
wyróżniają liczne nadżerki powierzchni stawowych, osteoporoza, zniekształcenie
stawów, zaniki mięśni i zmiany w tkankach miękkich. Okres IV (końcowy) charakteryzuje się widocznymi zrostami włóknistymi lub kostnymi stawów oraz zmianami
z okresu III [5, 32].
Kolejnym badaniem jest badanie ultrasonograficzne (USG), służące do oceny struktury stawów, mięśni i ścięgien. Badanie umożliwia wykrycie zapalenia błony maziowej,
obecności płynu w stawie, wykrycie nadżerek. Wykorzystanie techniki Power Color
Doppler daje możliwość oceny angiogenezy w zapaleniu zmienionych stawów oraz
dokładnej weryfikacji stanu błony maziowej [6]. Innym badaniem obrazowym stosowanym w diagnostyce RZS jest rezonans magnetyczny (MRI). W obrazie badania
widać zmiany obecne w tkankach miękkich i strukturach kostnych.
Rozpoznanie choroby ustala się według dwóch sposobów klasyfikacji: kryteria
ACR 1987 i kryteria EULAR/ACR 2010. Kryteria wg ACR 1987 uwzględniają sztywność poranną, zapalenie trzech lub większej liczby stawów, zapalenie stawów ręki, symetryczne zapalenie stawów, obecność guzków reumatoidalnych, czynnika reumatoidalnego oraz zmiany w obrazach radiologicznych. Spełnienie czterech z siedmiu kryteriów ustala rozpoznanie RZS. Jednak kryteria od jeden do cztery muszą być spełnione
przez co najmniej 6 tygodni [7, 8].
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Kryteria EULAR z 2010 zawierają 4 domeny: rodzaj i liczbę zajętych stawów, testy
serologiczne (testy laboratoryjne czynnik RF oraz ACPA), wskaźniki ostrej fazy (OB
i CRP) oraz czas trwania objawów. Domeny są oceniane w skali od 0 do 10 punktów
i służą do oceny pacjentów po raz pierwszy. Występowanie RZS można uznać za
zasadne, jeśli suma punktów jest większa bądź równa 6. Pacjenci poniżej 6 punktów
nie są kwalifikowani do rozpoznania RZS, jednak w późniejszym czasie wraz z rozwojem choroby może się to zmienić. Część chorych ze stwierdzonym RZS nawet
w zaawansowanej chorobie może nie spełniać kryteriów ze względu na remisję choroby
i skutecznie prowadzoną terapię skojarzoną. Negatywne wyniki testów RF i ACPA nie
wykluczają występowania RZS, ponieważ u części chorych badania laboratoryjne na
obecność czynnika reumatoidalnego nie wskazują na dysfunkcje [2, 27, 36].
Do oceny przebiegu RZS najczęściej stosuje się wskaźniki aktywności choroby:
DAS, DAS28 (disease activity score), SDAI (simplified disease activity index), CDAI
(clinical disease activity index). Wskaźniki DAS i DAS28 oblicza się na podstawie
badania określonych stawów, wysokości parametru OB, stężenia CRP i oceny ogólnej
pacjenta poprzez skalę VAS. Skala SDAI to suma liczby bolesnych stawów, liczby
obrzękniętych stawów, punktów wg skali VAS, za pomocą której pacjent ocenia wielkość bólu oraz wartości stężenia CRP. Wszystkie testy oceniające aktywność choroby
określają jej rozwój w danym momencie, jednak pod wpływem leczenia może ulec to
zmianie [9].

2.3. Ręka reumatoidalna
Reumatoidalne zapalenie stawów rozpoczyna się najczęściej od zajęcia stawów
ręki. Kończynę określa się mianem ręki reumatoidalnej.
Ręka reumatoidalna charakteryzuje się bólem, obrzękiem oraz sztywnością stawów
nadgarstkowych, międzypaliczkowych bliższych i śródręczno-paliczkowych. Dolegliwości bólowe pacjent zazwyczaj odczuwa nad ranem. Na ogół stawy atakowane są
symetrycznie i towarzyszy temu zaczerwienienie – rumień dłoniowy (erythema
palmare). Rumień związany jest z zaburzeniami naczyń oraz układu autonomicznego.
We wczesnym okresie gośćca stawowego występuje bolesność stawów oraz ich
obrzęk. Dodatkowo zauważalny jest zanik mięśni kłębu, kłębika, mięśni glistowatych
i międzykostnych, czego efektem jest osłabienie siły chwytu i sprawności rąk. Ponadto
pojawia się zaburzenie czucia, parastezje w okolicy kciuka oraz drugiego i trzeciego
palca. W późniejszym okresie choroby obserwowane są zmiany deformacyjne palców:
zniekształcenie typu łabędziej szyi, palce butonierkowate, odchylenie ulnarne palców,
ręka lornetkowata, zespół cieśni nadgarstka, zniekształcenia kciuka oraz przerwania
ścięgien palców. W późnym okresie w badaniu diagnostycznym RTG, widoczne są
liczne geody zapalne, nadżerki, zniekształcenia stawów oraz zrosty kostne lub włókniste.
Typowymi uszkodzeniami stawów rąk są palce łabędzie i butonierkowate. Wśród
deformację typu łabędzia szyja wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania zniekształceń w obrębie palców. Początkowo staw międzypaliczkowy bliższy (PIP) ulega całkowitemu zginaniu, z niewielkim upośledzeniem funkcji lub zajęciem stawu śródręcznopaliczkowego (MCP). Stopień II to zmiany w stawie MCP, a deformacja typu łabędzia
szyja to zniekształcenie pozycyjne (ułożeniowe), wtórne do zmian w stawie MCP.
Natomiast w stopniu III zgięcie palca w stawie PIP jest ograniczone w każdym kierunku.
Pojawia się również problem z chwytnością ręki. W ostatnim stopniu zniekształcenia
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dochodzi do zesztywnienia w stawie PIP z widocznymi destrukcyjnymi zmianami
w obrazie RTG. Palec butonierkowaty dzieli się również na 3 typy: łagodny, umiarkowany i zaawansowany. Typ łagodny charakteryzuje się minimalną deformacją zniekształceniem stawu i utratą funkcji. Nieznaczne rozciągnięcie prostowników powoduje
kątowe ustawienie 10-15 stopni w zgięciu w stawie PIP z towarzyszącym przeprostem
w stawie DIP. Typ umiarkowany różni się wzrostem kąta ustawienia zgięcia palca
w stawie PIP do 30-40 stopni. Natomiast staw MCP ustawia się w kompensacyjnym
przeproście. Typ ostatni – to brak biernego wyprostu palca.
Proces reumatoidalny obejmuje również nadgarstek. Tu degradacji ulega staw promieniowo-łokciowy dalszy oraz włóknisto-chrzęstne połączenia stawów. Postępujący
proces zapalny prowadzi do grzbietowego podwichnięcia nasady dalszej kości łokciowej, dłoniowego podwichnięcia ścięgna prostownika łokciowego nadgarstka oraz
supinacji bliższego rzędu kości nadgarstka. Deformacja ta jest określana mianem
syndromu głowy kości łokciowej.
Podsumowując, w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów pacjenci mają
osłabioną siłę mięśniową i zmniejszoną sprawność fizyczną ręki. Im bardziej zaawansowany jest proces chorobowy i większe zniekształcenia stawów, tym bardziej upośledzone są funkcje manualne ręki [10, 35].

2.4. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
2.4.1. Proces leczenia
Istnieje wiele możliwości leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Najskuteczniejszą metodą jest kompleksowa terapia łącząca leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne – czyli rehabilitację, terapię zajęciową, psychoterapię, dietę oraz edukację
pacjenta [26]. Leczenie powinno być dobrane indywidualnie, w zależności od zaawansowania choroby, aktywności fizycznej, chorób współistniejących, czynników społecznych, genetycznych, rodzinnych oraz chęć współpracy chorego [11].
Rokowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów zależą od aktywności choroby,
ilości i rodzaju zajętych stawów, powikłań układowych oraz występowania chorób
współistniejących takich jak: cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca. Kryteriami złego
prognozowania są: rozległe nadżerki stawowe, występowanie zespołu Sjӧgrena, zespołu
Felt’ego, śródmiąższowej choroby płuc, zapalenia naczyń, wysokiej aktywności choroby
i dużej obecności autoprzeciwciał (RF, ACPA). Im więcej niekorzystnych czynników,
tym cięższy przebieg choroby [12].
W badaniach A. Krawczyk-Wasilewskiej pt. „Płeć jako jeden z czynników mogących determinować jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów” udowodniono,
że RZS znacząco wpływa na jakość życia kobiet w porównaniu do mężczyzn ze
względu na deformacje uniemożliwiające wykonywanie obowiązków domowych. Kolejną zależnością jest stosunek czasu trwania choroby do obniżenia jakości życia. Im
dłuższy jest czas trwania choroby, tym bardziej obniżona jest jakość życia. Nie zauważono jednak związku pomiędzy kontaktami społecznymi, a jakością życia [13, 23].
Po ustaleniu diagnozy należy jak najszybciej wdrożyć leczenie. Pierwszym lekiem
stosowanym w aktywnej fazie choroby powinien być metotreksat (MTX). Wykazano
w badaniach, że 70% chorych reaguje na ten lek pozytywnie i zmniejsza się dynamiczność choroby. Szczytowa skuteczność MTX osiągana jest po około 6 miesiącach kuracji.
Metotreksat w badaniach cechuje się wysoką skutecznością i dużym bezpieczeństwem
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stosowania. Kolejnymi lekami porównywalnie skutecznymi są sulfazalyna i leflunomid.
Należy zwrócić również uwagę na rytuksymab, czyli lek biologiczny stosowany szczególnie u pacjentów zmagających się z nowotworem (poza RZS). Wyróżnia się różne
grupy leków stosowane w leczeniu gośćca stawowego poza lekami biologicznymi. Są
to między innymi proste analgetyki, niesteroidowe leki przeciw zapalne (NLPZ), kortykosteroidy oraz słabe opioidy. Czasami oprócz farmakoterapii konieczne są interwencje chirurgiczne zniekształconych stawów [4, 28, 31].
Integralną częścią leczenia chorych z ręką reumatoidalną jest fizjoterapia. Powinna
być ona prowadzona zarówno w fazie ostrej choroby, jak i w fazie remisji. Rehabilitacja w zależności od fazy choroby jest prowadzona w inny sposób. W ostrym przebiegu
stosuje się delikatne ćwiczenia usprawniające i fizykoterapię. Zabiegi powinny odbywać
się 3-5 razy w tygodniu. Najczęściej stosuje się: pole magnetyczne, laseroterapię,
krioterapię i ultradźwięki. Kinezyterapia natomiast powinna opierać się na ćwiczeniach
czynnych, czynno-biernych i izometrycznych. W fazie remisji reumatoidalnego zapalenia stawów, możliwe jest prowadzenie fizjoterapii w szerokim zakresie. Zabiegi
zazwyczaj odbywają się nie więcej niż 3-5 razy w tygodniu. Z zabiegów fizykalnych
stosuje się: krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, magnetoterapię oraz sollux.
W okresie remisji choroby z zakresu kinezyterapii możliwe jest stosowanie ćwiczeń
rozciągających, rozluźniających, czynnych z oporem, izometrycznych oraz ogólnousprawniających [14, 33].

2.4.2. Metody fizykalne – laseroterapia i krioterapia
Medycyna fizykalna odgrywa ważną rolę w procesie leczenia ręki reumatoidalnej.
W ciągu ostatnich lat szczególnie dużą popularnością wśród pacjentów chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów cieszą się zabieg laseroterapii i krioterapii.
Laseroterapia jest nowoczesną metodą, która powstała w XX wieku. Promieniowanie laserowe stosuje się w wielu jednostkach chorobowych. Obejmuje zarówno problemy skórne, choroby układu kostno-mięśniowego, reumatoidalne oraz neurologiczne.
W fizjoterapii wykorzystywane są lasery o małej (1-6 mW) i średniej (750 0mW) mocy.
Zazwyczaj stosuje się długość fali z zakresu podczerwieni: 804 nm, 904 nm. Częstotliwość ustawiana jest w zakresach 3000-5000 Hz. Laser ma działanie przeciwbólowe,
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz poprawiające mikrokrążenie. Dodatkowo
laseroterapia pobudza regenerację tkanek i stymuluje procesy immunologiczne. Istnieją
dwie metody wykonywania zabiegu laseroterapii: metoda kontaktowa i bezkontaktowa.
Metoda kontaktowa polega na punktowym przykładaniu głowicy lasera do powierzchni
skóry pacjenta tylko dotykając skóry lub w celu głębszej penetracji używając ucisku na
dany punkt. Natomiast metoda bezkontaktowa wykorzystuje skaner, którego głowicę
ustawia się na odległość 1 cm od tkanki pacjenta, poddanej zabiegowi. Czas i moc
lasera dostosowywane są do jednostki chorobowej i indywidualnych potrzeb chorego.
Przeciwwskazania do stosowania laseroterapii to: nowotwory, nadczynność tarczycy,
choroby bakteryjne i grzybicze, padaczka, menstruacja, gorączka, uszkodzenia skóry.
Zabronione jest stosowanie promieni lasera na gałki oczne [16].
Krioterapia to zabieg z dziedziny termoterapii, polegający na stosowaniu zimnolecznictwa. Polega na schładzaniu tkanek miękkich oparami azotu o bardzo niskiej
temperaturze -160°C. Krioterapię stosuje się miejscowo lub ogólnoustrojowo podczas
zabiegu w kriokomorze. Krioterapia jest stosowana przeciwbólowo, przeciwzapalnie,
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przeciwobrzękowo oraz zmniejsza napięcie mięśniowe. Leczenie zimnem można stosować w wielu jednostkach chorobowych narządu ruchu, chorobach neurologicznych
oraz innych schorzeniach [15, 17]. Przeciwwskazaniami do stosowania krioterapii są:
zespół Raynauda, stany zapalne naczyń krwionośnych, choroby układu krążenia,
choroby nowotworowe tkanki łącznej, choroby nerek, pęcherza moczowego, nadczynność i niedoczynność tarczycy, zespół Sudecka, choroby układu oddechowego, ostre
infekcje, stany gorączkowe oraz uszkodzenia skóry.
Podczas wykonywania zabiegu krioterapii należy zwracać szczególną uwagę na
kolor skóry pacjenta, żeby nie spowodować odmrożenia. Czas zabiegu na jeden staw
wynosi 3 minuty. Zabieg powinien być wykonywany z odległości 10-15 cm. Przez
cały czas zbiegu fizjoterapeuta wykonuje okrężne ruchy dyszą. Jeżeli pacjent zgłasza
jakiekolwiek dolegliwości lub terapeuta widzi niepożądane efekty na skórze pacjenta,
zabieg należy niezwłocznie przerwać [15].

3. Cel pracy
Celem pracy była ocena skuteczności krioterapii i laseroterapii oraz jej wpływ na
dolegliwości bólowe, siłę mięśniową i sprawność funkcjonalną ręki u pacjentów
z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

4. Materiał i metody badania
W badaniu wzięli udział pacjenci skierowani na zabiegi rehabilitacyjne w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka
w Krakowie. Badani korzystali z zabiegów fizykoterapeutycznych w oddziale dziennym
rehabilitacji oraz fizjoterapii ambulatoryjnej. Badanie było prowadzone od sierpnia
2020 roku do marca 2021 roku, w grupie znalazło się 30 osób przyjętych na rehabilitację na oddziale dziennym. Kryteria włączające chorych do badania obejmowały:
występowanie sztywności porannej, deformacje rąk, symetryczny ból i obrzęk stawów
oraz dodatni wyniki czynnika reumatoidalnego (RF) w badaniu laboratoryjnym. Wszyscy pacjenci od czasu zdiagnozowania choroby zostali objęci opieką medyczną składającą się z: regularnych wizyt u lekarza specjalisty, korzystania z farmakoterapii oraz
rehabilitacji. U badanych pacjentów leczenia przeciwbólowego nie modyfikowano.
Wszyscy chorzy korzystali z tych samych zabiegów kinezyterapii i masażu rąk. Jednak
podzielono pacjentów ze względu na stosowane zabiegi z zakresu fizykoterapii jedna
grupa 15 osobowa była poddawana zabiegom laseroterapii (grupa I), a grupa II
również 15 osobowa korzystała z zabiegów krioterapii. Pacjenci zostali poinformowani
o zasadach wykonywanych zabiegów i ich zastosowaniu. Wszystkie przeprowadzone
badania były anonimowe i zostały przeprowadzone za zgodą badanych.
W grupie 30 osób badanych było 10 mężczyzn – stanowi to 33% całości badanych
oraz 20 kobiet – stanowi to 67% całości badanych. Wśród wszystkich badanych 12
osób (40%) było aktywnych zawodowo, 3 osoby (10%) korzystały z renty, a 15 osób
(50%) było na emeryturze. Podział ze względu na rodzaj wykonywanej pracy: pracę
umysłową wykonywało 12 osób (40%), pracę fizyczną 10 osób (33%), natomiast pracę
o trybie mieszanym umysłowo-fizyczną 8 osób (27%). W grupie 30 osób, aż 24 osoby
(80%) przyjmowało leki biologiczne, natomiast pozostałe 6 osób (20%) były leczone
jedynie lekami doraźnymi.
Charakterystyka grupy badawczej ze względu na wagę, wzrost i wiek (tab. 1).
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Tabela 1. Charakterystyka grupy badawczej

Podział pacjentów ze względu na czas trwania choroby.
Najwięcej osób znalazło się w grupie chorych na RZS dłużej niż 10 lat – 13 pacjentów (43%). U 9 osób (30%) zdiagnozowano chorobę w przedziale czasu 5-10 lat temu,
natomiast u pozostałych 8 pacjentów (27%) choruje na RZS od 5 lat lub krócej.
U prawie wszystkich chorych występowały deformacje stawów rąk typowe dla ręki
reumatoidalnej – 27 pacjentów (90%). Tylko 3 badanych (10%) nie miało deformacji
stawów. Spośród deformacji stawów najwięcej osób – 13 pacjentów (44%) miało deformację typu palce butonierkowate, 7 osób (23%) miało deformację typu „łabędzia
szyjka”, a u 10 osób (33%) zdiagnozowano odwiedzenie dołokciowe palców.
U badanych występowało ograniczenie aktywności ruchowej w mniejszym lub
w większym stopniu. Najwięcej osób określało swoją aktywność ruchową jako częściowe ograniczenie ruchu – 10 osób (33%) oraz ograniczenie utrudniające pracę
również deklarowało 10 osób (33%). Ograniczenie uniemożliwiające pracę występowało u 5 pacjentów (17%), natomiast 4 osoby (14%) nie posiadały żadnych ograniczeń.
Tylko jeden z badanych (3%) deklarował ograniczenie uniemożliwiające samodzielne
funkcjonowanie.

5. Metodyka badań
U wszystkich pacjentów badanie przeprowadzono dwa razy: badanie I – przed
rozpoczęciem leczenia i badanie II – po 2 tygodniach od rozpoczęcia rehabilitacji.
Każdy pacjent został poddany serii 10 zabiegów. Rehabilitacja odbywała się od poniedziałku do piątku z przerwą weekendową, czyli codziennie przez pięć dni w tygodniu.
Obydwa badania były prowadzone w identycznych warunkach. Badanie obejmowało:
ankietę personalną, ocenę dolegliwości bólowych w skali VAS (ang. Visual Analogue
Scale), pomiar siły mięśniowej oraz testy funkcjonalne ręki wiodącej. Skala VAS służy
do subiektywnej oceny dolegliwości bólowych. Skala składa się z 10 punktów, gdzie 0
oznacza bark bólu, a 10 największy możliwy do wyobrażenia ból.
Zabieg laseroterapii odbywał się przy wykorzystaniu aparatu do biostymulacji laserowej firmy BTL model 4110 Smart. Okolicę zabiegową naświetlano promieniowaniem o długości fali 830 nm w dawce 18,00 J/cm². Częstotliwość wynosiła 10 Hz,
a moc 800 mW. Zabieg wykonywano za pomocą głowicy skanera. Czas procedury
trwał 8 minut na każdą dłoń.
Zabieg krioterapii miejscowej wykonywany był za pomocą aparatu Kriopol R26 B –
urządzenia do miejscowego schładzania tkanek przy użyciu opar azotu, które u wylotu
dyszy osiągają temperaturę -160°C. Zabieg trwał 3 minuty na każdą rękę pacjenta
i wykonywany był okrężnymi ruchami z odległości 15-20 cm.
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6. Wyniki
Średni poziom bólu był istotnie większy przed zabiegami niż po zabiegach w obydwu
grupach. Całościowa analiza badań pokazała progres dolegliwości bólowych w grupie
II (o 20% w stosunku do grupy I). W grupie I zmniejszenie dolegliwości bólowych
wynosiło średnio 30% , natomiast w grupie II średnie zmniejszenie bólu dochodziło do
50% (tab. 2 i 3).
Tabela 2. Zestawienie dolegliwości bólowych w skali VAS w grupie I

Tabela 3. Zestawienie dolegliwości bólowych w skali VAS w grupie II

Analizując zebrane dane z badania grupy I oraz grupy II uzyskano poprawę siły
mięśniowej w obydwu grupach. Siła mięśniowa pacjentów z grupy I wzrosła średnio
o 18 %, a w grupie II o 20% w stosunku do wyników z przed terapii (tab. 4 i 5).
W grupie II odnotowano większą poprawę siły mięśniowej w stosunku do grupy I.
Tab.4. Analiza siły mięśniowej w grupie I

Tabela 5. Analiza siły mięśniowej w grupie II

W celu porównania zależności pomiędzy płcią, a dolegliwościami bólowymi, siłą
mięśniową oraz testem zaciskania rąk wykonano test statystyczny U Manna-Whitneya.
Wyniki uzyskane w teście U Manna-Withneya pokazują wpływ płci na przebieg
i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie miała ona wpływu na dolegliwości
bólowe, natomiast istotną pozostała kwestia siły mięśniowej przed i po zabiegach (tab. 6).
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Tabela 6. Analiza testu U Manna-Withneya dla obu grup badanych

Analiza całości wyników badania wykazała, że istnieje statystycznie ważna różnica
w zmniejszeniu dolegliwości bólowych w obu grupach. Poprawa była jednak zdecydowanie większa u pacjentów z grupy II, u których zastosowano krioterapię. Odnotowano także zwiększenie siły mięśniowe w obydwu grupach. W przypadku każdej
badanej kategorii wyniki u osób z grupy II, które były poddane zabiegom krioterapii,
są lepsze w porównaniu do grupy I, gdzie zastosowano laseroterapię.

7. Dyskusja
Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą, z którą ludzkość zmaga się od
stuleci. Schorzenie najczęściej na początku atakuje stawy rąk. Zniekształcenia i dolegliwości bólowe towarzyszące reumatoidalnemu zapaleniu stawów powodują szereg
dysfunkcji i obniżenie jakości życia chorych. Sprawność dłoni jest niezbędna do wykonywania wielu czynności dnia codziennego, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zadbać
o zmienione chorobowo stawy rąk. Obecnie istnieje wiele leków biologicznych umożliwiających zahamowanie postępów choroby, jednak w dalszym ciągu jest to problem
globalny.
Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów jest złożonym, długotrwałym procesem,
w którego skład wchodzi nie tylko farmakoterapia, ale też fizjoterapia, a czasem nawet
leczenie operacyjne. Celem leczenia jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, spowolnienie postępowania procesu chorobowego oraz zapobieganie zniekształceniom stawów.
Kompleksowa terapia pozwala na poprawę sprawności pacjenta oraz wzrost jakości
jego życia [17, 18].
W pracy zbadano wpływ krioterapii i laseroterapii na dolegliwości bólowe rąk
w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Analizie została poddana również siła mięśniowa.
Grupę badawczą stanowiło 30 osób podzielonych na dwie grupy – jedną grupę poddano
zabiegom laseroterapii, a u drugiej przeprowadzono krioterapię.
Badaniu zostały poddane dolegliwości bólowe rąk oceniane w skali VAS. W obydwu
grupach odnotowano pozytywny wpływ zastosowanych zabiegów. Jednak w grupie,
gdzie pacjenci zostali poddani krioterapii miejscowej, zmniejszenie dolegliwości bólowych wynosiło średnio o 3 punkty mniej w skali VAS w stosunku do bólu występującego przed rehabilitacją. Natomiast w grupie I były to niecałe 2 punkty różnicy. Wyniki
badań własnych potwierdzają dane z piśmiennictwa. Skuteczne działanie krioterapii
opisano i udowodniono w wielu pracach. Kukliński i wsp. [19] przeprowadzili badanie
na grupie 30 kobiet chorujących na RZS, poddanych krioterapii przez 10 dni. Uzyskano
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zdecydowanie mniejsze dolegliwości bólowe w skali VAS oraz poprawę sprawności
fizycznej.
W badaniach A. Krawczyk-Wasilewskiej i wsp. [14] wnikliwej analizie poddano 50
osób z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów, stosując u nich zabiegi fizykoterapeutyczne przez 10 dni. Po analizie wyników odnotowano również największą
poprawę w przypadku stosowania zabiegów krioterapii.
Kolejnym elementem badania była siła mięśniowa. U chorych na RZS odnotowuje
się zdecydowany spadek siły mięśniowej ręki w stosunku do osób zdrowych. W grupie
I przeciętnie siła mięśniowa wynosiła 11 kg, a po zabiegach około 13 kg. Natomiast
w grupie II przed zabiegami 13 kg, a po zabiegach 16 kg. W obydwu grupach odnotowano poprawę siły mięśniowej. Jednak w grupie II siła mięśniowa wzrosła o 1 kg
w stosunku do grupy I. W tym przypadku także krioterapia okazała się być bardziej
skuteczna.
W badaniach Buljina A. i wsp. [22] wzięło udział 100 osób podzielonych na dwie
grupy, które zostały poddane zabiegom fizykoterapeutycznym.
W obydwu grupach odnotowano wzrost sprawności dłoni u chorych i zwiększenie
siły mięśniowej. Zwiększenie siły mięśniowej można powiązać ze zmniejszeniem
dolegliwości bólowych, co umożliwiło wykonywanie ćwiczeń w większym zakresie
i przy użyciu większej siły mięśniowej.
W badania Juszczak K. i wsp. [34] rozszerzono działanie krioterapii na cały organizm za pomocą zastosowania krioterapii ogólnoustrojowej, czyli zabiegu kriokomory.
Grupa pacjentów z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów została poddana
serii zabiegów kriokomory i gimnastyce leczniczej. Po przeprowadzonej fizjoterapii
pacjenci deklarowali poprawę jakości życia, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz
większą sprawność fizyczną.
Powyższe badania są dowodem na to, że krioterapia działa leczniczo na chorych
z RZS zarówno w formie krioterapii miejscowej jak i ogólnoustrojowej.
Na zachorowalność na RZS ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest płeć.
Analiza wyników badań wykazała, że płeć nie miała wpływu na dolegliwości bólowe
zarówno przed, jak i po zabiegach. Natomiast siła mięśniowa przed terapią była większa
u mężczyzn niż u kobiet. Jest to również skutek przystosowania anatomicznego. Po
zakończonej terapii u obu płci stwierdzono zwiększenie siły mięśniowej. Jednak poziom
siły zwiększył się istotnie bardziej u mężczyzn.
Podsumowując czynnik ryzyka, jakim jest płeć, ma wpływ na zachorowalność
i przebieg choroby. Kobiety częściej chorują na reumatoidalne zapalenie stawów i przebieg dolegliwości jest u nich znacznie poważniejszy [14].
Pacjenci chorujący na RZS korzystają z programów leczenia i refundacji nowoczesnych leków, które są kluczową kwestią w zahamowaniu i remisji choroby. Najnowsze rekomendacje w sprawie leczenia RZS z dnia 30 sierpnia 2019 r. i z dania 14
października 2019 r. wskazują, że pierwszą linią leczenia RZS są konwencjonalne syntetyczne leki. Natomiast refundacji podlegają leki biologiczne i odnoszące największą
skuteczność terapii, są to: adalimumab, baricytynib, certolizumab pegol, etanerecept,
golimumab, infiksymab, tocilizumab, tofacytynib oraz rytuksymab. Komparatorami
dla tocilizumabu są leki modyfikujące przebieg choroby tj.: metotreksat, sulfasalazyna,
leflunomid i chlorochinia. Tocilizumab jest stosowany w leczeniu RZS, jeśli u chorych
nie odniosło skutku leczenie niemniej niż dwoma lekami modyfikującymi przebieg
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choroby. Analizując przebieg rehabilitacji chorych, którzy zostali poddani leczeniu lekami biologicznymi, zaobserwowano większą poprawę w obydwu grupach w stosunku
do stanu sprzed rehabilitacji oraz w porównaniu do osób, które nie były leczone
farmakologicznie [37].
Reumatoidalne zapalenie stawów to powszechnie występującą choroba, z którą
każdy fizjoterapeuta zetknie się w swojej praktyce. Należy mieć świadomość, że kompleksowa terapia musi obejmować nie tylko leczenie objawów, ale także ograniczyć
czynniki sprzyjające rozwojowi choroby, wdrażając odpowiednią profilaktykę. Opierając
się na wynikach badań własnych oraz dostępnym zasobie literatury fachowej mogę
stwierdzić, że najskuteczniejszym zabiegiem z zakresu fizykoterapii jest krioterapia.
Krioterapia jako monoterapia nie jest wystarczającą metodą leczenia, dlatego powinno
się skorelować ją z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi tj.: kinezyterapia, terapia
manualna oraz farmakoterapia, w celu uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego [25, 26].

8. Wnioski







Zarówno laseroterapia, jak i krioterapia zmniejszają dolegliwości bólowe ręki
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Skuteczność krioterapii jest
większa w stosunku do efektów uzyskiwanych przy zastosowaniu metody laseroterapii.
Zarówno laseroterapia jak i krioterapia umożliwiły zwiększenie siły mięśniowej
ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów poprzez działanie przeciwbólowe, które przyczyniło się do efektywniejszych ćwiczeń. W badaniu siły
mięśniowej grupa korzystająca z zabiegów krioterapii uzyskała lepsze efekty
w stosunku do grupy poddanej laseroterapii.
Po zastosowanej terapii w obydwu grupach badanych sprawność manualna uległa
poprawie.
Istnieje dodatnia zależność pomiędzy płcią, a wynikiem pomiaru siły uścisku ręki.
Mężczyźni uzyskali lepsze wyniki w porównaniu do kobiet. Jednak zauważalny
jest brak zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi i siłą mięśniową, a płcią.
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Rehabilitacja stawów rąk w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Streszczenie
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna w wyniku, której dochodzi do
powstawania guzków reumatoidalnych, zniekształceń stawów i przykurczów. Choroba przebiega z okresami
remisji i zaostrzeń. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów opiera się na farmakologii, metodach
operacyjnych i metodach niefarmakologicznych – m.in. rehabilitacji. Z zakresu fizjoterapii szczególnie
ważnym elementem jest fizykoterapia, w której skład wchodzi laseroterapia i krioterapia. Laseroterapia
polega na naświetlaniu zmienionego chorobowo miejsca wiązką laserową o określonych parametrach. Krioterapia polega na leczeniu zimnem, głównie oparami azotu lub zimnymi okładami. Zabiegi mają działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Celem pracy była ocena skuteczności laseroterapii i krioterapii oraz jej
wpływ na dolegliwości bólowe, siłę mięśniową i sprawność funkcjonalną ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Materiał badawczy stanowiła grupa 30 pacjentów chorujących na reumatoidalne
zapalenie stawów. Wszyscy chorzy korzystali z tych samych zabiegów kinezyterapii i masażu rąk. Badani
zostali podzieleni na II grupy: grupa I (15 osób) poddana została zabiegom laseroterapii, a grupa II (15
osób) krioterapii. Pierwszego i ostatniego dnia, po serii 10 zabiegów u wszystkich badanych przeprowadzono ankietę personalną i ocenę dolegliwości bólowych w skali VAS oraz pomiar siły mięśniowej.
Analiza wyników badania wykazała, że istnieje statystycznie istotna różnica w zmniejszeniu dolegliwości
bólowych i zwiększeniu siły mięśniowej w obu grupach. Poprawa była jednak zdecydowanie większa
u pacjentów z grupy II, u których zastosowano krioterapię.
Zarówno laseroterapia jak i krioterapia zmniejszają dolegliwości bólowe, zwiększają siłę mięśniową
i sprawność funkcjonalną ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, stawy ręki, krioterapia, laseroterapia, ból
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Rehabilitation of hand joints in the treatment of patients with rheumatoid arthritis
Abstract
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that results in the formation of rheumatoid nodules,
joint deformities and contractures. The disease has periods of remission and exacerbation. The treatment of
rheumatoid arthritis is based on pharmacology, operating methods and non-pharmacological methods,
including rehabilitation. In the field of physiotherapy, a particularly important element is physical therapy,
which includes laser therapy and cryotherapy. Laser therapy involves irradiating the affected area with
a laser beam with specific parameters. Cryotherapy is treatment with cold, mainly nitrogen vapor or cold
compresses. The treatments have an analgesic and anti-inflammatory effect. The aim of the study was to
evaluate the effectiveness of laser therapy and cryotherapy and its impact on pain, muscle strength and
functional efficiency of the hand in patients with rheumatoid arthritis. The research material was a group of
30 patients suffering from rheumatoid arthritis. All patients received the same kinesitherapy and hand
massage. The subjects were divided into groups II: group I (15 people) underwent laser therapy, and group
II (15 people) underwent cryotherapy. On the first and the last day, after a series of 10 treatments, all
patients underwent a personal questionnaire, pain assessment on the VAS scale and muscle strength
measurement. The analysis of the study results showed that there was a statistically significant difference in
reducing pain and increasing muscle strength in both groups. However, the improvement was much greater
in the patients in group II who received cryotherapy. Both laser therapy and cryotherapy reduce pain,
increase muscle strength and functional efficiency of the hand in patients with rheumatoid arthritis.
Keywords: rheumatoid arthritis, hand joints, cryotherapy, laser therapy, pain

139

Zuzanna Zielińska1, Łukasz Ołdak2, Ewa Gorodkiewicz3

PARP-1 – metody oznaczeń i jego znaczenie
w diagnostyce
1. Wstęp
Poszukiwanie nowoczesnych celów terapeutycznych i technik oznaczania coraz
częściej kierowane są na badanie aktywności enzymów polimerazy poli(ADP-rybozy).
Jest to grupa enzymów zależnych od NAD+, które biorą udział w naprawie DNA
i wielu innych procesach biologicznych. NAD+ jest ważnym metabolitem wpływającym
na różnorodne reakcje. Wykorzystywany jest przez enzymy PARP (głownie PARP-1
i PARP-2) jako substrat aktywności katalitycznej, czyli ADP-rybozylacji. Dochodzi
wtedy do przeniesienia reszt ADP-rybozy na inne białka, budując związki polimerowe.
[1] Do rodziny enzymów NAD-zależnych, zaangażowanych w te same procesy należą
m.in. sirtuiny, czyli enzymy deacetylaz białkowych. Polimerazy poli(ADP-rybozy)
i sirtuiny konkurują ze sobą o dostęp do wspólnego substratu NAD+, a ten z kolei jest
prekursorem wystąpienia reakcji ADP-rybozylacji. W jej wyniku, przy pomocy aktywacji enzymów PARP zmniejsza się wewnątrzkomórkowa dostępność NAD+, a rośnie
zawartość nikotynamidu, który jest wytwarzany jako produkt uboczny reakcji. Pozostaje
to w zależności ze zmniejszoną ilością sirtuin [2].
W rodzinie enzymów NAD-zależnych jednym z najważniejszych białek jest PARP-1,
który budzi zainteresowanie w przypadku diagnostyki nowotworów m.in. przy występowaniu raka jajnika, piersi czy jamy ustnej. Stres oksydacyjny występuje również
w przypadku chorób niedokrwiennych, cukrzycy, czy chorób neurodegeneracyjnych,
którym towarzyszy obumieranie neuronów [3]. Wpływa też na zmiany w odpowiedzi
immunologicznej organizmu [4]. Aktywność PARP-1 przy występowaniu choroby
w porównaniu z aktywnością PARP-1 w zdrowych tkankach jest znacznie wyższa.
Z tego powodu, stosowanie inhibitorów tego enzymu i zakłócanie szlaków odpowiedzi
na uszkodzenie DNA daje obiecujące wyniki w leczeniu nowotworów [3].

2. PARP-1 – budowa, lokalizacja i funkcja w komórkach żywych organizmów
PARP-1 jest białkiem o masie cząsteczkowej 113 kDa, natomiast u innych gatunków
masa waha się w granicach 110-130 kDa. Znajduje się w grupie 18 izoenzymów PARP,
które są zdolne do modyfikacji białek po procesie translacji [3]. Modyfikacje te polegają na przenoszeniu jednostek ADP-rybozy z NAD+ na inne białka, a proces ten
nazywany jest ADP-rybozylacją [5]. W przypadku braku substratu NAD+, enzym
PARP może indukować transkrypcję zależną od aktywatora przez interakcje, które
1
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związane są z polimerazą RNA, czynnikiem wzmacniającym proces transkrypcji, czy
z czynnikami transkrypcyjnymi takimi jak NF-kB AP-2, p53, B-Myb, YY-1 czy Oct 1
[6]. Czynniki transkrypcyjne odpowiadają za szybkość transkrypcji DNA do RNA
poprzez wiązanie się z określoną sekwencją DNA [7]. PARP-1 wpływając i modulując
ich aktywność wpływa m.in. na czynnik AP-1, który zaangażowany jest w rozwój i progresję nowotworu. W odwrotnym przypadku, hamując lub usuwając enzymy PARP,
doprowadzamy do blokady ekspresji genów [6]. Każde z białek należące do grupy
posiada specyficzne właściwości, dzięki czemu razem, jak i osobno mogą brać udział
w życiu komórki [8].
PARP-1 zlokalizowany jest głównie w jądrze komórkowym, gdzie związany jest
w pewnym stopniu z chromatyną. Jego niewielka ilość może znajdować się również
w cytoplazmie. Bierze udział w metabolizmie komórki, regulacji transkrypcji, kontrolowaniu szlaków sygnałowych w komórce, czy w apoptozie komórek [4]. Jednak najważniejszym i najbardziej znanym zadaniem poli(ADP-rybozy)-1 jest detekcja pojawiających się uszkodzeń DNA, a także ich naprawa, która może odbywać się na drodze
wycięcia zasad lub też w obrębie pęknięć pojedynczej nici [5]. Zmiany jego aktywności są również istotne przy obecności struktur innych niż podwójna helisa DNA.
Podczas stresu genotoksycznego bądź oksydacyjnego, gdy dochodzi do uszkodzeń
materiału genetycznego aktywność PARP-1 znacznie wzrasta, co powoduje zwiększenie
ilości polimerów poli(ADP-rybozy) przy jądrze komórkowym, które następnie zaczynają
docierać do cytoplazmy [4]. Uruchomiony zostaje cały szlak odpowiedzi na uszkodzenie materiału genetycznego w celu jego sukcesywnej naprawy. Polimeraza
poli(ADP-rybozy)-1 bierze pośredni udział w naprawie DNA – rozluźnia strukturę
chromosomalną, a także w ADP-rybozylacji histonów czy innych białek jądrowych.
Intensywna aktywacja PARP może prowadzić do apoptozy komórki ze względu na
nadmierną polimeryzację ADP-rybozy, co z kolei powoduje obniżenie energii [4].

2.1. PARP-1 jako słaby punkt komórek nowotworowych – inhibicja enzymu
Dyskusje na temat inhibitorów PARP-1 pojawiły się w latach 80. XX wieku [9].
Zakładały, że mogą one stać się jedną z części chemioterapii w chorobach nowotworowych. Większość terapii stosowanych w leczeniu nowotworów wykorzystuje wprowadzanie do komórek związków, które powodują uszkodzenia DNA. Te z kolei są
naprawiane przez kolejne mechanizmy działające w komórce [8]. Spowodowanie
wzrostu aktywności PARP-1 powoduje, że komórki będą unikać apoptozy. W momencie
wprowadzenia do komórek inhibitora PARP-1, naprawa DNA będzie zahamowana
i zwiększy się aktywność procesu śmierci komórki [8]. Po zastosowaniu promieniowania i leków stosowanych w chemioterapii, inhibicja poprawia skuteczność terapii
nowotworów – większa ilość komórek nowotworowych zostaje zniszczona lub ulega
apoptozie [10, 12].
W przypadku chorób związanych z układem nerwowym niezwykle ważna jest rola
PARP-1 wspólnie z występowaniem poli(ADP-rybozo)glikohydrolazy (PARG). Występująca homeostaza PAR, a więc wzajemna obecność PARP-1 i PARG jest ważnym
czynnikiem w przypadku fizjologii jak i patologii komórek nerwowych [13]. Polimeraza poli(ADP-rybozy)-1 bierze udział w więcej niż 90% modyfikacji białek
w mózgu, a także w naprawie materiału genetycznego, natomiast PARG rozkłada PAR.
Zwiększenie tworzenia PARP-1 i PAR może wpływać na zwiększenie aktywności
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czynników transkrypcyjnych takich jak kB, który ma właściwości prozapalne [13, 14].
W momencie zbyt wysokiego poziomu enzymu PARP-1, cząsteczki NAD+ zostają
wyczerpane, a PAR indukuje procesy doprowadzające do apoptozy komórki [13]. Analiza i odkrywanie roli ADP-rybozylacji w ośrodkowym układzie nerwowym pozwoliła
na odnalezienie inhibitorów, zmieniających zachodzące procesy, które mogą wpłynąć
na zahamowanie przebiegu choroby [15]. Neuroprotekcyjne strategie stosując inhibitory
modyfikują działanie PAR przez zmiany aktywności PARP-1 i PARG dążą do uzyskania terapii bez występujących skutków ubocznych [13].
Poszukiwanie celów w leczeniu i diagnostyce opiera się obecnie na znajdowaniu
nowych i skutecznych inhibitorów PARP-1, które miałyby możliwość hamować rozwój
komórek nowotworowych. Istotne jest również poznawanie aktywności PARP-1
w różnych procesach komórkowych, co skłania do testowania nowych metod detekcji
[10-12].

3. Metody detekcji
3.1. Powierzchniowy Rezonans Plazmonów (SPR, ang. Surface Plasmon
Resonance)
Metoda optyczna, która wykorzystuje wzbudzanie powierzchniowych elektronów
metalu lub dielektryka nosi nazwę Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów [16].
Metoda SPR opiera swoje działanie na badaniu zmian współczynnika załamania światła
pod wpływem adsorpcji lub desorpcji na powierzchni metalu. Do badań SPR stosowane są warstwy srebra, platyny, a najczęściej ze względu na wysoką stabilność
chemiczną stosuje się warstwy złote, które umieszcza się na szklanym pryzmacie
i oświetla. Wówczas wiązka promieniowania monochromatycznego i p-spolaryzowanego pod odpowiednim kątem, zwanym kątem SPR, pada na powierzchnię metalu
i wywołuje rezonans plazmonów na jego powierzchni. W miarę dodawania kolejnych
warstw biologicznych na płytkę metalu, kąt SPR ulega zmianie, dzięki czemu możliwe
jest oznaczenie ilościowe substancji znajdującej się w próbce [16-19].
Efekt SPR zachodzi pod warunkiem generowania pola nadkrytycznego – całkowite
wewnętrzne odbicie promieniowania padającego odbywa się w miejscu granicy ośrodków: pierwszego o niskim współczynniku załamania światła i drugiego o wysokim
współczynniku załamania światła [20].
Od 1980 roku nastąpił ogromny rozwój technologii i zastosowania Powierzchniowego Rezonansu Plazmonów. Stosowany jest on do różnego rodzaju analiz biochemicznych m.in. do oceny zachodzących procesów, identyfikacji substancji i określania
jej stężenia. Jednym z najważniejszych zadań jest diagnostyka medyczna i poszukiwanie
specyficznych biomarkerów, które mogłyby charakteryzować występujące w organizmie
choroby [21].
W badaniach naukowców z Uniwersytetu Salerno i Basilicata wykorzystano metodę
SPR do oceny aktywności PARP-1 poprzez poszukiwanie jego inhibitorów [3]. Stosowano w tym celu polifenole, które wyizolowano z roślin używanych w tradycyjnej
medycynie. Próbkę rekombinowanego PARP-1 i warstwę BSA umieszczono na chipie
i odpowiednio immobilizowano. Związki polifenoli i 3-aminobenzamidu poddane
analizie rozpuszczano wcześniej w DMSO i rozcieńczano za pomocą buforu PBS.
Każda z cząsteczek analizowana była 6-krotnie w zakresie stężeń od 0,025 do 1,00 μM.
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W celu oceny oddziaływań związków z PARP-1 wykorzystano 3-aminobenzamid,
który jest jego dobrze znanym inhibitorem. Stanowił on próbkę kontrolną.
Spośród 37 związków wchodzących w skład biblioteki polifenoli (została stworzona,
by możliwe było odnajdowanie inhibitorów PARP-1) wyodrębniono 11 oddziałujących
z badanym enzymem. Szczególnie dobrymi zdolnościami inhibicji wyróżnił się związek
pochodzący z grupy dimerycznych spiroflawonoidów. Badania pozwoliły zidentyfikować te związki pochodzenia roślinnego, które mogą mieć znaczenie terapeutyczne
i diagnostyczne. Mają one zdolność do modyfikacji PARP-1, a co za tym idzie hamowania cyklu komórkowego i zwiększania ilości procesów apoptozy [3].

3.2. Mikrowaga kwarcowa (ang. Quartz Crystal Microbalance)
QCM jest metodą wykorzystującą odwrotny efekt piezoelektryczny, który powstaje
na powierzchni kryształu kwarcu po przyłożeniu pola elektrycznego. Kryształ ten
umieszczany jest pomiędzy dwoma elektrodami. Podczas osadzania się substancji na
powierzchni kryształu zmienia się częstotliwość rezonansowa. Działanie QCM opiera
się na zmianie częstotliwości rezonansowej substancji oznaczanej (M) na powierzchni
kryształu [22].
Metoda znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych analizach biochemicznych –
dostarcza informacji oznaczeń jakościowych i ilościowych w czasie rzeczywistym.
Poza tym charakteryzuje się wysoką wrażliwością na masę. Ta właściwość została
wykorzystana przy oznaczeniu PARP-1. Mimo dużej masy cząsteczkowej PARP-1,
mikrowaga kwarcowa nie jest wystarczająco wrażliwa i czuła, by sukcesywnie rozróżnić enzymy PARPi od siebie. W tym celu zespół badawczy H. Yanga [23] wprowadził bromek cetylotrimetyloamoniowy (CTAB) o dodatnim ładunku pokryty nanoprętami złota (GNR). Pozwoliło to zwiększyć zmianę częstotliwości ze względu na
silne oddziaływanie CTAB z ujemnie naładowanymi cząstkami PARP. Dzięki temu
metoda nie wymaga dodatkowego znakowania.
Na czystej powierzchni QCM z modyfikacją dsDNA wstrzyknięto PARP-1
w różnych stężeniach. Po 30 minutowej inkubacji zastosowano wzmocnienie sygnału
poprzez dodanie dodatnio naładowanych GNR do komory. Przesunięcie częstotliwości,
które jest wywołane dodaniem GNR zostało następnie wykorzystane do oznaczenia
stężenia PARP-1 w próbkach. Stosując mikrowagę kwarcową uzyskano wykrywalność
enzymu w zakresie (0,06-3) nM przy granicy wykrywalności równej 0,04 nM. Potwierdzono tym, że procedura oznaczania PARP-1 jak i jego inhibitorów niesie ze sobą
spektrum zastosowań w diagnostyce, a także w tworzeniu leków skierowanych na
komórki nowotworowe [23].

3.3. Fluorescencja z chemiluminescencją – „dual mode”
Chemiluminescencję (CL) możemy obserwować, gdy produkt reakcji egzoenergetycznej, który jest elektronowo wzbudzony ulega przejściu z powrotem w stan
podstawowy. Zachodząca reakcja chemiczna produkuje pewną ilość energii, która jest
zdolna do zainicjowania przejścia elektronu w stan wzbudzony [24]. Cząsteczka może
również wrócić na poziom o niższej energii, czemu towarzyszy emisja fotonów, czyli
wytwarzane jest światło w zakresie UV-Vis lub UV [25]. Często dochodzi do sytuacji
w której nie jest możliwa bezpośrednia emisja. W tym przypadku stosuje się czynniki
wzbudzające m.in. luminol, co czyni CL przydatną metodą detekcji. Wykorzystanie
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chemiluminescencji niesie ze sobą wiele zalet, takich jak wysoka wydajność i czułość,
bardzo niskie granice wykrywalności czy duże zakresy liniowości. Sprzęt wykorzystywany do przeprowadzania oznaczeń nie jest drogi, a sterowanie komputerowe jest
stosunkowo łatwe [26]. Poza tym metoda charakteryzuje się niskim poziomem
szumów tła, a to z kolei zwiększa dokładność analizy, co przyczynia się do uzyskania
rzetelnych i wiarygodnych wyników [30].
Podobnie jak w przypadku chemiluminescencji, w fluorescencji (FL) także obserwujemy emisję światła przez daną substancję. Podczas pochłaniania światła przez
substancję dochodzi do wzbudzenia elektronów. Następnie przejście elektronów ze
stanu wzbudzonego do podstawowego wywołuje emisje promieniowania, które w przypadku tego zjawiska utrzymuje się do około 10-8 sekundy [27]. W chemii fluorescencję wykorzystuje się od dawna jako metodę analizy ilościowej różnorodnych
związków chemicznych [24]. Cechuje się wysoką czułością i selektywnością [29]. Jest
metodą nieinwazyjną, a także prostą i tanią w zastosowaniu.
Rozdzielenie stosowania obu metod, mimo dobrych parametrów oznaczeń może
dawać mniej dokładne wyniki niż w przypadku zastosowania ich razem. Ensheng Xu
i współpracownicy [30] zaproponowali nową metodę detekcji PARP-1 z wykorzystaniem fluorescencji i chemiluminescencji. Połączenie to pozwala na łatwiejsze
wykrywanie sygnałów, które pochodzą od oznaczanego enzymu. Dual-mode znajduje
również zastosowanie w określaniu poziomów inhibicji, a także rozpoznawania komórek
nowotworowych i zdrowych [30]. Detekcja PARP-1 odbywała się z użyciem m.in.
klastrów złota (AuNCs), które unieruchomiono w nanożelu chitozanowym. Wykazano,
że dodatnio naładowane klastry oddziałują z ujemnie naładowanymi cząstkami enzymu.
Pozwoliło to na ocenę aktywności PARP-1 ze względu na wysokie sygnały otrzymywane dla FL. Klastry złota katalizują też reakcję z luminolem, która daje wysoki
sygnał dla chemiluminescencji.
W wyniku oznaczenia określono, że czułość detekcji PARP-1 wynosi od 0,1 do 1,0 U.
Granica wykrywalności została ustalona na 0,009 U dla fluorescencji i 0,007 U dla
chemiluminescencji. Sygnały dla chemiluminescencji przyjmowały zależność liniową
w stężeniach od 0,1 do 1,0 U. Możliwość oznaczenia PARP-1 pozwala na identyfikacje miejsca występowania naprawy DNA i hamowania apoptozy, dzięki czemu
znamy miejsce występowania stanu patologicznego. Metoda dual-mode wykazuje
wysoki potencjał w rozpoznawaniu rodzaju komórek, ale też może przyczynić się do
tworzenia nowych leków przeciwnowotworowych [30].

3.4. SDS-PAGE ze spektrometrią mas
W badaniach zespołu Rajesh Jha i współpracowników [34] badano obecność białek
PARP i określenie ich funkcji w plemnikach za pomocą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (PAGE) w obecności siarczanu dodecylu sodu (SDS).
Elektroforeza jest szeroko stosowaną metodą w analizie chemicznej, w której cząstki
poruszają się w polu elektrycznym. Jednym z rodzajów elektroforezy jest elektroforeza
żelowa, w której wykorzystuje się żel elektroforetyczny jako ośrodek. Żelem takim jest
poliakryloamid, powszechnie stosowany ze względu na swoją obojętność elektryczną.
SDS-PAGE jest metodą, która znajduje zastosowanie głównie w rozdziale białek
i kwasów nukleinowych. Zasadą rozdziału elektroforetycznego jest rozdział na podstawie długości łańcuchów polipeptydowych, a więc ich masy [31]. W badaniach wy144
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korzystano elektroforezę w warunkach denaturujących to znaczy z dodatkiem anionowego detergenta SDS. Siarczan dodecylu sodu wiąże się z białkami jednocześnie usuwając różnicę ładunku, przez co składniki mogą wędrować według wielkości. Jest
zdolny również do wyrównania różnic w kształtach cząsteczek. Detekcja jest możliwa
ze względu na proporcjonalność migracji SDS do masy cząsteczkowej łańcucha polipeptydowego. [32] W tym celu wykorzystano wykrywanie za pomocą spektrometrii
mas MALDI MS, która precyzyjnie umożliwia oznaczenie mas białek w próbkach. Jest
stosowana ze względu na wysoką czułość, tolerancję na zanieczyszczenia i szeroki
zakres mas. MALDI charakteryzuje się łagodną techniką jonizacji i jest obecnie jedną
z najpopularniejszych metod ze względu na to, że cząsteczki nie ulegają fragmentacji.
Pozwala to na detekcję cząsteczek o dużych masach cząsteczkowych – białek, peptydów,
a także całych komórek. Podstawa działania tej metody polega na pochłanianiu energii
z wiązki laserowej, izolacji próbki i następnie jej jonizacji, ponieważ cząsteczki razem
z matrycą przenoszone są do fazy gazowej. Proces zachodzi w wyniku przejścia protonów między cząsteczkami matrycy i badanej próbki. Jony kierowane są do analizatora,
gdzie mierzony jest stosunek m/z najczęściej w stosunku do ilości występujących
jonów [33].
Podczas analizy otrzymano m.in. homologi PARP o masach cząsteczkowych 75, 63
i 60 kDa. Pozwoliło to zidentyfikować związki jako PARP-2 (60 kDa) i PARP-9 (63
kDa). Spodziewano się otrzymać masę PARP-1 jako 112-113 kDa, jednak po analizie
PMF (Peptide Mass Fingerprinting) zidentyfikowano związek o masie 75 kDa jako
szukany enzym. Oznaczenie to umożliwiło określenie kolejnej roli PARP-1 w organizmach – zapobiega uszkodzeniom dojrzałych plemników. Jest też istotnym składnikiem
w procesie ich dojrzewania. Rola ta może być istotna w diagnostyce i leczeniu niepłodności u mężczyzn [34].

3.5. Western blot
Kolejną metodą zaproponowaną przez badaczy jest Western Blot (Immunobloting).
Służy ona do detekcji określonych białek w próbkach złożonych z wykorzystaniem
specyficznego przeciwciała [35]. Immunobloting wykorzystano m.in. w identyfikacji
PARP-1 [34]. Po rozdzieleniu białek na SDS-PAGE przenoszone są one elektroforetycznie na membranę. Membrana naładowana dodatnio wiąże białka na swojej powierzchni.
Membranę z przeniesionym materiałem z żelu inkubuje się z przeciwciałem w obecności roztworu blokującego niespecyficzne wiązania białek. Następnie membrana jest
przemywana i inkubowana z antyimmunoglobuliną. Taki sposób postępowania jest
systemem dwustopniowym – jest zdecydowanie tańszy niż jednostopniowy i charakteryzuje się krótszym czasem oznaczenia [36]. Dzięki temu immunobloting stosowany
jest w diagnostyce chorób, gdzie razem z testem immunoenzymatycznym (ELISA)
daje wiarygodne i rzetelne wyniki.
Detekcja z Western Blot jest możliwa poprzez sprzęganie i wiązanie przeciwciał
z odpowiednimi biomarkerami. Wykrywanie może odbywać się na drodze reakcji
kolorymetrycznej, autoradiografii lub najczęściej stosowanej wzmocnionej chemiluminescencji. Poprzez połączenie przeciwciała drugorzędowego (antyimmunoglobuliny)
z peroksydazą chrzanową możliwe jest utlenienie luminolu – powoduje to emisję
światła i rejestrację zjawiska chemiluminescencji [36].
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W pracy badawczej Rajesh Jha [34] otrzymane za pomocą SDS-PAGE rozdzielone
białka poddano analizie Western Blot w celu określenia poziomu białek z rodziny
PARP po ich wcześniejszej modulacji, a także po zainicjowaniu apoptozy w komórkach
plemników. Dzięki temu możliwe było zidentyfikowanie białek PARP-1, PARP-2
i PARP-9 w próbkach ejakulatu.
Połączenie obu technik: SDS-PAGE ze spektrometrią mas i Western Blot pozwoliło
na porównanie wyników i stwierdzenie poprawności wykonania oznaczenia [34].

3.6. ELISA
ELISA czyli test immunoenzymatyczny jest jednym z najczęściej i najchętniej
wykorzystywanych testów zarówno w diagnostyce jak i w badaniach naukowych.
Pierwsze badania za pomocą ELISY wykonuje się od 1971 r. jednak od tego czasu
pojawia się coraz więcej odmian tej metody [37].
Podstawowe działanie testu immunoenzymatycznego opiera się na umieszczeniu
odpowiedniego antygenu w fazie stałej [38]. Po wprowadzeniu materiału badanego
odpowiedni, interesujący nas analit pozostaje na fazie stałej. Następnie całość jest przemywana, dodawane są odpowiednie koniugaty i substraty, co inicjuje zajście barwnej
reakcji, a jej produkt zostaje oznaczany ilościowo poprzez połączenie z detekcją
spektrofotometryczną [39].
W pracy badaczy z Maastricht (Niemcy) badano inhibicję PARP-1 przez związek
chemiczny, którym była teofilina [40]. Dzięki wykorzystaniu testu ELISA określono,
że hamowanie działania enzymu ma charakter kompetycyjny. Informacje zdobyte przy
analizie wyników tego doświadczenia dały nowe światło na działanie teofiliny m.in.
w wywoływanych stresem oksydacyjnym patologiach płuc [40].

4. Podsumowanie
Opisane metody wykazują niskie granice wykrywalności i oznaczalności, co pozwala
na rzeczywiste określenie obecności lub ilości PARP-1 w komórkach. Nie są metodami skomplikowanymi i drogimi. Dostarczają one wiele informacji na temat stężenia
enzymu w stanach normalnych oraz patologicznych organizmu. Informują również
badaczy, w jaki sposób można hamować jego działanie, a także w jakich procesach
należy brać go pod uwagę. Oznacza to, że zarówno bezpośrednie badania białka, jak
i innych specyficznych dla analizowanych chorób markerów, a także ich korelacja
może dać w przyszłości nową drogę w kierunku leczenia i diagnostyki.
Wykrywanie obecności PARP-1 a także wykorzystanie jego inhibitorów, obserwacja ich aktywności i działania niesie ze sobą obiecujące zastosowania. Przegląd
literatury i analiza wyników badań przedstawiają wiele możliwości wykonania oznaczenia i obserwacji PARP-1. Jest również inspiracją do zaproponowania nowych metod
analitycznych, które pozwolą na sukcesywny rozwój eksperymentów i odkrywania
nowych sposobów charakterystyki poli(ADP-rybozy)-1.
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Streszczenie
PARP-1 jest jednym z 18 enzymów PARP, który uczestniczy w ważnych procesach zachodzących na
poziomie komórkowym. Jego najważniejszym zadaniem jest wykrywanie i naprawianie uszkodzeń DNA,
a także zapobieganie procesom apoptozy. Wykorzystywanie i znajdowanie nowych strategii oznaczania
i wykrywania aktywności tego białka pozwala określać coraz więcej zadań w których bierze udział.
W stanach patologicznych organizmu jego aktywność znacznie wzrasta. Od lat 80. XX wieku naukowcy
poszukują i dyskutują nad działaniem substancji, które mogłyby działać jako inhibitory i hamować
aktywność PARP-1, a także zaburzać szlaki odpowiedzi na uszkodzenie DNA. Tym sposobem komórki
niepożądane mogłyby zostać zniszczone. Niniejsza praca zawiera przegląd literatury i metod, które zostały
zastosowane w oznaczaniu PARP-1 przez różne grupy badawcze. Przedstawione zostały również analizy
wyników badań nad inhibitorami, które mogłyby być skuteczne w diagnostyce i leczeniu m.in. chorób
nowotworowych.
Słowa kluczowe: PARP-1, diagnostyka medyczna, SPR, naprawa DNA, inhibitory PARP-1, apoptoza
komórki

PARP-1 – detection methods and signification in diagnostics
Abstract
PARP-1 is the one of 18 PARP enzymes that is involved in important processes at the cellular level. The
most important task of PARP-1 is detection and repair DNA damage as well as the prevention of apoptosis
processes. Using and finding new strategies for marking and detecting the activity of this protein allows to
determine more and more tasks which it participates. In pathological states of the organism its activity
increases significantly. Since the 1980s, scientists have been searching for and discussing substances that
could act as inhibitors and inhibit PARP-1 activity and disrupt DNA damage response pathways. In this
way, unwanted cells could be destroyed. This thesis reviews the literature and methods that have been used
in the determination of PARP-1 by various research groups. Analyses of the results of researches on
inhibitors that could be effective in the diagnosis and treatment of cancer, among other diseases, are also
presented.
Keywords: PARP-1, medical diagnostics, SPR, DNA repair, PARP-1 inhibitors, cell apoptosis
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Rabdomioliza u dzieci
1. Wstęp
Rabdomioliza to zespół objawów klinicznych spowodowany nagłym rozpadem
tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Najczęstszą przyczyną rabdomiolizy
u dzieci są czynniki infekcyjne, zarówno infekcje wirusowe jak i bakteryjne. Jednak do
wywołania choroby mogą przyczynić się także stosowane leki [1, 2]. Do ciężkich
powikłań, które stanowią zagrożenia dla życia należą: ostre uszkodzenie nerek (AKI)
czy zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). Ze względu na mnogość
przyczyn, heterogenność choroby, a także bardzo zróżnicowany przebieg, rabdomioliza
stanowi duże wyzwanie dla lekarza klinicysty oraz złożony problem interdyscyplinarny.

2. Rabdiomioliza
Terminem rabdomioliza określa się uszkodzenie miocytów mięśni poprzecznie
prążkowanych. Nawet uszkodzenie ich niewielkiej części (ok. 100 g) wywołuje objawy
kliniczne. Rozpad miocytów i uwolnienie ich zawartości do krwioobiegu, stanowi podstawę patofizjologii tej choroby. Na skutek uszkodzenia błon komórkowych miocytów
do krwi przechodzą białka mięśniowe oraz jony. Dzieje się tak w przypadku uszkodzenia ich błony komórkowej np. w następstwie urazu, nadmiernego wysiłku fizycznego
(niedobór substancji energetycznych) oraz czynników infekcyjnych. To wywołuje niedobór ATP który upośledza funkcję pomp jonowych, prowadząc do zaburzenia równowagi elektrolitowej komórki, ze wzrostem wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, co
uruchamia uruchamia kaskadę reakcji, aktywując wewnątrzkomórkowe enzymy proteolityczne, uszkadzające błony komórkowe. Postępująca dysfunkcja mitochondriów
i stres oksydacyjny prowadzi ostatecznie do śmierci i rozpadu komórki mięśniowej.
Uwolnienie do przestrzeni zewnątrzkomórkowej toksycznej zawartości miocytu skutkuje miejscowymi zaburzeniami mikrokrążenia krwi, obrzękiem i reakcją zapalną,
zwiększającą stopień uszkodzenia mięśni. Substancje te trafiają do krwioobiegu,
a oznaczanie ich stężenia w badaniach laboratoryjnych krwi jest istotne dla diagnostyki
i oceny efektu leczenia. Odzwierciedleniem toczącego się procesu lizy komórek mięśniowych jest hiperkaliemia, hiperfosfatemia, hipokalcemia, wzrost stężenia kinazy kreatyninowej (CK), aminotransferazy asparaginowej (AST), dehydrogenazy mleczanowej
(LDH), wzrost stężenia mioglobiny. Martwica mięśni poprzecznie prążkowanych
u dzieci najczęściej spowodowana jest infekcjami zarówno wirusowymi, jak i bakteryjnymi [1, 2]. Potwierdzono wystąpienie rabdomiolizy w następstwie zakażenia wirusem
grypy, wirusami Coxsackie, cytomegalowirusem, Herpes simplex, wirusem EbsteinBarr. Podczas zakażeń wirusowych dochodzi prawdopodobnie do bezpośredniego
uszkodzenia komórki mięśniowej.
W przebiegu zakażeń bakteryjnych mechanizmy rabdomiolizy są bardziej złożone.
Wśród nich wymienia się wzrost osmolarności osocza, niedotlenienie, uszkodzenie
1

mbarcczarnecka.box@gmail.com, Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski
Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl.
2
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metabolizmu komórkowego, działanie toksyn uwalnianych przez bakterie (Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus) oraz bezpośrednie zajęcie włókien mięśniowych.
Bez względu na rodzaj bakterii, czynnikiem predysponującym do rozpadu miocyta jest
hiperosmolarość osocza. Uważa się, że rozpad miocytów jest związany z działaniem
endotoksyn oraz cytokin np. TNF, interleukiny 1 w indukowaniu apoptozy mięśni.
Cytokiny zaburzają potencjał błonowy miocyta oraz działanie pompy Na/K. Ważną
przyczyną nawracającej rabdomiolizy u dzieci są choroby wrodzone – zaburzenia
metabolizmu węglowodanów, lipidów, choroby mitochondrialne oraz inne choroby
wrodzone prowadzące do uporczywej hipokaliemii (np. zespół Battera). Przyczyną
rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych mogą być też spożywane leki oraz uraz.
Rzadsze przyczyny to nadmierny wysiłek fizyczny, udar cieplny, toksyczne działanie
narkotyków, hipotermia, zatrucie tlenkiem węgla, stan padaczkowy, porażenie prądem
elektrycznym. Opisano także przypadki rabdomiolizy po spożyciu lukrecji, grzybów
halucynogennych, a także po ukąszeniach przez pająki, szerszenie, niektóre węże.
W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się rocznie 25 000 przypadków rabdomiolizy
[3, 4]. Należy jednak podejrzewać, że rzeczywista skala występowania choroby jest
o wiele większa. Niedoszacowanie wynika z często skąpoobjawowego przebiegu. Obraz
kliniczny uszkodzenia mięśni może być bardzo różnorodny, w zależności od przyczyny. Mogą występować formy subkliniczne charakteryzujące się jedynie umiarkowanymi odchyleniami w badaniach laboratoryjnych, postacie z łagodnymi objawami
oraz formy ciężkie, włącznie z powikłaniami zagrażającymi życiu. Główne objawy
zgłaszane przez pacjentów to; bóle mięśni, osłabienie siły mięśniowej, tkliwość przy
palpacji. U 50% pacjentów występuje ciemno zabarwiony mocz. W badaniach laboratoryjnych czułym i niezawodnym wskaźnikiem uszkodzenia mięśni jest kinaza kreatyninowa. Oznaczenie stężenia mioglobiny w surowicy nie jest zbyt pewnym wskaźnikiem. Ponadto obserwujemy hiperkaliemię, hipokalcemię [4, 5].
W pracy omówiono etiologię, podstawowe objawy kliniczne, przeprowadzono
ocenę wyników badań laboratoryjnych, leczenie.

3. Materiał i Metody
Do pracy zakwalifikowano grupę 44 dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii
w Zabrzu w latach 2018-2020 z powodu rabdomiolizy. Dane obejmowały wiek, płeć,
czas pomiędzy wystąpieniem objawów choroby a początkiem rabdomiolizy, objawy
kliniczne, etiologię, dane laboratoryjne i czas powrotu do zdrowia.
Badana grupa to 44 pacjentów (średni wiek 6,9 lat) w tym 32 chłopców i 12
dziewcząt. Wykazano także, że stosunek mężczyzn do kobiet wyniósł 2,6:1.
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Płeć

Ilość przypadków

%

K

12

27,30

M

32

72,70

Wiek (lata)

Ilość przypadków

%

1-6

19

43,00

7-12

20

45,00

13-18

5

12,00

Źródło: Opracowanie własne
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Główną przyczyną rabdomiolizy była infekcja. W 14 przypadkach potwierdzono
infekcje bakteryjną (Streptoccocus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma
pnemoniae), pozostałe przypadki to infekcje wirusowe. U jednego 17 letniego chłopca
przyczyną rabdomiolizy było zatrucie środkami narkotycznymi, w 3 pozostałych
przypadkach był to wysiłek fizyczny spowodowany ćwiczeniami na siłowni. W grupie
wiekowej od 1 do 13 lat infekcja była jedyną przyczyną rabdomiolizy (tab. 2).
Tabela 2. Etiologia rabdomiolizy
Wiek
(lata)

Infekcja
Bakteryjna

Wirusowa

1-6

6

13

7-12

7

13

13-18

1

0

Wysiłek fizyczny

Leki

3

1

Źródło: Opracowanie własne

Klasyczna triada objawów klinicznych rabdomiolizy, czyli bóle mięśni, osłabienie
siły mięśniowej i ciemno zabarwiony mocz występują u ok. 50% przypadków. W naszych badaniach tylko u jednego pacjenta (po zatruciu środkami narkotycznymi)
obserwowano wszystkie 3 objawy. W pozostałych przypadkach obserwowano bóle
mięśniowe (98%), osłabienie siły mięśniowej (72%) oraz tkliwość przy palpacji (59%).
U wszystkich dzieci występowały różnego stopnia zaburzenia chodu, 10 dzieci nie
było w stanie w pełni samodzielnie się poruszać (tab. 3).
Tabela 3. Objawy kliniczne
Objawy

Liczba przypadków

%

Ból mięśni

43

98,00

Osłabienie siły mięśniowej

32

72,00

Tkliwość mięśni

26

59,00

Ciemne zabarwienie moczu

1

2,00

Źródło: Opracowanie własne

Czułym i niezawodnym wskaźnikiem w diagnostyce rabdomiolizy jest kinaza
kreatyninowa (CK). Wartości kinazy kształtowały się na poziomie 1000-11,500 U/L.
Średnia wartość kinazy kreatyninowej w pierwszej dobie leczenia wyniosła 3149 U/L.
W 5 dobie leczenia obserwowano normalizację poziomu kinazy kreatyninowej.
Średnia wartość wynosiła 450 U/L
U większości pacjentów obserwowano wzrost poziomu aminotransferazy asparginowej (AST) na początku choroby. Średnia wartość wynosiła 107,9 U/L, po 5 dobach
leczenia wartość ta wynosiła 44 U/L.
Średnia wartość dehydrogenazy mleczanowej (LDH) również była podwyższona
i wynosiła 540 U/L (tab. 4).
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Tabela 4. Wskaźniki laboratoryjne
Parametr

Średnia wartość początkowa

Średnia wartość w piątej dobie

CK (U/L)

3149,0

450,0

AST (U/L)

107,9

44,0

LDH (U/L)

540,0

330,0

Źródło: Opracowanie własne

Oznaczenie mioglobiny w surowicy nie jest zbyt pewnym wskaźnikiem. W naszych
badaniach tylko w 1 przypadku wykazano podwyższony poziom mioglobiny.
Natomiast u 28 dzieci stwierdzono niedobór witaminy D3. Poziom ten wynosił
8-23 ng/ml.
Przeanalizowano także czas od wystąpienia objawów choroby a początku rabdomiolizy. Czas ten wynosił średnio 3 dni. Poprawę kliniczną oraz normalizację parametrów obserwowano w 5 dobie leczenia.
Wszyscy pacjenci otrzymali leczenie zachowawcze: intensywne nawadnianie zarówno pozajelitowe jak i doustne, alkalizacja moczu za pomocą natrium bicarbonicum,
chociaż w populacji dziecięcej brak jest badan potwierdzających wyższość takiego
postepowania [6]. Oprócz diurezy monitorowano ciśnienie tętnicze krwi oraz poziomy
elektrolitów.

4. Analiza wyników
Rozpoznanie rabdomiolizy ustala się w oparciu o triadę objawów:
silny ból mięśni;
osłabienie siły mięśniowej;
oraz ciemne zabarwienie moczu [1, 5].
Ciemne zabarwienie moczu występuje u ok. 50% pacjentów, wtedy gdy dochodzi
do uszkodzenia ponad 100 g tkanki mięśniowej [1], jednak w naszej grupie dotyczyło
to zaledwie jednego pacjenta (2%). Najczęściej obserwowaliśmy ból mięśni (98%)
i osłabienie siły mięśniowej (72%). Stosunek chłopców do dziewcząt wynosił 2,6:1, co
jest zgodne z danymi z piśmiennictwa [6, 7].
Zgodnie z danymi z literatury etiologia schorzenia jest najczęściej związana z czynnikiem infekcyjnym. była w większości przypadków (40 przyp.) związana z infekcją
[8-11]. W 10 przypadkach potwierdzono zakażenie bakteryjne, co znalazło potwierdzenie w badaniu bakteriologicznym, w pozostałych przypadkach na podstawie badań
laboratoryjnych oraz ujemnych badań bakteriologicznych rozpoznano infekcję wirusową. W 1 przypadku rabdomioliza wywołana była zatruciem środkami narkotycznymi,
w 3 przypadkach nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Nie można jednak wykluczyć, że
przyczyna była złożona, ponieważ u 7 dzieci stosowano leki (azytromycynę, amoksycylinę, inozynę). Leki te są wymieniane w piśmiennictwie jako potencjalna przyczyna
rabdomiolizy [12].
Rozpoznanie jest stawiane na podstawie danych z wywiadu dotyczących dolegliwości bólowych i/lub osłabienia siły mięśniowej. Za złoty standard w rozpoznawaniu
uznawane jest badanie stężenia kinazy kreatyninowej (CK) w surowicy krwi. O rabdomiolizie możemy mówić, gdy charakterystycznym objawom uszkodzenia mięśni
towarzyszy wzrost stężenia CK w osoczu przekraczający 5-10-krotnie górną granicę
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normy [12-14]. Stężenie CK zaczyna narastać ok. 12 godzin po zadziałaniu bodźca
uszkadzającego mięśnie, szczytowy poziom osiągając w 2-3 dobie. Po usunięciu
przyczyny wywołującej rabdomiolizę oraz włączeniu właściwego leczenia stężenie CK
normalizuje się około 5-10 doby [12, 15]. Podobny czas uzyskano w naszych badaniach.
Monitorowanie tego parametru pozwala na ocenę skuteczności prowadzonej terapii.
Oznaczenie mioglobiny nie jest konieczne do potwierdzenia diagnozy, co wiąże się
z krótkim okresem półtrwania i może dawać wyniki fałszywie ujemne. W naszej pracy
rabdomiolizę potwierdzono na podstawie obrazu klinicznego oraz wysokiego stężenia
kinazy kreatyninowej.
Niektórzy autorzy [16] sugerują, że w przypadku choroby poprzedzonej infekcją
dróg oddechowych o ostrym początku połączonym z silnym bólem łydek i osłabieniem
siły mięśniowej, stanami podgorączkowymi należy rozpoznać łagodne dziecięce ostre
zapalenie mięśni. W związku z tym uważają, że rozpoznanie rabdomiolizy powinno
dotyczyć chorych z ciężką lizą mięśni. U większości naszych pacjentów obraz kliniczny
mógł sugerować ostre łagodne zapalenie mięśni, jednak istotny wzrost CK spowodował,
że rozpoznano rabdomiolizę. Mioglobina z przyczyn technicznych była oznaczona
tylko w 25 przypadkach, a tylko w 1 obserwowano istotny wzrost (zatrucie środkami
odurzającymi).
U większości pacjentów obserwowano istotny wzrost aminotransferazy asparginowej oraz występowały zaburzenia elektrolitowe.
Warto podkreślić stwierdzany u większości pacjentów (28 przypadków) niedobór
witaminy D3. Wartości te wynosiły od 8 do 25 ng/ml. Niedobór ten predysponuje do
infekcji, może też być przyczyną obserwowanych powikłań w przebiegu infekcji dróg
oddechowych.
Aktualnie brak jest randomizowanych badań, na podstawie których opracowano by
ścisłe zalecenia dotyczące postępowania i leczenia. Podstawową leczenia jest agresywne
nawadnianie dożylne, którego celem jest zapobieganie ostrej niewydolności nerek.
Konieczne jest także wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych oraz leczenie choroby
podstawowej. Dodatkowo stosowano alkalizację moczu – natrium bicarbonicum, które
zwiększa rozpuszczalność mioglobiny oraz obniża stężenie potasu w surowicy krwi.
Jednak część autorów uważa, że stosowanie tego preparatu może pogłębić hypokalcemię [5].
Płyny izotoniczne podaje się w ilości utrzymującej diurezę na poziomie 200 ml/godzinę do czasu uzyskania spadku kinazy kreatyninowej poniżej 1000 U/L. Jeśli pomimo
stosowanej terapii dojdzie do istotnego uszkodzenia funkcji nerek z opornymi na
leczenie zachowawcze powikłaniami pacjent może wymagać leczenia nerkozastępczego.
Najcięższym powikłaniem rabdomiolizy jest ostra niewydolność nerek. Według danych
z piśmiennictwa [17] czynnikiem predykcyjnym jest stężenie potasu, kreatyniny, albumin, poziom fosforu, wapnia oraz kwasu moczowego. Szybkie rozpoczęcie leczenia
powoduje łagodniejszy przebieg, skraca czas choroby i pozwala uniknąć powikłań.
W badanej grupie nie było dziecka wymagającego terapii nerkozastępczej.
U dzieci opisywana jest mutacja genu LPIN-1 (Lipina 1) o charakterze autosomalnie recesywnym, która może powodować ciężki przebieg choroby [18]. Mutacja ta
najczęściej wyzwala rabdomiolizę w przebiegu gorączki lub zwiększonego wysiłku
fizycznego, u dorosłych stwierdzana była w przypadkach ciężkiej mioglobinurii
o wczesnym początku i może odgrywać rolę również w łagodnych chorobach mięśni
154

Rabdomioliza u dzieci

u dorosłych [19]. Lipina-1 wykazuje ekspresję w adipocytach i komórkach mięśniowych [20]. W analizowanej grupie obserwowano szybką poprawę kliniczną, w każdym
przypadku był to pierwszy incydent rabdomiolizy, a przebieg choroby był łagodny
w związku z tym diagnostyki nie poszerzono o badania genetyczne. Część pacjentów
pozostawała w obserwacji w Poradni Przyklinicznej przez rok, nie obserwowano
nawrotów choroby.

5. Podsumowanie
Za złoty standard w rozpoznaniu rabdomiolizy uznawane jest występowanie objawów pod postacią dolegliwości bólowych mięśni, osłabienia siły mięśniowej oraz
podwyższonego stężenia kinazy kreatynowej (CK), które potwierdzono u wszystkich
naszych pacjentów. Najczęstszą etiologią schorzenia było występowanie infekcji zarówno bakteryjnych jak i wirusowych. Przebieg choroby u wszystkich pacjentów był
łagodny, krótkotrwały i bez powikłań. Aktualnie brak jest rabdomiolizowanych badań,
na podstawie których opracowano by ścisłe zalecenia dotyczące postępowania i leczenia, natomiast stosowane przez nas intensywne nawadnianie doustne i dożylne wraz
z alkalizacją pozwoliło na szybkie ustąpienie objawów klinicznych i normalizację
parametrów biochemicznych.
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Rabdomioliza u dzieci
Streszczenie
Rabdomioliza to zespół objawów klinicznych spowodowany nagłym rozpadem tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Najczęstszymi przyczynami w wieku dziecięcym są czynniki infekcyjne, wysiłek
fizyczny oraz czynniki toksyczne. W naszej grupie w ponad 90% przypadków stwierdzono czynnik infekcyjny. Objawy kliniczne charakteryzują się narastającym bólem i osłabieniem siły mięśniowej w zakresie
kończyn dolnych, co znalazło potwierdzenie w naszych obserwacjach. Najbardziej istotnym markerem jest
podwyższony poziom kinazy kreatyninowej w surowicy stwierdzany u wszystkich pacjentów. Leczenie
ma charakter objawowy. Podstawą jest nawadnianie doustne i dożylne, które ma zapobiec niewydolności
nerek. Znajomość charakterystycznych objawów i oznaczenie stężenia kinazy kreatyninowej pozwala na
szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia . W takich przypadkach rokowanie jest dobre. W analizowanej
grupie uzyskano szybką poprawę stanu klinicznego, a przebieg choroby był łagodny w związku z tym
diagnostyki nie poszerzano o badania genetyczne.
Słowa kluczowe: rabdomioliza, kinaza kreatyninowa, mioglobina, zapalenie mięśni

Rhabdomyolysis in children
Abstract
Rhabdomyolysis is a group of clinical symptoms caused by the sudden breakdown of striated muscle tissue.
The most common causes in childhood are infectious agents, exercise, and toxic agents. In our group, an
infectious agent was found in over 90% of cases. The clinical symptoms are characterized by increasing
pain and weakening of the muscle strength in the lower extremities, which was confirmed in our observations. The most important marker is the elevated serum creatine kinase found in all patients. Treatment is
symptomatic. The key is oral and intravenous hydration to prevent renal failure. The knowledge of the
characteristic symptoms and determination of creatinine kinase concentration allows for quick diagnosis
and implementation of treatment. In such cases, the prognosis is good. In the analyzed group, the clinical
condition improved quickly, and the course of the disease was mild, therefore the diagnostics was not
extended to include genetic tests.
Keywords: rhabdomyolysis, creatine kinase, mioglobin, muscle inflammation
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Czy oznaczanie YKL-40 w surowicy krwi chorych
na raka endometrium i raka odbytnicy
może być przydatne w praktyce klinicznej?
1. Wprowadzenie
Od wielu lat oznaczanie markerów nowotworowych należy do standardowych procedur wykonywanych w ramach diagnostyki i w monitorowaniu skuteczności leczenia.
Użyteczność kliniczna markerów w trakcie diagnostyki ma wartość ograniczoną ze
względu na brak swoistości narządowej /tylko nieliczne wykazują swoistość np. PSA,
Tg, kalcytonina/ oraz niską czułość diagnostyczną. Stąd na tym etapie postępowania
poszukuje się nieustanie nowych, zwiększających czułość parametrów. W stosunku do
diagnostyki raka prostaty wprowadzono oznaczanie FPSA, który łącznie z TPSA,
pozwala na wcześniejsze określenie charakteru zmiany, z kolei algorytm ROMA znacznie usprawnił diagnostykę różnicową zmian obserwowanych w USG jajnika. Oznaczanie stężeń CEA, zgodnie z zaleceniem European Society for Medical Oncology
/ESMO/ ma wartość prognostyczną dopiero u chorych z potwierdzonym rakiem
w badaniu histologicznym. Natomiast u chorych na raka endometrium standardowe
markery nowotworowe w praktyce nie są zalecane. Problemem w tym rozpoznaniu jest
określenie zaawansowania procesu nowotworowego, dlatego też poszukuje się nowych
markerów wspomagających metody obrazowe w oszacowaniu zaawansowania zmian,
co ma istotne znaczenie w planowaniu zakresu zabiegu operacyjnego
Celem badań jest poszukiwanie takich molekuł, które pozwolą na możliwie dokładne
określenie biologii nowotworu złośliwego. Obecne parametry takie jak: stopień
zaawansowania, czy zróżnicowanie komórek nowotworowych są niewystarczające do
prognozowania przebiegu choroby, czy też wyboru optymalnej metody leczenia. Potwierdzają to obserwacje dotyczące różnego przebiegu choroby w grupach chorych,
które wydają się być homogenne. U chorych na raka endometrium podwyższone stężenia
CA125 mogą sugerować obecność przerzutów do węzłów chłonnych regionalnych, co
wpływa na zakres operacji. Pomimo upływu lat kontynuowane są poszukiwania nowych
biomarkerów wśród molekuł uczestniczących w procesach zapalnych. Podstawą tych
badań jest teoria wiążąca przewlekły proces zapalny z chorobami nowotworowymi,
którą sformułował już w XIX wieku niemiecki patolog Rudolf Virchow. Prowadzone
badania dostarczają dowodów na istotną rolę komórek uczestniczących w procesach
zapalnych, w kolejnych etapach transformacji nowotworowej [1]. Efektem aktywności
tych komórek są podwyższone stężenia substancji przez nie uwalnianych, takich jak:
cytokiny, chemokiny, czy czynniki wzrostu. W latach 90. opisano nowy czynnik zapalny
tzw. YKL-40, znany jako białko CHI3L1 (ang. chitinase-3-like 1 protein) o masie cząsteczkowej 40 kDa. Jest to glikoproteina wiążąca heparynę i chitynę bez aktywności
chitynazynowej. Odkrycie YKL-40 jest efektem badań białek wydzielanych in vitro
1

Pracownia Markerów Nowotworowych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Narodowy Instytut
Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
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przez ludzką linię komórkową osteosarcoma MG63. Nazwa została utworzona na podstawie jego trzech NH2-końcowych aminokwasów: tyrozyny (Y), lizyny (K) i leucyny
(L) oraz masy cząsteczkowej 40 kDa [2]. YKL-40 uwalniany jest przez aktywne
neutrofile, makrofagi, makrofagi towarzyszące nowotworom (TAMs), jak również przez
inne komórki np. chondrocyty, czy komórki śródbłonka. Glikoproteina ta wykazuje
aktywność w przebudowie macierzy pozakomórkowej, różnicowaniu makrofagów
oraz migracji komórek śródbłonka [3, 4].
Ekspresję tego białka wykazano w komórkach nowotworów złośliwych, takich jak:
rak jelita grubego, piersi czy szyjki macicy [5-7]. Nadekspresja YKL-40 wiąże się
z zaawansowaniem choroby, opornością na leczenie oraz krótszym czasem przeżycia
[6, 8].
W różnych lokalizacjach nowotworów złośliwych obserwuje się jego podwyższone
stężenia w surowicy krwi. Wzrost stężeń YKL-40 występuje najczęściej u chorych
w wyższych stopniach zaawansowania. Co więcej, oznaczanie YKL-40 może być pomocne w różnicowaniu chorych z przerzutami do wątroby. Jednak do najważniejszych
wyników badań należy zaliczyć wykazanie przydatności pomiaru stężeń YKL-40 w prognozowaniu przebiegu choroby [7, 9]. Z doniesień wynika, że YKL-40 bierze udział
w promowaniu procesów proliferacji, jak i regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego, co ułatwiania migrację i zasiedlanie odległych narządów przez komórki nowotworowe [10-12]. Dane literaturowe wskazują także na YKL-40 jako marker polaryzacji makrofagów towarzyszących nowotworom, które jak wiadomo w zależności od
uzyskanego fenotypu M1 lub M2 wykazują działanie anty lub pronowotworowe. [13].
Wielokierunkowa aktywność YKL-40 sugeruje możliwość zastosowania terapii celowanej blokującej jego aktywność, co prowadzi do zahamowania wzrostu guza [14, 15].
Celem pracy było zbadanie przydatności oznaczania nowego biomarkera YKL-40
w dwóch grupach chorych: na raka endometrium i odbytnicy, oraz określenie jrgo wartości prognostycznej w ocenie czasu wolnego od choroby (DFS) i czasu całkowitego
przeżycia (OS).

2. Materiał i Metody
Do badań zakwalifikowano 157 chorych leczonych w jednym ośrodku, w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Warszawie, w tym 83
chorych na raka odbytnicy i 74 chore z potwierdzonym histopatologicznie rakiem endometrium. U wszystkich chorych zastosowano leczenie operacyjne. Ostateczne określenie
stopnia zaawansowania i rozpoznanie histopatologiczne opierało się na ocenie materiału
pooperacyjnego. U badanych chorych na raka odbytnicy określono stopień zaawansowania klinicznego wg klasyfikacji TNM. Kryterium włączenia do badań stanowił brak
przerzutów odległych /M0/. Natomiast u chorych na raka endometrium oceniano
stopień zaawansowania klinicznego według klasyfikacji FIGO i stopień złośliwości na
podstawie badania histopatologicznego jako typ I – 60 chorych i typ II – 14 chorych.
Charakterystykę kliniczno-patologiczną badanej grupy przedstawiono w tabeli 1 i 2.
Tabela 1. Charakterystyka kliniczno-patologiczna chorych na raka odbytnicy
Parametry
Płeć

Liczba pacjentów

%

Kobiety

24/83

29

Mężczyźni

59/83

71
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Wielkość guza (T)
pT1

2/83

2

pT2

24/83

29

pT3

57/83

69

pT4

0/83

0

pN0

49/83

59

pN1

23/83

28

pN2

11/83

13

83/83

100

G1

2/83

2

G2

19/83

23

G3

7/83

9

Gx

55/83

66

Nie

51/76

67

Tak

25/76

33

Nie

58/76

76

Tak

18/76

24

Stan węzłów chłonnych (N)

Obecność przerzutów odległych (M)
M0
Stopień złośliwości histologicznej (G)

Wznowa

Zgon

Tabela 2. Charakterystyka kliniczno-patologiczna chorych na raka endometrium
Parametry

Liczba chorych

%

Przed menopauzą

6/74

8

Po menopauzie

68/74

92

IA-IB

50/74

68

II

8/74

11

IIIA-IIIC2

12/74

16

IVA-IVB

4/74

5

I (endometrial)

60/74

81

II (serous, clear cell, solidum, papillare, other)

14/74

19

G1

21/74

28

G2

50/74

68

G3

1/74

1

Status menopausalny

FIGO

Typ

Stopień złośliwości histologicznej (G)
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Gx

2/74

3

pN0

64/74

86

pN1

10/74

14

Nie

52/71

73

Tak

19/71

27

Nie

58/74

78

Tak

16/74

22

Stan węzłów chłonnych (N)

Wznowa

Zgon

FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics

U wszystkich badanych oznaczono stężenia YKL-40 w surowicy krwi, przed rozpoczęciem leczenia, metodą immunoenzymatyczną zestawami firmy R&D Systems.
Ustalono także własną normę na podstawie oznaczeń ich stężeń w grupie kontrolnej
liczącej 63 osóby zdrowe, w wieku od 25 do 71 lat (mediana 48), przyjmując jako
punkt odcięcia 95 percentyl.
Do obliczeń statystycznych wykorzystano program Statistica PL. 6.0 for Windows
oraz Excel 7.0 for Windows, stosowano test Mann-Whineya i korelacji rang Spearmana,
oraz test Ch2. Prawdopodobieństwo czasu wolnego od choroby (DFS) i całkowitego
przeżycia (OS) analizowano metodą Kaplana-Meiera, stosując analizę jednoczynnikową
z wykorzystaniem testu log-rank oraz analizę wieloczynnikową regresji Cox’a. Analizy
mocy diagnostycznej oznaczanych parametrów dokonano przy pomocy programu
statystycznego MedCalc, która obejmowała określenie pól powierzchni pod krzywymi
ROC (AUC – area under curve), wzajemnych zależności AUC oznaczanych parametrów, oraz wyznaczenie punktów odcięcia dla badanego biomarkera, przy optymalnej
czułości i swoistości testów.

3. Wyniki
3.1. Porównanie stężeń YKL-40 w grupach chorych i grupie kontrolnej
W badanej grupie 83 chorych na raka odbytnicy bez przerzutów odległych, stężenia
YKL-40 w surowicy krwi, oznaczane przed leczeniem, były podwyższone u 54%
chorych, z medianą stężeń (47,9 pg/mL) powyżej punktu odcięcia. Wykazano, że u chorych na raka odbytnicy stężenia biomarkera YKL-40 były znamiennie wyższe w porównaniu z grupą referencyjną osób zdrowych (P < 0,0001) (wyk. 1). Podobnie
w grupie chorych na raka trzonu macicy stwierdzono znamiennie wyższe stężenia
YKL-40 (P < 0,00001), w odniesieniu do grupy kontrolnej kobiet zdrowych. A ponadto
wykazano istotnie wyższe stężenia YKL-40 ( P < 0,00002) u chorych w stopniach I-IB
niż w grupie kontrolnej (wyk. 2).
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Wykres 1. Zakresy i mediany stężeń YKL-40 przed leczeniem w grupie kontrolnej i u chorych na raka
odbytnicy we wczesnych stopniach zaawansowania (T1-T2)
260

180

YKL-40 ng/mL

100

20

Kontrola

FIGO I-IB

Wykres 2. Zakresy i mediany stężeń YKL-40 przed leczeniem w grupie kontrolnej i u chorych na raka
endometrium we wczesnych stopniach zaawansowania (FIGO I-IB)

Na podstawie krzywej ROC oceniano przydatność diagnostyczną stężeń YKL-40
zarówno w grupie chorych na raka odbytnicy jak i u chorych na raka trzonu macicy,
w odniesieniu do stężeń markera u osób zdrowych. Pole pod krzywą ROC AUC
w całej grupie chorych na raka odbytnicy wynosiło 0,757 (95% CI-0,673-0,842), czułość
diagnostyczna 52,0% przy 97,3% specyficzności i punkcie odcięcia 44.8 pg/mL.
U chorych w niskich stopniach zaawansowania (T1,T2; N0) czułość diagnostyczna
wynosiła 53,8% przy punkcie odcięcia 49.4 mg/mL a powierzchnia pola pod krzywą
ROC AUC = 0,769; 95% CI-0,638-0,900. U chorych na raka endometrium pole powierzchni pod krzywą ROC dla stężeń YKL-40 było większe i wynosiło AUC = 0,813
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(95%CI-0,726-0,900), przy czułości 62,2% i specyficzności 88,0% oraz niższym punkcie
odcięcia – 39,1 ng/mL. Podobną analizę przeprowadzono u chorych w stopniach FIGO
I-IB vs grupa kontrolna wyznaczając stężenie YKL-40, różnicujące osoby zdrowe od
chorych we wczesnych stopniach zaawansowania: punkt odcięcia dla YKL-40 wynosił
powyżej 35,5 ng/mL (AUC = 0,804, czułość 68,9%, swoistość 80%; 95%CI-0,7020,907).

3.2. Związek stężeń YKL-40 z cechami kliniczno-patologicznymi chorych
W kolejnym etapie analizowano związek stężeń oznaczanego biomarkera z cechami
kliniczno-patologicznymi takimi jak: stopień zaawansowania klinicznego, stopień
złośliwości histologicznej (G,) stan węzłów chłonnych regionalnych, płeć oraz wiek
chorych. W obu badanych grupach chorych nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy stężeniami YKL-40 a stopniem zaawansowania (T,N lub FIGO), stopniem
złośliwości histologicznej i typem nowotworu. Obserwowano wyższe mediany stężeń
YKL-40 u chorych na raka odbytnicy w stopniu T3 i zajętymi węzłami chłonnymi
(N1+N2). Analizując związek stężeń YKL-40 z płcią u chorych na raka odbytnicy,
obserwowano, że odsetek podwyższonych stężeń u obu płci był taki sam, natomiast
u kobiet mediana była znacząco wyższa 67,4 pg/mL, niż u mężczyzn 46,2 pg/mL. Te
różnice nie zostały potwierdzone statystycznie. Natomiast, istotne różnice stwierdzono
dla stężeń YKL-40 w zależności od wieku chorych; u chorych powyżej 65 lat stężenia
te były istotnie wyższe (P < 0,001) niż u chorych młodszych. W analizie Spearmana
potwierdzono korelację stężeń YKL-40 z wiekiem chorych (P < 0,0011; R = 0,35).

3.3. Związek stężeń YKL-40 z czasem wolnym od choroby i czasem
całkowitego przeżycia
W następnym etapie badań oceniano zależność pomiędzy stężeniem YKL-40
a czasem wolnym od choroby (DFS) jak i czasem całkowitego przeżycia chorych (OS)
w obu grupach chorych. Spośród 74 chorych na raka endometrium, po około 5,5 letnim
okresie obserwacji (mediana czasu obserwacji 1990 dni) 52 chore pozostawały
w remisji, u 19 wystąpiła progresja, u 16 obserwacja zakończyła się zgonem, stanu
klinicznego nie udało się określić u 3 chorych. Mediana czasu do wystąpienia wznowy
wynosiła 517 dni, a mediana całkowitego czasu przeżycia w grupie chorych, których
obserwacja zakończyła się zgonem wynosiła 663 dni. Nawrót stwierdzono przede
wszystkim u chorych w stopniach zaawansowania FIGO II-IVB (79%). Wartości
YKL-40 były podwyższone u ponad 60% zarówno u chorych u których stwierdzono
progresję jak i u chorych w remisji.
W oparciu o analizę krzywej ROC wyznaczono punkt odcięcia dla stężeń badanego
biomarkera różnicujący grupy chorych z nawrotem vs bez nawrotu: YKL-40 powyżej
56,7 ng/mL, oraz zmarły vs żyją: YKL-40 powyżej 55,4 ng/mL. Uwzględniając powyższe punkty odcięcia, obserwowano znaczne różnice w odsetkach chorych z podwyższonymi stężeniami biomarkera, w zależności od stanu klinicznego, określanego
po zakończonej obserwacji. U chorych, u których stwierdzono progresję odsetek podwyższonych stężeń YKL-40 (53%) był wyższy, niż u chorych w remisji (29%). Testem
Ch2 wykazano, że różnice te były istotne statystyczne: Ch2 = 4,39; P < 0,036. Nie
wykazano wartości prognostycznej stężeń YKL 40 u chorych na raka endometrium.
Oceny wartości prognostycznej stężeń YKL-40 dla czasu wolnego od choroby
i całkowitego czasu przeżycia u chorych na raka odbytnicy dokonano na podstawie
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ośmioletniej obserwacji 76 chorych bez przerzutów odległych, leczonych radioterapią
przedoperacyjną a następnie radykalnie operowanych. Mediana czasu obserwacji
wynosiła 2431 dni. Wznowę stwierdzono u 25 chorych co stanowiło 33% badanej grupy,
mediana czasu wystąpienia wznowy wynosiła 2013 dni. W jednoczynnikowej analizie
log-rank nie wykazano istotnych zależności pomiędzy cechami kliniczno-patologicznymi oraz YKL-40 a czasem wolnym od choroby. Największy odsetek wznów
(60%) obserwowano w III stopniu zaawansowania choroby, dlatego też analizę DFS
przeprowadzono w tej grupie chorych wykazując w teście log-rank wartość prognostyczną tylko dla YKL-40 (P < 0,044) (wyk. 3). U chorych ze wznową odsetek podwyższonych stężeń markera był istotnie wyższy (68%) niż u chorych bez wznowy
(43%), P < 0,041; Ch2 = 4,15. W trakcie obserwacji zmarło 18 chorych co stanowiło
24% badanej grupy. Mediana czasu przeżycia wynosiła 1881 dni. U chorych, którzy
zmarli stężenia YKL-40 były podwyższone aż u 72%, podczas gdy u chorych żyjących
tylko u 45%. Różnice te były istotne statystycznie, co potwierdzono testem Ch2 (P <
0,042; Ch2 = 4,13). W analizie log-rank wartość prognostyczną wykazano dla wielkości
guza (P < 0,015) i stanu węzłów chłonnych (P < 0,021) oraz dla stężeń YKL-40 (P <
0,040). W analizie wieloczynnikowej spośród ocenianych parametrów, wartość współczynnika P dla YKL-40, była najbliższa znamienności statystycznej (P < 0,09) (wyk. 3).
Nie wykazano wartości prognostycznej dla płci oraz wieku chorych.
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Wykres 3. Prawdopodobieństwo czasu wolnego od choroby i czasu całkowitego przeżycia
chorych na raka odbytnicy
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4. Dyskusja
W literaturze naukowej jak i na stronach internetowych pojawiają się informacje
o nowych czynnikach sprzyjających powstaniu nowotworów, jak i wpływających na
przebieg choroby. Badacze są zgodni, że nieleczony przewlekły stan zapalny jest realnym, groźnym czynnikiem zarówno inicjacji przemiany komórki w kierunku nowotworu
złośliwego, jak i wpływu na losy chorego. Efektem aktywacji komórek immunokometentnych jest uwalnianie kaskady licznych czynników o szerokim spektrum działania,
zarówno pro-, jak i antyzapalnym. Szczególnie interesujące są molekuły wydzielane
przez komórki immunologiczne o potwierdzonym znaczeniu w rozprzestrzenianiu się
komórek nowotworowych. Założenia te były powodem włączenia się przez nas w nurt
badań nad YKL-40. Pierwszym etapem badań w ocenie nowego biomarkera jest
porównanie jego stężeń w grupie chorych w odniesieniu do grupy kontrolnej. W naszych
badaniach wartość stężenia YKL-40 w obu lokalizacjach nowotworu złośliwego różnicowała chorych od grupy kontrolnej utworzonej ze zdrowych osób, co potwierdziło
doniesienia innych autorów, wskazujących również na jego wysoką czułość diagnostyczną [16-19]. Istotnym wynikiem naszych badań było wykazanie jego przydatności
w różnicowaniu chorych od zdrowych już w niskich stopniach zaawansowania w obu
lokalizacjach. Należy jednak podkreślić że marker ten charakteryzował się znacznie
większą czułością i swoistością w grupie chorych na raka endometrium. W badaniach
wykazano różnice w stężeniach YKL-40 dla punktów odcinających, czyli różnicujących chorych od zdrowych w zależności od lokalizacji zmiany pierwotnej. W praktyce
klinicznej przydatne są badania dotyczące wykorzystania oznaczeń stężeń markera
w celu zróżnicowania populacji osób z podobnymi objawami klinicznymi ale o różnej
etiologii. W piśmiennictwie taką ocenę YKL-40 przedstawia praca Johansen J.S. i wsp.
prezentująca interesujące wyniki uzyskane na dużej populacji osób skierowanych na
badania endoskopowe na podstawie objawów klinicznych [16]. Statystycznie potwierdzono wyższe stężenia YKL-40 u chorych na raka jelita grubego niż u osób z rozpoznanym gruczolakiem lub innymi niezłośliwymi zmianami. Należy podkreślić, że
uzyskane wyniki dotyczą osób bez chorób współistniejących. W chorobach towarzyszących, szczególnie o podłożu zapalnym obserwuję się wysokie stężeniami cytokiny
prozapalnej IL 6, co stymuluje również wzrost YKL-40 uniemożliwiając przez to
wykorzystanie tego markera jako czynnika różnicującego [16, 20]. Podobne problemy
z wykorzystaniem markera w diagnostyce różnicowej obserwowano w grupie chorych
ze zmianami w endometrium [21].
W dostępnym piśmiennictwie przedstawiane wyniki badań wskazują na aktywność
molekuły YKL-40 w przejściu epitelialno-mezenchymalnym. Proces ten odgrywa
fundamentalną rolę w zasiedlaniu przez komórki nowotworowe odległych narządów.
W efekcie komórka nowotworowa poprzez utratę fenotypu epitelialnego uzyskuje
zdolność ruchu, przez co staje się bardziej inwazyjna. Udział YKL-40 w tym procesie
sugerowałby istnienie zależności pomiędzy jego stężeniami a stopniem zaawansowania
lub/i stopniem zróżnicowania komórek nowotworowych. Jednak w naszych badaniach
nie obserwowaliśmy takich korelacji zarówno dla stopnia zaawansowania jak i stopnia
zróżnicowania komórek nowotworowych. Różnice pomiędzy stopniami zaawansowania dotyczyły odsetka chorych z podwyższonymi stężeniami YKL-40. U chorych
w wyższych stopniach zaawansowania znacznie częściej obserwowano podwyższone
stężenia markera. Nasze doniesienia są zgodne z obserwacjami innych autorów, którzy
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również nie wykazali zależności statystycznej pomiędzy stężeniami YKL-40 a standardowymi parametrami kliniczno-patologicznymi [17, 22]. Jakkolwiek w literaturze są
doniesienia o korelacji pomiędzy stężeniami YKL-40 a stopniem zaawansowania
i złośliwości u chorych na raka endometrium [19]. Z badanych parametrów kliniczno
patologicznych wykazaliśmy związek pomiędzy stężeniami markera a wiekiem,
w populacji po 65. roku życia stężenia YKL-40 były istotnie wyższe. Zależność ta
obserwowana jest przez innych badaczy, co tłumaczone jest częstszym występowaniem chorób przewlekłych o etiologii zapalnej w populacji osób starszych. Ocena
wartości prognostycznej markerów zaliczana jest do jednych z najważniejszych etapów
badań. W analizach przeżyć uwzględniane są dwa punkty odniesienia tj. czas wolny od
progresji choroby oraz całkowity czas przeżycia chorych. U chorych na raka endometrium wartości prognostycznej YKL-40 dla obu punktów końcowych nie wykazano.
Jakkolwiek prezentowane są także wyniki potwierdzające właściwości prognostyczne
YKL-40 u chorych na raka endometrium [23]. Natomiast u chorych na raka odbytnicy
stężenia markera były powiązane z całkowitym czasem przeżycia. Wykazanie wartości
prognostycznej YKL-40 u chorych na raka odbytnicy dotyczyła chorych bez przerzutów.
Doniesienia literaturowe potwierdzają nasze wyniki [24, 25]. Ocena czynników prognostycznych w ściśle określonych grupach chorych ma wyjątkowe znaczenie. W jednym z takich badań, przeprowadzonym przez Tarpgaarda i wsp. potwierdzono wartość
prognostyczną YKL-40 u chorych na raka jelita grubego z przerzutami odległymi [26].
W innym badaniu autorzy wykazali związek między ekspresją YKL-40 i c-Met
a odpowiedzią na chemioradioterapię u chorych na miejscowo zaawansowanego raka
odbytnicy. Wyższe poziomy obu czynników prognostycznych były związane z częściowym lub całkowitym brakiem odpowiedzi na leczenie [27].
Dane literaturowe wskazują na duże zainteresowanie oceną wykorzystania oznaczeń YKL-40 w surowicy krwi chorych na nowotwory złośliwe o różnej lokalizacji,
w tym u chorych na raka endometrium i jelita grubego. Intensywne badania dotyczące
raka endometrium wiążą się z jego biologią, która wpływa na przebieg choroby podobny jaki obserwujemy u chorych na rak jajnika. Udział YKL-40 w nadzorowaniu
inwazyjności komórek raka endometrium potwierdzają wynik badań Li L. i wsp.,
wykazujących, że wyciszenie genu YKL-40 w komórkach HEC-1A wiązało się ze
zmniejszeniem liczby komórek migrujących i inwazyjnych podczas testów migracji
i inwazji, jak również wzrosła chemiowrażliwość na cisplatynę [28]. Najnowsze prace
wskazują na możliwość zahamowania angiogenezy poprzez inhibicję YKL-40, co sugeruje możliwość zastosowania terapii celowanej w tej grupie chorych [29]. U chorych
na raka jelita grubego oznaczanie YKL 40 łączone jest z określonym markerem standardowym celem wzmocnienia wartości prognostycznych [30]. Szczególne wartość ma
oznaczanie YKL-40 u chorych, u których po operacji stężenie CEA jest w normie,
wówczas podwyższone stężenia YKL-40 wiążą się z wysokim ryzykiem nawrotu
choroby [31].
Pomimo licznych badań nadal istnieją problemy z odpowiedzią na pytanie o kliniczną
użyteczność oznaczeń stężeń YKL-40 u chorych na nowotwory złośliwe. Meta analiza
wyników badań prezentowanych w najnowszym piśmiennictwie przemawia za jego
potencjalną użytecznością jako markera prognostycznego [32]. Nie ma żadnych
wątpliwości, że badania powinny być kontynuowane. Jednak w odniesieniu do YKL-40
należy zastosować strategię badań podobną do stosowanej w przypadku oceny standar165
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dowych markerów nowotworowych. Czyli należy go oceniać na podstawie oznaczeń
w grupach chorych, w miarę naszej aktualnej wiedzy homogennych pod względem
biologii nowotworu [33]. Potwierdzeniem proponowanego schematu badań są wyniki
uzyskane w naszej pracy, w których wykazano różne wartości stężeń odcinających dla
YKL-40, w zależności od lokalizacji nowotworu złośliwego.

5. Podsumowanie




Wysoka czułość YKL-40 we wczesnych stadiach choroby sugeruje możliwość
wykorzystania tego biomarkera w diagnostyce różnicowej chorych na raka
odbytnicy i endometrium.
U chorych na raka odbytnicy podwyższone stężenia YKL-40 przed leczeniem mogą
być związane z większym ryzykiem progresji.
Wysokie stężenia YKL-40 przed leczeniem mogą być złym czynnikiem prognostycznym dla czasu wolnego od progresji i całkowitego przeżycia chorych na raka
odbytnicy bez przerzutów odległych.

Literatura
1.

Singh N., Baby D., Rajguru J.P., Patil P.B., Thakkannavar S.S., Pujari V.B., Inflammation
and cancer, Annals Africa Medicine, 18(3), 2019, s. 121-126.
2. Johansen J.S., Williamson M.K., Rice J.S., Price P.A., Identification of proteins secreted
by human osteoblastic cells in culture, Journal of Bone and Mineral Research, 7, 1992,
s. 501-12.
3. Johansen J.S., Jensen B.V., Roslind A., Nielsen D., Price P.A., Serum YKL-40, a new
prognostic biomarker in cancer patients? Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention, 15(2), 2006, s. 194-202.
4. Lee C.G., Da Silva C.A., Dela Cruz C.S., Ahangari F., Ma B., Kang M.J., He C.H., Takyar
S., Elias J.A., Role of chitin and chitinase/chitinase-like proteins in inflammation, tissue
remodeling, and injury. Annual Review of Physiology, 73, 2011, s. 479-501.
5. Oh I.H., Pyo J.S., Son B.K., Prognostic Impact of YKL-40 Immunohistochemical Expression in Patients with Colorectal Cancer. Current Oncology, 28(4), 2021, s. 3139-3149.
6. Wan G., Xiang L., Sun X., Wang X., Li H., Ge W., Cao F., Elevated YKL-40 expression is
associated with a poor prognosis in breast cancer patients, Oncotarget, 8(3), 2017,
s. 5382-5391.
7. Roslind A., Palle C., Johansen J.S., Christensen I.J., Nielsen H.J., Mosgaard B.J.,
Prognostic utility of serum YKL-40 in patients with cervical cancer, Scandinavian Journal
of Clinical and Laboratory Investigation, 80(8), 2020, s. 687-693.
8. Chiang Y.C., Lin H.W., Chang C.,F., Chang M.C., Fu C.F., Chen T.C., Hsieh S.F., Chen
C.A., Cheng W.F., Overexpression of CHI3L1 is associated with chemoresistance and
poor outcome of epithelial ovarian carcinoma, Oncotarget, 6(37), 2015, s. 39740-55.
9. Chen I.M., Johansen A.Z., Dehlendorff C., Jensen B.V., Bojesen S.E., Pfeiffer P.,
Bjerregaard J.K., Nielsen S.E., Andersen F., Holländer N.H., Yilmaz M.K., Rasmussen
L.S., Johansen J.S., Prognostic Value of Combined Detection of Serum IL6, YKL-40, and
C-reactive Protein in Patients with Unresectable Pancreatic Cancer, Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 1, 2020, s. 176-184.
10. Jefri M., Huang Y., Huang W., Tai C., Chen., W., YKL-40 regulated epithelialmesenchymal transition and migration/invasion enhancement in non-small cell lung
cancer, BMC Cancer, 15, 2915, s. 590.

166

Czy oznaczanie YKL-40 w surowicy krwi chorych na raka endometrium i raka odbytnicy
może być przydatne w praktyce klinicznej?

11. Hao H., Wang L., Chen H., Xie L., Bai T., Liu H., Wang D., YKL-40 promotes the
migration and invasion of prostate cancer cells by regulating epithelial mesenchymal
transition, American Journal of Translational Research, 9(8), 2017, s. 3749-3757.
12. Hao H., Chen H., Xie L., Liu H., YKL-40 promotes invasion and metastasis of bladder
cancer by regulating epithelial mesenchymal transition, Annals of Medicine, 53(1), 2021,
s. 1170-1178.
13. Larionova I., Gulnara Tuguzbaeva G., Ponomaryova A., Stakheyeva M., Cherdyntseva N.,
Pavlov V., Evgeniy Choinzonov E., Kzhyshkowska J., Tumor-Associated Macrophages in
Human Breast, Colorectal, Lung, Ovarian and Prostate Cancers, Frontiers in Oncology,
10, 2020, s. 566511.
14. Kang K., Kim K., Lee S., Kim Y., Lee J.E., Lee Y.S., Lim Y., Lim C., Kim Y.J., Seung Il
Baek S.II., Song D.H., Hong J.T., Kim D.Y., Selection and Characterization of YKL-40Targeting Monoclonal Antibodies from Human Synthetic Fab Phage Display Libraries,
International Journal of Molecular Sciences, 21(17), 2020, s. 6354.
15. Chen H.Y., Zhou Z.Y., Luo Y.L., Luo Q., Fan J.T., Knockdown of YKL-40 inhibits
angiogenesis through regulation of VEGF/VEGFR2 and ERK1/2 signaling in endometrial
cancer, Cell Biologi International, 2021 Sep 9.
16. Johansen J.S., Christensen Ib., J., Jørgensen L.,N., Olsen J., Rahr H.,B., Nielsen K.,T.
Laurberg S., Brünner N., Nielsen H.,J., Serum YKL-40 in risk assessment for colorectal
cancer: A prospective study of 4,496 subjects at risk of colorectal cancer, Cancer
Epidemiology Biomarkers and Prevention, 24(3), 2015, s. 621-626.
17. Diefenbach C.S., Shah Z., Iasonos A., Barakat R.R., Levine D.A., Aghajanian C.,
Sabbatini P., Hensley M.L., Konner J., Tew W., Spriggs D., Fleisher M., Thaler H.,
Dupont J., Preoperative serum YKL-40 is a marker for detection and prognosis of
endometrial cancer, Gynecologic Oncology, 104, 2007, s. 435-42.
18. Kemik P., Saatli B., Yildirim N., Kemik V.D., Deveci B., Terek M.C., Semra Koçtürk S.,
Koyuncuoğlu M., Saygılı U., Diagnostic and prognostic values of preoperative serum
levels of YKL-40, HE-4 and DKK-3 in endometrial cancer, Gynecologic Oncology,
140(1), 2016, s. 64-69.
19. Nikolaou M., Kourea H.P., Tzelepi V., Adonakis G., Scopa C.D., Tsapanos V.,
Kardamakis D., Kalofonos C., Decavalas G., The prognostic role of preoperative serum
CA125 levels in patients with endometrial carcinoma, Journal of the Balkan Union of
Oncology, 19(1), 2014, s. 198-202.
20. Nielsen A.R., Plomgaard P., Krabbe K.S., Johansen J.S., Pedersen B.K., IL-6, but not
TNFalfa, increases plasma YKL-40 in human subjects, Cytokine, 55, 2011, s. 152-155.
21. Karataş S., Şal V., Kahramanoğlu İ., Demirkıran F., Beşe T., Arvas M., Sofiyeva N.,
Güralp O., Uzun H., YKL-40 and cancer antigen 72-4 as new and promising diagnostic
and prognostic markers for endometrial cancer, Turkish Journal of Obstetrics and
Gynecology, 15(4), 2018, s. 235-242.
22. Liu X., Zhang Y., Zhu Z., Ha M., Wang Y,. Elevated pretreatment serum concentration of
YKL-40: an independent prognostic biomarker for poor survival in patients with
colorectal cancer, Medical Oncology, 31(8), 2014, s. 85.
23. Fan J.T., Si X., Liao Y., Shen P., The diagnostic and prognostic value of serum YKL-40 in
endometrial cancer, Archives of Gynecology and Obstetrics, 287(1), 2013, s. 111-115.
24. Cintin C., Johansen J.S., Christensen I.J., Price P.A., Sørensen S., Nielsen H.J., Serum
YKL-40 and colorectal cancer, British Journal of Cancer,79(9-10), 1999, s. 1494-1499.
25. Cintin C., Johansen J.S., Christensen I.J., Price P.A., Sørensen S., Nielsen H.J., High
serum YKL-40 level after surgery for colorectal carcinoma is related to short survival,
Cancer, 95(2), 2002, s. 267-274.
26. Tarpgaard .LS., Guren T.K., Glimelius B., Christensen Ib.J., Pfeiffer P., Kure E.H., Sorbye
H., Ikdahl T., Yilmaz M., Johansen J.S., Tveit K.M., Plasma YKL-40 in patients with
167

Beata Urszula Kotowicz, Małgorzata Fuksiewicz, Maria Małgorzata Kowalska

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

metastatic colorectal cancer treated with first line oxaliplatin-based regimen with or
without cetuximab: RESULTS from the NORDIC VII Study. PLoS One, 9(2), 2014,
s. e87746.
Senetta R., Duregon E., Sonetto C., Spadi R., Mistrangelo M., Racca P., Chiusa L., Munoz
F.H., Ricardi U., Arezzo A., Cassenti A., Castellano I., Papotti M., Morino M., Risio M.,
Cassoni P., YKL-40/c-Met expression in rectal cancer biopsies predicts tumor regression
following neoadjuvant chemoradiotherapy: a multi-institutional study, PLoS One, 10(4),
2015, s. e0123759.
Li L., Fan J., Li D., Liu Y., Shrestha P., Zhong C., Xia X., Huang X., Influence of YKL-40
gene RNA interference on the biological behaviors of endometrial cancer HEC-1A cells,
Oncology Letters, 16(2), 2018, s. 1777-1784.
Chen H.Y., Zhou Z.Y., Yan-Lu Luo Y., Luo Q., Fan J.T., Knockdown of YKL-40 inhibits
angiogenesis through regulation of VEGF/VEGFR2 and ERK1/2 signaling in endometrial
cancer, Cell Biology International, 2021, Sep 9,.
Peltonen R., Gramkow M.H., Dehlendorff C., Osterlund P.J., Johansen J.S., Isoniemi H.,
Elevated serum YKL-40, IL-6, CRP, CEA, and CA19-9 combined as a prognostic biomarker
panel after resection of colorectal liver metastases, PLoS One, 15(8), 2020, s. e0236569.
Hermunen K., Soverib L.M., Boisend M.K., Mustonena H.K., Dehlendorfff C., Haglunda
C.H., Johansend J.S., Osterlund P., Postoperative serum CA19-9, YKL-40, CRP and IL-6
in combination with CEA as prognostic markers for recurrence and survival in colorectal
cancer, Acta Oncologica, 59 (12), 2020, s. 1416-1423.
Bian B., Li Li L., Yang J., Liu Y., Xie G., Zheng Y., Zeng L., Zeng J.,Shen L., Prognostic
value of YKL‑40 in solid tumors:a meta‑analysis of 41 cohort studies, Cancer Cell
International, 19, 2019, s. 259.
Clevers M.R., Kastelijn E.A., Peters B.J.M., Kelder H., Schramel FMNH Evaluation of
Serum Biomarker CEA and Ca-125 as Immunotherapy Response Predictors in Metastatic
Non-small Cell Lung Cancer, Anticancer Research, 41(2), 2021, s. 869-876.

Czy oznaczanie YKL-40 w surowicy krwi chorych na raka endometrium i raka
odbytnicy może być przydatne w praktyce klinicznej?
Streszczenie
Cel pracy: YKL-40 (chitynaza-3-podobne białko 1) jest zaangażowana w proliferację komórek nowotworowych, migrację, zapalenie i przebudowę tkanek. Podwyższone stężenia tego markera obserwuje się
w surowicy krwi chorych na nowotwory o różnej lokalizacji. Celem pracy było zbadanie przydatności
oznaczania nowego biomarkera YKL-40 u chorych na raka endometrium i odbytnicy oraz określenie
wartości prognostycznej w ocenie czasu wolnego od choroby (DFS) i czasu całkowitego przeżycia (OS).
Metody: Analizie poddano 157 chorych, leczonych w jednym ośrodku oraz 63 osobny zdrowe. Stężenie
YKL-40 w surowicy krwi chorych przed leczeniem oznaczano metodą ELISA.
Wyniki: Stężenia YKL-40 różnicowały chorych na raka endometrium i raka odbytnicy już we wczesnym
stadium nowotworu od osób zdrowych. W obu badanych grupach chorych nie stwierdzono istotnych
zależności pomiędzy stężeniami YKL-40 a stopniem zaawansowania, stopniem złośliwości histologicznej
i typem nowotworu. Zarówno u chorych na raka endometrium, jak i odbytnicy, u których doszło do progresji, obserwowano wyższy odsetek podwyższonych stężeni YKL-40, niż w grupach z remisją. Analiza
Kaplana-Meiera wykazała, że podwyższone stężenia YKL-40 są złym czynnikiem prognostycznym czasu
całkowitego przeżycia tylko u chorych na nie przerzutowego raka odbytnicy.
Wnioski: Wysoka czułość YKL-40 we wczesnych stadiach choroby sugeruje możliwość wykorzystania
tego biomarkera w diagnostyce różnicowej chorych na raka odbytnicy i endometrium. Chorzy z podwyższonymi stężeniami YKL-40 przed leczeniem są również obarczeni wyższym ryzykiem progresji
nowotworu. U chorych na nieprzerzutowego raka odbytnicy stężenia YKL-40 przed leczeniem mogą być
nowym czynnikiem prognostycznym dla czasu całkowitego przeżycia jak i wolnego od progresji.
Słowa kluczowe: YKL-40 (CHI3L1), rak endometrium, rak odbytnicy, czynnik prognostyczny
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Can serum YKL-40 determination in patients with endometrial cancer and rectal
cancer be useful in clinical practice?
Abstract
Background: YKL-40 (chitinase-3-like protein 1) is involved in tumor cell proliferation, migration,
inflammation and tissue remodeling. Elevated levels of this marker are observed in the blood serum of
patients with cancers of various locations. The aim of this study was to investigate the utility of assaying
a novel biomarker YKL-40 in patients with endometrial and rectal cancer, and to determine its prognostic
value in assessing disease-free time (DFS) and overall survival (OS).
Methods: 157 patients, treated at a single center, and 63 separate healthy controls were analyzed. Serum
levels of YKL-40 in patients before treatment were determined by ELISA.
Results: YKL-40 concentrations differentiated patients with endometrial cancer and rectal cancer already
in the early stage of the disease from healthy subjects. There were no significant correlations between
YKL-40 levels and stage, histological malignancy, or tumor type in either group of patients studied.
A higher proportion of elevated YKL-40 levels was observed in both endometrial and rectal cancer patients
who progressed than in groups with remission. Kaplan-Meier analysis showed that elevated YKL-40 levels
were a poor predictor of overall survival time only in patients with non-metastatic rectal cancer.
Conclusions: The high sensitivity of YKL-40 in the early stages of disease suggests the potential use of this
biomarker in the differential diagnosis of patients with rectal and endometrial cancer. Patients with
elevated levels of YKL-40 before treatment are also at higher risk of tumor progression. In patients with
non-metastatic rectal cancer, pretreatment YKL-40 levels may be a new prognostic factor for overall
survival and progression-free survival
Keywords: YKL-40 (CHI3L1), endometrial cancer, rectal cancer, prognostic factors

169

Aleksandra Duda1, Damian Grund2, Agata Piekut3

Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory
złośliwe wśród mieszkańców sołectwa Cynków na tle
miast na prawach powiatu województwa śląskiego
1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich dekad zapadalność na nowotwory złośliwe populacji,
zarówno w Polsce, jak i na świecie wyraźnie wzrasta, determinując długość i jakość
życia społeczeństwa. W 2018 roku 18,1 miliona ludzi na całym świecie zachorowało
na raka, a 9,6 miliona zmarło z powodu tej choroby. Rak jest przyczyną około 30%
wszystkich przedwczesnych zgonów wśród osób dorosłych w wieku 30-69 lat. Szacuje
się, że do 2040 r. liczby te ulegną podwojeniu [1, 2].
W Polsce również nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny,
ekonomiczny i społeczny. Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem
w 2018 roku wyniosła 167,5 tys., natomiast liczba zgonów – 101,4 tys. Ponadto
szacunki wskazują, że ponad 1,2 mln Polaków żyła w 2018 roku ze zdiagnozowanym
rakiem. Biorąc pod uwagę płeć pacjentów, współczynnik zachorowalności w populacji
mężczyzn w 2018 roku wyniósł 562/100 0000, a wśród najczęściej diagnozowanych
nowotworów złośliwych wymienia się raka prostaty (19,6%), raka płuc (16,1%) i raka
jelita grubego (7,2%). W przypadku kobiet współczynnik zachorowalności ogółem był
równy 409/100 000, a najczęściej diagnozowanymi nowotworami był rak piersi
(22,5%), rak płuc (9,3%), rak trzonu macicy (7,2%) i rak jelita grubego (6,0%) [3].
Działaniu środowiskowych czynników rakotwórczych przypisuje się powstawanie
niemal 80% przypadków raka na świecie, szczególnie zanieczyszczeniom zawartym
w powietrzu atmosferycznym [1]. Jednym z najczęściej wymienianych zanieczyszczeń
powietrza o udowodnionym działaniu kancerogennym jest pył zawieszony (PM).
W 2013 roku Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC) zaliczyła PM
do I grupy czynników o udowodnionym działaniu kancerogennym dla ludzi [4-6].
Innymi zanieczyszczeniami wpływającymi na powstawanie nowotworów złośliwych
są: benzo[a]piren z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
benzen oraz metale ciężkie (tj. kadm, ołów) [7, 8]. Wpływ na powstawanie nowotworów przypisywany jest również dioksynom, a wchodzący w ich skład związek tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD) został uznany kancerogenem grupy I według klasyfikacji IARC. Ponadto naukowcy podkreślają znaczenie oddechowej drogi narażenia
na polichlorowane bifenyle (PCB) w zwiększaniu ryzyka zachorowalności na
nowotwory złośliwe [9-11], a IARC zaklasyfikowała PCB do grupy związków
o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym dla człowieka [12].
1
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Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może być przyczyną zachorowalności na wiele rodzajów nowotworów. Chcąc skutecznie walczyć z zachorowalnością na nowotwory należy wnikliwie badać przyczyny nowotworzenia, szczególnie
środowiskowe, najmniej dotąd poznane. Miejsce zamieszkania okazuje się być nie bez
znaczenia w obliczu narażenia na pyłowe zanieczyszczenia środowiskowe, skutkujące
nie tylko potencjalną utratą zdrowia, lecz i przedwczesną śmiercią spowodowaną
chorobami nowotworowymi.
W Polsce, najbardziej uprzemysłowionym regionem jest województwo śląskie,
gdzie od wielu lat funkcjonują zakłady wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego
i rud metali nieżelaznych. Mimo takiej koncentracji przemysłu na terenie Śląska, obecnie
największy problem stanowi emisja zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z domów
mieszkalnych ogrzewanych węglem, najtańszym i łatwo dostępnym nośnikiem energii
w regionie. Problem jest tym bardziej istotny w miejscach, gdzie w celu zwiększenia
mocy grzewczej węgla gorszej jakości (tzw. mułu czy miału), często współspalane są
odpady z tworzyw sztucznych, co skutkuje zwiększoną emisją substancji toksycznych
do atmosfery, tj. pył zawieszony, dwutlenek siarki oraz dioksyny, furany i polichlorowane bifenyle [13, 14]. Takim miejscem jest sołectwo Cynków, gdzie ma miejsce
szczególne, chroniczne narażenie na wysokie stężenia substancji toksycznych w powietrzu, emitowanych ze źródeł niskiej emisji, trwające prawdopodobnie od 1992 roku,
kiedy mieszkańcy rozpoczęli produkcję wyrobów z tworzywa sztucznego, a odpady
poprodukcyjne spalali w piecach grzewczych.

2. Cel pracy
Celem niniejszej pracy była analiza wielkości współczynników zachorowalności na
najczęściej występujące nowotwory złośliwe w populacji mieszkańców Cynkowa,
w odniesieniu do zapadalności na nowotwory złośliwe mieszkańców 19 miast województwa śląskiego, z uwzględnieniem płci, w latach 2016-2018.

3. Materiał i metody
Przeprowadzone badania wykonano na podstawie pozyskanych danych o liczbie
przypadków nowych zachorowań na raka piersi (C50), płuc (C34) i jelita grubego
(C18) u kobiet oraz raka prostaty (C61), płuca (C34), jelita grubego (C18) u mężczyzn,
pozyskanych z Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w latach 2016-2018, w 19 miastach na prawach powiatu woj. śląskiego i sołectwie
Cynków. Z Głównego Urzędu Statystycznego pozyskano dane o liczbie dorosłych kobiet
i mężczyzn zamieszkałych w miastach i sołectwie objętych badaniem. Powyższe dane
posłużyły do oszacowania współczynników zachorowalności na wybrane nowotwory
złośliwe, które zostały obliczone zgodnie z wzorem:

gdzie:
WZ – współczynnik zachorowalności,
A – liczba nowych zachorowań w populacji kobiet/mężczyzn na wybrany nowotwór złośliwy, zgłoszony
w danym roku kalendarzowym, w danym mieście,
B – liczebność badanej populacji kobiet/mężczyzn, w danym roku kalendarzowym, w danym mieście.
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Uzyskane dane liczbowe opracowano w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office
Excel, w którym stworzono również ryciny, w celu porównania wielkości obliczonych
współczynników, uzyskanych dla 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego i sołectwa Cynków.

4. Wyniki
Zapadalność na choroby nowotworowe nieustająco wzrasta stanowiąc główne zagrożenie zdrowia jak również życia społeczeństwa. Analiza danych o zachorowaniach
w latach 2016-2018, na najczęściej występujące nowotwory złośliwe w województwie
śląskim, wykazała duże zróżnicowanie terytorialne, niezależne od płci. Nowotwory
złośliwe, które najliczniej odnotowuje się w populacji kobiet na Śląsku to rak piersi,
rak jelita grubego oraz rak płuc.
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Rysunek 1. Współczynniki zachorowalności kobiet na raka piersi w latach 2016-2018 (współczynnik na 1000
kobiet) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Najwyższe wartości współczynnika zachorowalności wśród kobiet, niezmiennie od
wielu lat, osiąga rak gruczołu piersiowego (C50). W badanym 3 letnim okresie zaobserwowano najwyższy i najniższy współczynnik zachorowalności (rys. 1):
 w 2016 roku:
 w Cynkowie (3,36/1000 kobiet), następnie w Częstochowie (2,58/1000 kobiet),
 w Świętochłowicach (1,48/1000 kobiet);
 w 2017 roku:
 w Sosnowcu (2,18/1000 kobiet),
 w Żorach (1,29/1000 kobiet);
 w 2018 roku:
 w Katowicach (2,03/1000 kobiet),
 w Zabrzu (1,19/1000 kobiet).
Zróżnicowanie terytorialne zachorowań na raka piersi wyniosło odpowiednio:
w 2016 roku – 127%, w 2017 roku – 69%, w 2018 roku – 71%. W sołectwie Cynków
zachorowalność na raka piersi osiągnęła najwyższą wartość w 2016 roku, na tle
zachorowalności w miastach województwa śląskiego.
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Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory złośliwe wśród mieszkańców sołectwa Cynków
na tle miast na prawach powiatu województwa śląskiego
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Rysunek 2. Współczynniki zachorowalności kobiet na raka jelita grubego w latach 2016-2018 (współczynnik
na 1000 kobiet) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Rak jelita grubego (C18) w populacji kobiet na Śląsku, jest drugim co do wielkości
zagrożeniem zdrowia i życia, nowotworem złośliwym. Rozpiętość pomiędzy wielkościami współczynników zachorowań kształtowała się następująco (rys. 2):
 w 2016 roku:
 w Cynkowie (3,36/1000 kobiet),
 w Chorzowie (1,01/1000 kobiet),
 w Dąbrowie Górniczej (0,44/1000 kobiet);
 w 2017 roku:
 w Cynkowie (1,68/1000 kobiet),
 w Katowicach (0,97/1000 kobiet),
 w Zabrzu (0,47/1000 kobiet);
 w 2018 roku:
 w Cynkowie (3,36/1000 kobiet),
 w Piekarach Śląskich (0,87/1000 kobiet),
 w Zabrzu (0,38/1000 kobiet).
Nierówności w zachorowaniach na raka jelita grubego w województwie śląskim
wyniosły: w 2016 roku na poziomie 664%, w 2017 roku – 257%, w 2018 roku – 784%.
W każdym badanym roku w sołectwie Cynków zarejestrowano najwyższe wskaźniki
zachorowalności na raka jelita grubego, w populacji kobiet na terenie województwa
śląskiego.
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Rysunek 3. Współczynniki zachorowalności kobiet na raka płuc w latach 2016-2018 (współczynnik na 1000
kobiet) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Nowotwór złośliwy płuc (C34) jest trzecim najczęściej odnotowywanym nowotworem w populacji kobiet na terenie województwa śląskiego. W badanym okresie
zarejestrowano następujące najwyższe i najniższe współczynniki zachorowań (rys. 3):
 w 2016 roku:
 w Katowicach (1,44/1000 kobiet),
 w Mysłowicach i w Rybniku (0,52/1000 kobiet);
 w 2017 roku:
 w Katowicach (1,24/1000 kobiet),
 w Piekarach Śląskich (0,52/1000 kobiet);
 w 2018 roku:
 w Cynkowie (1,68/1000 kobiet),
 w Siemianowicach Śląskich (1,14/1000),
 w Piekarach Śląskich (0,52/1000 kobiet).
Zróżnicowanie terytorialne w zachorowaniach na raka płuc wśród kobiet na Śląsku
sięga: w 2016 roku – 177%, w 2017 – 138%, natomiast w 2018 roku – 223%. W Cynkowie w 2018 roku zarejestrowano najwyższą zachorowalność na raka płuc wśród
kobiet na Śląsku.
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Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory złośliwe wśród mieszkańców sołectwa Cynków
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Rysunek 4. Współczynniki zachorowalności mężczyzn na raka prostaty w latach 2016-2018 (współczynnik
na 1000 mężczyzn) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Najczęściej występującym nowotworem złośliwym w populacji mężczyzn, również
na Śląsku, jest rak prostaty (C61). W badanym okresie zaobserwowano następujące
najwyższe oraz najniższe współczynniki zachorowalności (rys. 4):
 w 2016 roku:
 w Cynkowie (3,39/1000 mężczyzn),
 w Katowicach (2,67/1000 mężczyzn),
 w Piekarach Śląskich (1,05/1000 mężczyzn);
 w 2017 roku:
 w Katowicach (2,34/1000 mężczyzn),
 w Świętochłowicach (1,07/1000 mężczyzn),
 w 2018 roku:
 w Cynkowie (3,39/1000 mężczyzn),
 w Katowicach (2,23/1000 mężczyzn),
 w Rudzie Śląskiej (1,05/1000 mężczyzn).
Różnice w przypadkach zachorowań mężczyzn na raka prostaty na terenie województwa śląskiego wynoszą odpowiednio: w 2016 roku – 223%, w 2017 roku – 119%
oraz w roku 2018 – 223%. Należy podkreślić, że w roku 2016 oraz 2018 współczynnik
zachorowań na raka prostaty w populacji mężczyzn z terenu Śląska zarejestrowano
w miejscowości Cynków.
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Rysunek 5. Współczynniki zachorowalności mężczyzn na raka płuc w latach 2016-2018 (współczynnik na
1000 mężczyzn) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Rak płuc (C34) to drugi najczęściej występujący nowotwór złośliwy w populacji
mężczyzn na terenie Śląska. W latach 2016-2018 w województwie śląskim zarejestrowano następujące najwyższe oraz najniższe współczynniki zachorowań na nowotwór
złośliwy płuc (rys. 5):
 w 2016 roku:
 w Siemianowicach Śląskich (1,91/1000 mężczyzn),
 w Żorach (0,96/1000 mężczyzn);
 w 2017 roku:
 w Katowicach (1,67/1000 mężczyzn),
 w Żorach (0,76/1000 mężczyzn);
 w 2018 roku:
 w Cynkowie (3,39/1000 mężczyzn),
 w Katowicach (1,76/1000 mężczyzn),
 w Żorach (0,88/1000 mężczyzn).
Zróżnicowanie w zachorowaniach na nowotwór złośliwy płuc na terenie województwa śląskiego przedstawia się w sposób następujący: w 2016 roku – 99%, w 2017
roku – 120%, w 2018 roku – 285%. W miejscowości Cynków odnotowano najwyższy
współczynnik zachorowalności na raka płuc w populacji mężczyzn, pośród badanych
miejscowości Śląska, w roku 2018.
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Rysunek 6. Współczynniki zachorowalności mężczyzn na raka jelita grubego w latach 2016-2018
(współczynnik na 1000 mężczyzn) w Cynkowie i miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Trzecim co do wielkości rozpoznań pośród nowotworów złośliwych w populacji
mężczyzn na Śląsku jest rak jelita grubego (C18). W badanym okresie w województwie śląskim odnotowano następującą rozpiętość pomiędzy najwyższymi i najniższymi
wielkościami współczynników zachorowań na C18 (rys. 6):
 w 2016 roku:
 w Cynkowie (1,69/1000 mężczyzn),
 w Tychach (1,52/1000 mężczyzn),
 w Jaworznie (0,60/1000 mężczyzn);
 w 2017 roku:
 w Świętochłowicach (1,07/1000 mężczyzn),
 w Mysłowicach (0,53/1000 mężczyzn);
 w 2018 roku:
 w Siemianowicach Śląskich (1,13/1000 mężczyzn),
 w Mysłowicach (0,58/1000 mężczyzn).
Zróżnicowanie terytorialne na terenie Śląska w odnotowanych przypadkach zachorowań na raka jelita grubego, w populacji mężczyzn, w badanym okresie kształtuje się
odpowiednio: w 2016 roku – 182%, w 2017 roku – 102% oraz w 2018 roku – 95%.
W sołectwie Cynków w roku 2016 zarejestrowano najwyższy wskaźnik zachorowalności
na raka jelita grubego wśród mężczyzn, w zestawieniu z zapadalnością na ten typ nowotworu w miastach województwa śląskiego.

5. Analiza wyników
Nowotwory złośliwe pomimo coraz lepszych metod diagnostycznych i celowanych
metod leczenia, pozostają wciąż ogromnym zagrożeniem zdrowia i życia społeczeństwa.
Ciągły wzrost liczby zachorowań na nowotwory obliguje naukowców do poszukiwań
nie tylko nowocześniejszych metod leczenia, lecz również przyczyn inicjacji kance177
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rogenezy oraz okoliczności sprzyjających ich rozwojowi. W niniejszej pracy dokonano
analizę zachorowań w populacji mieszkańców małej miejscowości Cynków, w odniesieniu do zachorowań mieszkańców 19 miast Śląska narażonych wydawałoby się
większym ryzykiem zapadalności na nowotwory złośliwe. Analiza pozyskanych wyników pozwala stwierdzić, iż w miejscowości tej o bardzo skąpej infrastrukturze i braku
przemysłu, zachorowalność na nowotwory złośliwe znacząco przewyższa zachorowalność we wszystkich miastach na prawach powiatu województwa śląskiego. Pozwala to
przypuszczać o istnieniu czynników środowiskowych w Cynkowie, znacząco determinujących zdrowie mieszkańców. Wśród zanieczyszczeń środowiska najdokładniej
scharakteryzowane chemikalia o właściwościach mogących inicjować proces kancerogenezy są dioksyny, związki dioksynopochodne, furany, polichlorowane bifenyle, rozpuszczalniki, metale ciężkie [15]. W badaniach opublikowanych w 2017 roku przez
Dziubanek i wsp. [14], wykazano bardzo wysokie stężenia w powietrzu PCDD/Fs i dlPCBs w Cynkowie. Autorzy badań przeprowadzili pomiary stężeń powyższych zanieczyszczeń powietrza w miastach Śląska oraz w Cynkowie, uzyskując od 2 do 4 razy
wyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza w Cynkowie. Doniesienia naukowe stwierdzają, że mieszanina PCDD/Fs i PCBs oraz metali ciężkich może powodować znaczący
efekt chorobotwórczy, nawet jeśli każda z poszczególnych składowych jest obecna
w małej dawce i indywidualnie nie wywołuje obserwowalnych efektów [16, 17].
Zwiększone ryzyko nowotworów złośliwych wynikające z narażenia na PCDD/Fs
stwierdzono wśród pracowników spiekalni w zakładzie położonym w południowym
Tajwanie (Shih i wsp., 2008) [18]. Podwyższone ryzyko zachorowań na nowotwory
zwiększa bezpośrednio ryzyko przedwczesnej śmierci z ich powodu. Collins i wsp.
[19] w publikacji swoich badań, dokonali oceny ryzyka zgonu z powodu chorób nowotworowych, u osób zatrudnionych przy produkcji pentachlorofenolu. Przebadano zgony
w latach 1937-1980, pośród 773 zatrudnionych pracowników, narażonych na powstające
jako produkt uboczny dioksyny. Zaobserwowali wyraźną korelację pomiędzy wysokim
stężeniem dioksyn we krwi a częstotliwością wystąpienia zgonu z powodu chłoniaków
nieziarniczych.
Stale rosnąca zachorowalność na nowotwory złośliwe stanowi niezwykle istotny
problem zdrowia publicznego, w rozwiązaniu, którego stoi na drodze wciąż brak odpowiedniej metody oceny narażenia na choroby rozwijające się nawet kilkadziesiąt lat,
zależne od tak wielu czynników środowiskowych. Ocena środowiskowych zagrożeń
zdrowia jest niezbędnym elementem walki z nowotworami.

6. Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały istotne zróżnicowanie w zachorowaniach na
nowotwory złośliwe pomiędzy mieszkańcami Cynkowa a mieszkańcami 19 miast na
prawach powiatu województwa śląskiego, niezależnie od płci. Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w Cynkowie są, w skrajnych przypadkach, nawet
o kilkaset procent wyższe w porównaniu z współczynnikami oszacowanymi dla miast
województwa śląskiego, co podkreśla rolę pyłowych zanieczyszczeń powietrza w inicjacji kancerogenezy. Powyższe wyniki badań stanowią podwalinę do przeprowadzenia kolejnych, szerzej zakrojonych badań oraz do wdrożenia celowanych działań
prewencyjnych.
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Zachorowalność na najczęściej występujące nowotwory złośliwe
wśród mieszkańców sołectwa Cynków na tle miast na prawach powiatu
województwa śląskiego
Streszczenie
Na przestrzeni ostatnich dekad zapadalność na nowotwory złośliwe, zarówno w Polsce, jak i na świecie
wyraźnie wzrasta, determinując długość i jakość życia społeczeństwa. Chcąc skutecznie walczyć z zachorowalnością na nowotwory należy wnikliwie badać przyczyny nowotworzenia, szczególnie środowiskowe,
najmniej dotąd poznane. Miejsce zamieszkania okazuje się być nie bez znaczenia w obliczu narażenia na
pyłowe zanieczyszczenia środowiskowe, skutkujące nie tylko potencjalną utratą zdrowia, lecz i przedwczesną śmiercią. Celem niniejszej pracy była analiza wielkości współczynników zachorowalności na
najczęściej występujące nowotwory złośliwe w populacji mieszkańców Cynkowa, w odniesieniu do zapadalności na nowotwory złośliwe mieszkańców 19 miast województwa śląskiego, z uwzględnieniem płci,
w latach 2016-2018. Przeprowadzone badania wykonano na podstawie danych o przypadkach zachorowań na
raka piersi, płuc i jelita grubego u kobiet oraz raka prostaty, płuca, jelita grubego u mężczyzn, pozyskanych
z Narodowego Funduszu Zdrowia, a także danych o liczbie mieszkańców z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań stwierdzono istotne zróżnicowanie w zachorowalności na nowotwory złośliwe pomiędzy mieszkańcami Cynkowa a mieszkańcami miast Śląska. Wykazane różnice sięgają kilkuset procent,
co wyraźnie podkreśla rolę pyłowych zanieczyszczeń środowiskowych, których skład w badanych jednostkach terytorialnych może istotnie się różnić, w inicjacji kancerogenezy. Powyższe wyniki badań stanowią
podwalinę do przeprowadzenia kolejnych, szerzej zakrojonych badań oraz do wdrożenia celowanych działań
prewencyjnych.
Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe, zachorowalność, zróżnicowanie terytorialne, województwo śląskie

Incidence of the most common malignant neoplasms among residents of Cynków
village in comparison with county rights in the Province of Silesia
Abstract
Over the last decades the incidence of malignant neoplasms has increased significantly both in Poland and
worldwide, determining the length and quality of life of the population. In order to effectively fight with
the incidence of cancer, it is necessary to thoroughly investigate the causes of tumorigenesis, especially the
environmental causes, which are the least known so far. The place of residence turns out to be not without
significance in the face of exposure to environmental dust pollution, resulting not only in potential loss of
health, but also in premature death. The aim of this study was to analyze the magnitude of incidence rates
of the most common malignant neoplasms in the population of residents of Cynkov, in relation to the
incidence of malignant neoplasms of residents of 19 cities of the Silesian province, taking into account
gender, in 2016-2018. The study was performed on the basis of data on cases of breast, lung and colorectal
cancer in women and prostate, lung, colorectal cancer in men, obtained from the National Health Fund, as
well as data on the number of residents from the Central Statistical Office. As a result of the research,
significant differences in the incidence of malignant neoplasms have been found between the inhabitants of
Cynkow and the inhabitants of Silesian cities. The demonstrated differences reach several hundred percent,
which clearly emphasizes the role of environmental dust pollution, whose composition in the examined
territorial units may differ significantly, in the initiation of carcinogenesis. These findings provide a basis
for further, more extensive studies and for the implementation of targeted prevented measures.
Keywords: malignant tumors, incidence, territorial differentiation, Silesia Province
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Rola witaminy D w prewencji
oraz patogenezie nowotworów
1. Wstęp
Witamina D wykazuje szeroki zakres działania. Jedną z jej funkcji jest wpływ na
gospodarkę wapniowo-fosforanową w organizmie [1]. Zakłóca ona szlaki transdukcji
różnych receptorów aktywowanych przez czynniki wzrostu [2]. Moduluje transkrypcję
oraz zmianę funkcji genomowych, co skutkuje zahamowaniem proliferacji komórek
i angiogenezy oraz ułatwia różnicowanie się oraz apoptozę komórek [2].
Celem pracy jest przedstawienie roli witaminy D w prewencji i patogenezie nowotworów. Wiele badań naukowych potwierdza hamujące działanie witaminy D w procesie
angiogenezy nowotworów. Na skutek promieniowania ultrafioletowego w keratynocytach warstwy rozrodczej naskórka ludzkiego z 7-dehydrocholesterolu powstaje cholekalcyferol [3]. Cholekalcyferol w wątrobie ulega procesowi hydroksylacji do kalcydiolu 25(OH)D, który jest magazynowany i transportowany [3]. W nerkach 25(OH)D
ulega konwersji do 1,25-(OH)2D3, który stanowi aktywną biologicznie postać witaminy D [1]. Kalcytriol wpływa na homeostazę wapniowo-fosofranową organizmu, przyczynia się do uwalniania jonów wapnia z wnętrza komórek, w tym retikulum endoplazmatycznego, indukując proces apoptozy [4]. Istotne znaczenie mają dwie izoformy
witaminy D, różniące się budową łańcucha bocznego, takie jak: witamina D2 (ergokalcyferol) oraz witamina D3 (cholekalcyferol) [5]. Źródłami pokarmowymi ergokalcyferolu są rośliny i grzyby, zaś cholekalcyferolu – zwierzęta [6]. Poziom 25(OH)D
jest wystarczający, kiedy zawiera się w przedziale 30-100 ng/ml, a niewystarczający
w przedziale 21-29 ng/ml lub niedoborowy w przedziale < 20 ng/ml [7].

2. Witamina D a rak piersi
Wyniki badań wskazują, że wskaźniki umieralności z powodu raka piersi są wyższe
na obszarach o niskim nasłonecznieniu i niższe na obszarach nasłonecznionych. Niskie
poziomy 25(OH)D u kobiet w surowicy krwi związane były ze zwiększonym ryzykiem
zachorowalności na raka piersi oraz z szybszą progresją jego przerzutów [8]. Wysokie
spożycie witaminy D i wapnia znacznie zmniejszyło zapadalność na raka sutka u myszy
i szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową [9].
Zidentyfikowano czternaście badań przedstawiających iloraz szans zapadalności na
raka piersi w zależności od poziomów w surowicy 25(OH)D [10]. Analizie poddano
12 badań epidemiologicznych dotyczących zależności pomiędzy stężeniem 25(OH)D
w surowicy krwi, a ryzykiem pojawienia się raka piersi [10].
Spośród nich osiem badań potwierdziło istotny związek zachodzący pomiędzy wyższymi poziomami 25(OH)D w surowicy krwi a zmniejszonym ryzykiem występowania
raka piersi, zaś cztery znalezione badania nie wykazały żadnej statystycznie istotnej
zależności [10]. Wszystkie te badania zostały uwzględnione w analizie zbiorczej [10],
1
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w której wykazano zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi wraz ze wzrostem
stężenia witaminy D w surowicy.
Stężenie 25(OH)D w surowicy powyżej 47 ng/ml (110 nmol/l) wiązało się z 50%
niższym ryzykiem wystąpienia raka piersi w porównaniu ze stężeniem 25(OH)D poniżej
10 ng/ml. Odpowiadałoby to również zmniejszeniu ryzyka powstania raka piersi
o około 10% na każde 10 ng/ml wzrostu 25(OH)D. W zagnieżdżonym badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym przez Almquista i wsp. [11], badane osoby
z poziomem w surowicy 25(OH)D (37,4 ng/ml) miały o 7% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi, w porównaniu z osobami z poziomem 25(OH)D w surowicy
(18,1 ng/ml). Badanie przeprowadzone przez Engela i współpracowników [12] wykazało, że kobiety w wieku poniżej 53 lat ze stężeniem 25(OH)D w surowicy powyżej 27
ng/ml miały o 40% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi, w porównaniu do
kobiet z poziomem 25(OH)D poniżej 19,8 ng / ml w surowicy krwi. W 11 badaniach
oszacowano zależność dawka-odpowiedź między stężeniem 25(OH)D w surowicy a ryzykiem wystąpienia raka piersi. Dowiedziono, że poziom 25(OH)D w surowicy wynoszący 44 ng/ml zmniejszyłby ryzyko pojawienia się raka piersi o 50%, w porównaniu
z medianą poziomu 9,7 ng/ml. Iloraz szans był szacowany oddzielnie zgodnie z projektem badania (przypadek – kontrola vs. zagnieżdżona – kontrola). Wyższe poziomy
25(OH)D w surowicy wiązały się z niższym ryzykiem raka piersi, zarówno w zwykłych
badaniach kontrolnych, jak i zagnieżdżonych badaniach kontrolnych.
Badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzone przez McCullough i wsp. [13] zostało
umieszczone w kohorcie dotyczącej profilaktyki raka – Cancer Prevention Study (CPS)
II, w której uczestniczyli ochotnicy z całych Stanów Zjednoczonych. W tym badaniu
osoby z najwyższym poziomem 25(OH)D w surowicy krwi miały o 65% niższe ryzyko
wystąpienia raka piersi, w stosunku do osób z najniższym poziomem. Przeprowadzona
analiza była ograniczona do kobiet mieszkających na szerokości geograficznej > 37
stopni N, co było wysoce istotne statystycznie. Mediana minimalnego progu toksyczności we wszystkich badaniach była prawie dwukrotnie wyższa, wynosząca 197 ng/ml.
Dlatego przewidywany poziom 25(OH)D w surowicy wynoszący około 44 ng/ml,
który byłby związany z 50% niższym ryzykiem raka piersi, byłby poniżej progu minimalnej toksyczności o współczynnik bezpieczeństwa 4-5. Institute of Medicine poinformował, że nie opisano hiperkalcemii spowodowanej zatruciem witaminą D przy
spożyciu witaminy D poniżej 10 000 IU/dobę [14].
W innym przeglądzie literaturowym podano, że nie udokumentowano przypadków
toksyczności witaminy D przy dawkach poniżej 40 000 IU dziennie. Spożycie witaminy D na poziomie 2000-4000 IU/dzień i wartość 45 ng/ml 25(OH)D w surowicy krwi
to najbardziej praktyczne szacunki dostępne obecnie dla decydentów, którzy muszą
rozważyć potencjalne korzyści z działań, które mogłyby zmniejszyć zachorowalność
na raka piersi.
Wyniki ankiety NHANES przeprowadzonej w latach 2001-2004 wykazały, że
średnia wartość 25(OH)D w surowicy dla populacji USA wynosiła 24 ng/ml [15].
Zwiększenie spożycia witaminy D do 2000-4000 IU/dzień, spowodowałoby wzrost
poziomu 25(OH)D w surowicy o około 14-28 ng/ml, podnosząc szacowany średni
poziom witaminy D w populacji do 38-52 ng/ml [16]. Zgodnie z wynikami tej zbiorczej
analizy, optymalne doustne spożycie witaminy D również wyniosłoby 4000 IU/dzień,
ponieważ byłaby to dawka wymagana do podniesienia mediany poziomów 25(OH)D
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w surowicy z 24 ng/ml do 52 ng/ml. Zwiększenie poziomu 25(OH)D w surowicy byłoby najskuteczniejsze poprzez spożycie witaminy D3 (cholekalcyferol), w porównaniu
do spożycia witaminy D2 (ergokalcyferol) [17]. Ta zbiorcza analiza zdecydowanie
potwierdza teorię, że istnieje odwrotny związek między zwiększonym stężeniem
25(OH)D w surowicy krwi a ryzykiem wystąpienia raka piersi.
Najnowsze rekomendacje sporządzone przez Instytut Żywności i Żywienia sugerują, aby dzienna podaż cholekalcyferolu przez niemowlęta wynosiła 10 µg/dobę a przez
dzieci, osoby dorosłe, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz seniorów 15 µg/dobę
witaminy D3 [18]. Zalecenia opracowane przez Polską Grupę Roboczą International
University Family Medicine Club rekomendują, aby dzienne spożycie witaminy D dla
zdrowych osób dorosłych zawierało się w przedziale od 800 do 2000 jednostek
międzynarodowych, w zależności od masy ciała, od października do marca lub przez
cały rok, jeżeli synteza skórna jest niewystarczająca [19]. W przypadku osób w wieku
> 75 lat witaminę D należy suplementować przez cały rok, w zwiększonej dawce
wynoszącej 2000-4000 IU na dobę, co powinno być wystarczające do osiągnięcia
stężenia 25(OH)D > 30-50 ng/ml u przynajmniej 90% starszych osób w Polsce [20].
Polski Zespół Ekspertów we współpracy z Europejskim Towarzystwem Witaminy D –
EVIDAS, w 2018 r. opracował aktualne wytyczne suplementacji i leczenia witaminą D
według których dzienna podaż witaminy D u osób dorosłych (19-65 lat) oraz u seniorów
(66-75 lat) powinna wynosić 800-2000 IU na dobę, w zależności od masy ciała i podaży
witaminy D w diecie przez cały rok. Osoby w wieku powyżej 75 roku życia powinni
przyjmować przez cały rok witaminę D w ilości 2000-4000 IU na dobę z uwagi na
zmniejszoną skuteczność syntezy skórnej [21].

3. Witamina D a rak jelita grubego
Wytworzona prowitamina D w połączeniu ze swoistą globuliną wiążącą witaminę
D transportowana jest w osoczu krwi do wątroby, gdzie przekształcana jest przy udziale
25-hydroksylazy do 25-hydroksywitaminy D [25(OH)D] głównej formy witaminy D
krążącej w organizmie. Następnie 25(OH)D jest przemieniane w nerkach do postaci
aktywnej, 1,25-dihydroksywitaminy D3 [1,25(OH)2D3] kalcytriolu przez enzym 1αhydroksylazę [22]. Związanie jądrowego receptora witaminy D przez kalcytriol prowadzi do heterodimeryzacji z receptorem retinoidowym X, co jest niezbędne do połączenia się ze swoistą sekwencją DNA [23]. Ostatnie badania wykazały, że enzym 1-αhydroksylaza oraz jądrowy receptor witaminy D obecne są w większości komórek
organizmu, w tym w komórkach nowotworowych jelita grubego [24]. Jądrowy receptor
witaminy D reguluje geny docelowe zaangażowane w proces indukcji, różnicowania,
apoptozy i hamowania proliferacji, angiogenezy oraz przerzutów. Liczne doniesienia
wskazują na udział kalcytriolu w procesie kontrolowania ekspresji ponad 200 genów
[25].
Z przeglądu piśmiennictwa naukowego wynika, że współczynniki zgonów z powodu raka okrężnicy są pozytywnie skorelowane z obszarami o niskim poziomie nasłonecznienia [26]. Z badań naukowych wynika, że u osobów z poziomem 25(OH)D poniżej 30 ng/ml występuję dwa razy większe ryzyko zachorowalności na raka okrężnicy.
U osób, które miały poziom 25(OH)D poniżej 30 ng/ml zaobserwowano również wyższą
częstość występowania gruczolakowatości okrężnicy [27].
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Przeprowadzone badania epidemiologiczne wskazują na znaczny deficyt witaminy
D w populacji mieszkańców krajów Europy Środkowej. Badania przeprowadzone wśród
polskiej populacji wykazały, że u 70% badanych osób występuje deficyt witaminy D,
oceniany stężeniem kalcydiolu [25(OH)D] [28]. Deficyt witaminy D może wzrastać na
skutek przewlekłego zastosowania filtrów przeciwsłonecznych, zmniejszonej aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu oraz na skutek występowania otyłości. Badania przedkliniczne pokazują, że dobrze zróżnicowane linie komórkowe raka jelita grubego mają
zwiększoną ekspresję receptora wiążącego witaminę D, a przeciwproliferacyjne działanie witaminy D wydaje się być największe w liniach komórkowych, które wykazują
się wysoką ekspresją receptora witaminy D [29]. Badania dowodzą, że terapia kalcytriolem wpływa pośrednio na ekspresję czynników transkrypcyjnych mających wpływ
na aktywność mediatorów supresji guza raka jelita grubego [30]. Wzrost poziomu
25(OH)D w surowicy krwi o 10 ng/ml zmniejszał ryzyko wystąpienia raka jelita grubego
o 15-25% [31]. Przeprowadzone badania dowodzą, że u szczurów które otrzymywały
dietę bogatą w witaminę D rozwijała się mniejsza liczba guzów jelitowych i przerzutów,
w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi spożywającymi dietę ubogą w witaminę D
[32, 33]. Ponadto zaobserwowano, że leczenie myszy witaminą D oraz jej analogami
syntetycznymi zmniejszało wielkość gruczolaków jelit [34]. Chociaż liczne dowody
wskazują na istotną rolę witaminy D w patogenezie raka jelita grubego, to dokładne
mechanizmy jej działania pozostają niewyjaśnione. Oprócz bezpośredniego wpływu na
proliferację, różnicowanie komórek, apoptozę i potencjał przerzutów, kilka intrygujących badań pokazuje, że witamina D może przeciwdziałać nieprawidłowej sygnalizacji
kanonicznego szlaku WNT-β-kateniny, która jest poznaną ścieżką sygnałową w rozwoju
raka jelita grubego, poprzez hamowanie syntezy β-kateniny na skutek zwiększenia poziomu zewnątrzkomórkowych inhibitorów kanonicznego szlaku WNT-β-kateniny [35].
Przewlekły stan zapalny jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju oraz progresji
raka jelita grubego. Witamina D wykazuje działanie przeciwzapalne poprzez zmniejszenie aktywności transkrypcyjnego czynnika jądrowego, wzrost produkcji przeciwzapalnej interleukiny 10 oraz zmniejszenie produkcji prozapalnych interleukin: 6, 12,
interferonu-gamma oraz czynnika martwicy nowotworu alfa [36]. Ponadto witamina D
hamuje ekspresję cyklooksygenazy (COX – cyclooxygenase) oraz zmniejsza syntezę
prostaglandyn, co nie tylko hamuje stan zapalny, ale także przyczynia się do spadku
liczby prostaglandyn. W badaniach przeprowadzonych na liniach komórek raka prostaty
dowiedziono, że kalcytriol może ograniczać syntezę prostaglandyny E2, na skutek
zahamowania cyklooksygenazy 2 [37]. W przeprowadzonych badaniach dowiedziono
również, że zmniejszenie ekspresji czynnika indukowanego hipoksją 1-alfa (HIF-1-α –
hypoxia-inducible factor 1-alpha) aktywowanego przez prostaglandyne E2, prowadzi
do zahamowania procesu angiogenezy [38]. Witamina D prowadzi również do bezpośredniego zmniejszenia ekspresji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Myszy
z niezwiązanym przez kalcytriol receptorem witaminy D, miały zwiększoną ekspresję
czynników proangiogennych takich jak: czynnik wzrostu śródbłonka naczyń, czynnik
indukowany hipoksją 1 oraz czynnik wzrostu pochodzenia płytkowego [39]. Liczne
badania prospektywne pokazują, że osoby z wyższym poziomem całkowitej 25(OH)D
w osoczu mają zmniejszone ryzyko zapadalności na raka jelita grubego, w porównaniu
z osobami z niskim stężeniem kalcydiolu w osoczu. W metaanalizie pięciu badań
epidemiologicznych, osoby z 25(OH)D w surowicy na poziomie ≥ 33 ng/ml miały
o 50% zmniejszone ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, w porównaniu z osobami
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z poziomem 25(OH)D ≤ 12 ng/ml [40]. Pokrewna metaanaliza 18 badań prospektywnych wykazała, iż osoby o wyższym spożyciu witaminy D w diecie i suplementacji,
a także wyższym stężeniu 25(OH)D w osoczu, mają znacznie zmniejszone ryzyko
rozwoju raka jelita grubego z łącznym ryzykiem względnym wynoszącym 0,88 i 0,67.
Każdy wzrost poziomu 25(OH)D w osoczu o 10 ng/ml wiązał się ze spadkiem ryzyka
rozwoju raka jelita grubego [41]. Zgodnie z tymi doniesieniami, raport z trzeciego
National Health and Nutrition Examination Survey, w którym wzięło udział 16 818
uczestników wykazał zależność między stężeniem 25(OH)D w surowicy a śmiertelnością z powodu raka jelita grubego. Osoby u których stężenie 25(OH)D w surowicy
wynosiło 32 ng/ml lub więcej, miały o 72% zredukowane ryzyko rozwoju raka jelita
grubego, w porównaniu z osobami z poziomami 25 (OH) D poniżej 20 ng/ml [42].
Wyniki uzyskane z „Women’s Health Initiative” wydają się być sprzeczne z danymi
epidemiologicznymi [43]. Spożywanie niskich dawek witaminy D (400 IU/dobę) może
nie spowodować znaczącego zmniejszenia ryzyka raka jelita grubego, szczególnie przy
ograniczonym czasie obserwacji. Dzienna dawka witaminy D na poziomie 400 IU
zwiększała poziom 25(OH)D w osoczu tylko o 2-3 ng/ml [44]. Uczestnicy przeprowadzonego badania, którzy mieli najwyższe zaobserwowane poziomy 25(OH)D w osoczu
doświadczyli istotnego 60% zmniejszenia ryzyka wystąpienia raka jelita grubego.
W analizie badania stwierdzono, że suplementacja witaminą D i wapniem u kobiet
w grupie placebo znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się raka jelita grubego, niż
u kobiet które spożywały witaminę D oraz wapń podczas terapii estrogenowej [45].
W pokrewnych randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach wzięło
udział 2686 pacjentów, którzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących po 100 000
IU witaminy D, co cztery miesiące w porównaniu do osób z grupy placebo. Stwierdzono spadek liczby zgonów w grupie osób przyjmujących witaminę D, w porównaniu
do ilości osób z grupy placebo [46]. W drugim badaniu z randomizacją oceniano
spożycie witaminy D na poziomie 1100 IU/dobę razem z wapniem w dawce 14001500 mg/dobę w porównaniu do osób z podażą samego wapnia oraz w stosunku do
grupy kontrolnej otrzymującej placebo [47]. Wykazano o 60% zmniejszenie ryzyka
wszystkich nowotworów w tym raka jelita grubego, głównie na skutek podaży witaminy D. W kolejnym przeprowadzonym badaniu Nurses Health Study (NHS) i Health
Professionals Follow-Up Study (HPFS) przebadano 304 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego i przebadano ich krew pod względem wartości poziomów
25(OH)D. Osoby z wyższym poziomem 25(OH)D we krwi miały zmniejszony współczynnik ryzyka śmiertelności z powodu raka jelita grubego, w porównaniu do osób
z niższym poziomem 25(OH)D [48]. Przeprowadzono analizę pomiarów poziomów
25(OH)D w osoczu u 515 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego w IV
stopniu zaawansowania, którzy zostali włączeni do zakończonego sponsorowanego
przez National Cancer Institute badania klinicznego dotyczącego paliatywnej chemioterapii (North Central Cancer Treatment Group). Badanie to dowiodło, że większość
pacjentów z rakiem jelita grubego będących w IV stadium choroby miało wyjątkowo
niskie stężenie 25(OH)D, z medianą poziomu 20,0 ng/ml. Tylko 10% badanej populacji miała poziomy powyżej lub równe 33 ng/ml [49]. Niskie stężenie 25(OH)D
w surowicy krwi może sprzyjać wystąpieniu przerzutów raka jelita grubego. Wiele badań
wskazuje, że przyjmowanie witaminy D wśród osób chorych na raka jelita grubego
nasila działanie leków cytotoksycznych takich jak cisplatyna [50] oraz fluorouracyl [51].
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4. Witamina D a czerniak
Promieniowanie ultrafioletowe stanowi czynnik predykcyjny w rozwoju raka skóry.
Ultrafiolet przyczynia się do uszkodzeń DNA (kwas deoksyrybonukleinowy – deoxyribonucleic acid) na poziomie molekularnym, co może stanowić przyczynę mutacji
genów prowadzącą do transformacji komórkowej i powstawania złośliwych nowotworów tkanek miękkich [52]. Uszkodzenie DNA przyczynia się również do tłumienia
odpowiedzi immunologicznej, odpowiedzialnej za wykrywanie oraz eliminację zmienionych komórek [53, 54]. Promieniowanie nadfioletowe przenikające w głąb naszego
organizmu przyczynia się do aktywacji reaktywnych form tlenu, które mogą oddziaływać z naszym DNA i skutkować procesem peroksydacji lipidów. Nadfiolet przyczynia
się również do wzrostu stężenia tlenku azotu, co może prowadzić do indukcji stanu
zapalnego organizmu [55]. Główne uszkodzenia DNA powstałe w wyniku działania
promieniowania ultrafioletowego to uszkodzenia oksydacyjne i fotouszkodzenia polegające na powstawaniu dimerów pirymidynowych [56]. Dominującą formą dimeru
pirymidyny powstałego po ekspozycji na nadfiolet w ludzkiej skórze jest dimer
tymina-tymina, dimer cis-syn tymina oraz cykolbutan pirymidyny, zaś dimer tyminacytozyna i bipirymidyny cytozyny-cytozyny stanowią fotoprodukty powstające
w mniejszej ilości [57]. Zasięg promieniowania fal światła ultrafioletowego typu A jest
dłuższa niż promieniowania ultrafioletowego typu B, dlatego mogą one przenikać
w głębsze poziomy skóry. Mutacje powstające na skutek przenikających fal ultrafioletowych w głębsze warstwy skóry modyfikują funkcje komórkowe, przyczyniając się
do nieprawidłowej aktywności komórkowej mogącej prowadzić do rozwoju raka skóry
[58]. Wiele badań naukowych wskazuję na zależność stężenia 25(OH)D w surowicy
krwi z patogenezą czerniaka. Wśród pacjentów z czerniakiem złośliwym stwierdzono
istotnie obniżone poziomy 25(OH)D w surowicy, które były szczególnie widoczne
u pacjentów w IV stopniu, w porównaniu z pacjentami w I stopniu zaawansowania
choroby nowotworowej. W badaniu dowiedziono, że osoby z niskim stężeniem
25(OH)D w surowicy (< 10 ng/ml) były bardziej narażone na wystąpienie czerniaka,
niż osoby ze stężeniem 25(OH)D w surowicy (> 20 ng/ml) [59].
Z piśmiennictwa naukowego wynika, że większa ilość pacjentów ze zdiagnozowanym czerniakiem miała niedobór 25(OH)D, w stosunku do osób zdrowych. Przeprowadzono randomizowane badanie kontrolowane placebo wśród kobiet po menopauzie
w wieku 50-79 lat (N = 36282). W badaniu oceniano wpływ dziennej suplementacji
witaminy D (400 IU/dzień) i wapnia (1000 mg/dzień) na powstawanie raka skóry.
Suplementacja kobiet zdrowych wapniem i witaminą D nie ma wpływu na proces
powstawania czerniaka. Kobiety mające w przeprowadzonym wywiadzie zdiagnozowany inny typ nowotworu niż czerniak przyjmujące wapń oraz witaminę D miały
zmniejszone ryzyko wystąpienia czerniaka. Okres obserwacji suplementowanych
kobiet trwał 7 lat [60].
Naukowcy dowiedli, że suplementacja witaminą D oraz wapniem u kobiet z wysokiego ryzyka znacząco zmniejsza zapadalność na czerniaka skóry [60].
Z badań naukowych in vitro wynika, że fotosynteza skórna prowitaminy D3 na
skutek promieniowania świetlnego i jej konwersja do cholekalcyferolu jest mechanizmem obronnym organizmu przed dalszą ekspozycją na promieniowanie. Związki
witaminy D zmniejszają uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem ultrafioletowym. Przeprowadzono badanie z wykorzystaniem monoklonalnego przeciwciała spe186
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cyficznego dla dimerów tyminy. Ocena ilościowa za pomocą analizy obrazu wykazała
zmniejszone barwienie jądra w napromieniowanych komórkach skóry myszy i człowieka poddanych działaniu 1,25(OH)2D3. Zmniejszenie uszkodzeń DNA na skutek
działania fal ultrafioletowych w obecności 1,25(OH)2D3 zaobserwowano w keratynocytach, fibroblastach skóry oraz melanocytach. Poziom dimerów tyminy wzrósł po 6
godzinach od czasu napromieniowania skóry [61]. Na skutek obecności 1,25(OH)2D3
dimery tyminy uległy redukcji w przeciągu 30 minut po ekspozycji na promieniowanie
ultrafioletowe. Wzrost dimerów tyminy po naświetlaniu i ich tłumienie przez witaminę
D w ciągu 30 minut prowadzi do wniosku, że dimery tyminy mogą być wytwarzane
w procesach metabolicznych, które są hamowane przez związki witaminy D.
Nieodwracalne uszkodzenie DNA prowadzi do procesu apoptozy komórkowej.
Wykazano, że 1,25(OH)2D3 pełni funkcję ochronną przed utratą komórek wywołaną
promieniowaniem ultrafioletowym w skórze myszy oraz w ludzkiej skórze, dzięki
czemu obserwuje się zmniejszenie uszkodzeń powstałych na poziomie molekularnym.
Apoptoza była również hamowana w napromieniowanych hodowlach komórkach
skóry przez analogi witaminy D [62]. W napromieniowanej skórze powstają komórki
apoptyczne zwane komórkami oparzenia słonecznego. Przeprowadzono badanie które
jasno dowodzi, że komórki oparzenia słonecznego ulegają redukcji po ogólnoustrojowym oraz miejscowym leczeniu u myszy związkiem 1,25(OH)2D3 [63] oraz u ludzi
leczonych miejscowo 1,25(OH)2D3 [64].
Związki witaminy D pełnią w skórze funkcje immunomodulacyjną. Badania naukowe dowodzą, że produkcja prozapalnej interleukiny 6 hamowana jest przez cholekalcyferol [65, 66] oraz ergokalcyferol [66]. Analog witaminy D również przyczynił się do
spadku stężenia interleukiny 6 oraz zredukował obrzęk w napromieniowanej skórze
u bezwłosych myszy i spowodował zmniejszenie komórkowej supresji immunologicznej
mierzonej nadwrażliwością kontaktową na oksazolon u bezwłosych myszy napromieniowanych UV (ultraviolet – ultrafiolet) [68]. Wiele badań dowodzi, że podaż nadmiernej ilości 1,25(OH)2D3 u ludzi działa immunosupresyjnie poprzez redukcję liczby
limfocytów T-pomocniczych [69].

5. Znaczenie żywieniowe w profilaktyce nowotworów
Przyjmowana żywność ma szczególne znaczenie w profilaktyce i powstawaniu
nowotworów. Ważne jest z jakich upraw pochodzi spożywana żywność. Armstrong
i Doll w przeprowadzonym badaniu potwierdzili, że najważniejszym czynnikiem
rozwoju nowotworów w krajach zachodnich jest tłuszcz zwierzęcy [70]. Wiele przeprowadzonych badań dowodzi, że to właśnie dieta we wczesnym okresie życia ma
największy wpływ na ryzyko rozwoju nowotworu w późniejszych latach. W przeprowadzonym badaniu kohortowym dowiedziono, że dostarczanie do organizmu zwiększonej ilości czerwonego mięsa podwoiło ryzyko wystąpienia raka piersi [71]. Wiele
badań dotyczących podaży żywności wskazuje, iż wraz ze spożyciem zachodniej diety
zwiększa się liczba zachorowań na nowotwory.
Przeprowadzone niedawno badanie dotyczące konsumpcji witaminy D w diecie
pokazało, że częstość jej spożycia znacząco różni się w poszczególnych krajach. Podaż
witaminy D była największa w krajach skandynawskich takich jak: Norwegia, Szwecja,
Dania w porównaniu do regionów śródziemnomorskich takich jak: Francja oraz Włochy
[72]. Konsumpcja witaminy D na poziomie poniżej 3,0 µg/dzień i 2,0 µg/dzień zaob187
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serwowano u dorosłych Hiszpanów [73] oraz Włochów [74]. Z przeprowadzonych
badań wynika, że osobami z najbardziej wysokim spożyciem witaminy D na poziomie
9,0 µg/dzień byli mężczyźni mieszkający w Finlandii [75]. Analizy przeprowadzone
w Irlandii wykazały, że u osób dorosłych podaż witaminy D waha się w przedziale od
3,9 µg do 8,5 µg/dzień, przy czym konsumpcja cholekalcyferolu zwiększa się wraz
z wiekiem [76]. W Stanach Zjednoczonych średnie spożycie witaminy D w diecie osób
dorosłych zawiera się w przedziale od 3,6 do 5,6 µg/dzień [77], stanowi to mniejszą
ilość konsumpcji witaminy D w porównaniu do średniej w populacji w Kanadzie
wynoszącej 5,86 µg/dzień [78]. Z danych literaturowych wynika, że dzienna podaż
witaminy D w diecie Japończyków wynosi powyżej 6 µg witaminy D [79].
Pokarmy, które mają największe znaczenie w dostarczaniu witaminy D różnią się
między sobą w zależności od kraju pochodzenia oraz w zależności od ustalonych
wzorców żywieniowych [80]. W Finlandii największy udział w dostarczaniu do organizmu witaminy D mają mleko i przetwory mleczne [81]. W Wielkiej Brytanii najwięcej
witaminy D pochodzi z tłustych ryb (24%), mięsa i produktów mięsnych (22%) oraz
zbóż i produktów zbożowych (21%) [82]. W Irlandii najwięcej witaminy D spożywane
jest z mięsa (30%), ryb (12%) oraz produktów służących do smarowania pieczywa
(10%) [83]. W Hiszpanii głównym źródłem spożycia witaminy D są ryby, stanowiące
65% średniego dziennego spożycia witaminy D wraz z dietą [84]. W Stanach Zjednoczonych średnie dzienne spożycie witaminy D w największej ilości pochodzi z mleka
wzbogacanego witaminą D (58% u mężczyzn, 39% u kobiet) [85], zaś w Kanadzie
podaż witaminy D z produktów mlecznych wynosi 49% [86]. W Japonii głównymi
źródłami spożycia witaminy D wraz z dietą są ryby > 90%, skorupiaki 79% i jaja 9%
[87]. Zawartość witaminy D zależy od rodzaju spożywanej żywności. W łososiu hodowlanym zawartość witaminy D wynosi 6,0 µg/100 g, zaś w dzikim łososiu pacyficznym
zawiera się w przedziale 13,1-24,7 µg/100 g.
Tabela 1. Witamina D zawarta w wybranych produktach spożywczych [88]
Żywność

Witamina D zawartość
(µg/100 g)

Ryby
Tran
Łosoś dziki (Pacyficzny)
Łosoś dziki (Atlantycki)
Łosoś hodowlany
Śledź bałtycki surowy
Filety z Kippera, surowe
Makrela, surowa
Sardynki konserwowane w solance
Tuńczyk konserwowany w oleju
Sardela konserwowana w oleju
Dorsz
Sola
Grzyby
Grzyby dziko jadalne (Cantharellus tubaeformis)
Grzyby, kurki
Grzyby, biały guzik (Agaricus bisporus)
Grzyby, biały guzik (Agaricus bisporus), naświetlane promieniami UV
Produkty mleczne
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210,0-250,0
13,1-24,7
5,9
6,0
5,7-15,4
8,0
8,8-16,1
4,6
6,7
1,7-3,0
2,6
2,8
13,6-29,8
5,3-14,2
0,2
11,9
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Mleko całe, niewzbogacane
Mleko wzbogacane
Ser, cheddar
Jogurt zwykły
Mięso i jaja
Wątróbka, wołowina, surowa
Wołowina, stek z antrykotu, surowy
Wieprzowina, boczek peklowany,surowy
Szynka
Kurczak, pierś, surowe
Indyk, plastry
Masło
Jajko całe surowe
Jajko żółtko surowe
Produkty zbożowe
Płatki śniadaniowe wzbogacane
Chleb wzbogacany

0,1
1,3-2,0
0,3-0,6
0,1
1,2
0,1
1,6
0,7-1,1
0,1
2,2
1,5
1,8-2,05
4,9-5,4
2,8-8,3
3,0

Żywność wzbogacona to taka, do której dodano jeden lub więcej niezbędnych
składników odżywczych, w celu zapobiegnięcia lub skorygowania danego niedoboru
żywieniowego. Żywność fortyfikowana zawiera substancje odżywcze, które zostały
pierwotnie utracone podczas przetwarzania. Karmienie zwierząt paszą wzbogaconą
witaminą D3, zwiększa w ten sposób poziomy witaminy D3 znajdujące się w żywności
pochodzenia zwierzęcego. W ostatnich latach odkryto, że grzyby mogą wytwarzać
znaczne ilości witaminy D2 pod wpływem światła UVB (Ultraviolet B – ultrafioletowe
B) poprzez konwersję naturalnego ergosterolu, z szybkością zależną od dawki promieniowania i temperatury [89]. Ostatnie dane literaturowe wskazują, iż zwiększenie
zawartości witaminy D3 w diecie świń może prowadzić do produkcji mięsa i wątroby
z wyższym poziomem witaminy D3. Zawartość witaminy D3 w jajach można również
bezpiecznie zwiększyć, karmiąc kury dietą bogatą w witaminę D3 [90]. Spożycie wzbogacanych jaj może dostarczyć do 2,8 μg witaminy D, co stanowi 3 razy więcej spożywanej witaminy D, niż w przypadku konsumpcji typowego jajka [91]. Najczęściej
wzbogacanymi produktami żywnościowymi są produkty mleczne (mleko, ser, jogurt).
Przeprowadzono długoterminowe badania trwające 24 miesiące, w których stosowano
mleko wzbogacone w witaminę D3 w celu dostarczenia 10 µg dziennie więcej witaminy
D3 [92, 93]. Konsumpcja wzbogacanego w witaminę D3 mleka w ilości 400 ml/dzień
przyczyniła się do wzrostu stężenia 25(OH)D w surowicy krwi, w stosunku do stężenia
25(OH)D u osób, które spożywały mleko niewzbogacone w witaminę. U osób z grupy
kontrolnej spożywających mleko niewzbogacone w witaminę D3 zaobserwowano
spadek o 20% stężenia 25(OH)D w surowicy krwi w stosunku do osób z grupy badawczej. W literaturze naukowej jest wiele badań, które wskazują na pozytywny wpływ
żywności wzbogacanej w witaminę D na stężenie 25(OH)D w surowicy krwi. W pokrewnym badaniu dzienne spożycie 25 µg witaminy D3 w napoju jogurtowym
z dodatkiem wapnia, przyczyniło się do wzrostu stężenia 25(OH)D w surowicy krwi
po 12 tygodniach obserwacji o 75,0% oraz o 67,6% w grupie, w porównaniu ze spadkiem stężenia 25(OH)D o 10,6% w surowicy u osób z grupy kontrolnej spożywającej
napój jogurtowy bez dodatku wapnia [94].
W badaniu przeprowadzonym przez Wagnera i współautorów wykazano, że tygodniowe spożycie sera w ilości 85 g na dzień wzbogacanego witaminą D na poziomie
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700 µg, przyczynia się do wzrostu stężenia 25(OH)D w surowicy krwi aż o 120%.
W badaniu przeprowadzonym przez Tangpricha i wsp. dowiedziono, iż spożycie soku
pomarańczowego wzbogaconego w witaminę D w ilości 25 µg przez 12 tygodni,
przyczynia się do wzrostu stężenia 25(OH)D w surowicy krwi o 150% [95]. W pokrewnym badaniu stwierdzono, że podaż przez 11 tygodni 25 µg soku pomarańczowego
wzbogaconego witaminą D2 oraz D3 przyczynił się wzrostu stężenia 25(OH)D
w surowicy krwi o 71,5% oraz 67,1% [96]. Przeprowadzono podobne badanie, w którym
wykorzystano wzbogacone w witaminę D grzyby. Tygodniowa podaż witaminy D na
poziomie 700 µg pochodząca z grzybów wzbogaconych w witaminę D2, spowodowała
wzrost stężenia 25(OH)D w surowicy krwi o 50% [97]. Badano wpływ podaży pieczywa
pszennego i żytniego wzbogacanego w 10 µg witaminy D3 na 85 g porcji na dzień (cztery
cieńkie kromki). W tym badaniu poziom 25(OH)D w surowicy wzrósł o około 60% po
3 tygodniach w obu grupach, które otrzymywały wzbogacony chleb [98]. Wiele badań
wskazuje na pozytywny wpływ żywności wzbogacanej w witaminę D na stężenie
25(OH)D w surowicy krwi. Osoby z niedoborami witaminy D dzięki odpowiedniej
diecie uwzględniającej produkty wzbogacane mogą skutecznie wyrównać deficyty
witaminowe, co jest niezbędne do utrzymania homeostazy organizmu.
Żywnością bogatą w witaminę D są również tłuste ryby morskie. Jak wynika
z piśmiennictwa naukowego spożywanie ryb związane jest ze zmniejszeniem zapadalności na nowotwory jelita grubego [99]. Badania eksperymentalne sugerują, że spożycie
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wykazuje działanie przeciwnowotworowe
[100]. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy wysokie spożycie ryb
oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zmniejsza ryzyko występowania raka
prostaty u ludzi [100]. Przebadano 47882 mężczyzn uczestniczących w badaniu kontrolnym. Spożycie kwasów tłuszczowych oceniono za pomocą kwestionariusza częstotliwości spożywania pokarmów [100]. W ciągu 12 lat trwania badania zdiagnozowano
2482 przypadki raka prostaty. U 617 osób wykryto zaawansowane stadium raka prostaty,
w tym 278 przypadków jego przerzutów [100]. Jedzenie ryb w zwiększonej ilości
wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem powstawania raka prostaty, a najsilniejszy
związek spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych związany był z redukcją
liczby występowania przerzutów [100]. Jak wynika z przeprowadzonych analiz każde
dodatkowe dzienne spożycie 0,5 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych dostarczanych wraz z dietą skorelowane było z 24% spadkiem ryzyka wystąpienia przerzutów
raka prostaty. Dowiedziono, że mężczyźni spożywający duże ilości ryb mają zredukowane ryzyko powstawania raka prostaty, zwłaszcza jego przerzutów [100]. Przeprowadzono badanie (1989-1996) dotyczące wpływu pożywienia na występowanie raka
piersi z wykorzystaniem wskaźników śmiertelności z powodu raka piersi [101]. Wykazano, że czynniki żywieniowe takie jak: alkohol oraz produkty zwierzęce wpływają na
zwiększone ryzyko powstania raka piersi, zaś produkty pochodzenia roślinnego i ryby
zmniejszają je [101].

6. Wnioski
Z publikacji naukowych wynika, że witamina D odgrywa istotną rolę w powstawaniu, jak i prewencji nowotworów. Osoby ze stężeniem 25(OH)D w surowicy
> 27 ng/ml miały o 40% mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi w stosunku do
kobiet z poziomem 25 (OH) D < 19,8 ng/ml w surowicy krwi. Jak dowodzą badania
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naukowe wzrost poziomu 25(OH)D w surowicy krwi był najbardziej efektywny na
skutek podaży witaminy D3 (cholekalcyferolu), w porównaniu do spożycia witaminy
D2 (ergokalcyferolu).
Witamina D wykazuje działanie przeciwzapalne poprzez zmniejszenie aktywności
transkrypcyjnego czynnika jądrowego, wzrost produkcji przeciwzapalnej interleukiny
10 oraz zmniejszenie produkcji prozapalnych interleukin 6 oraz 12, interferonu-gamma
i martwicy czynnika nowotworu alfa. W badaniach przeprowadzonych na liniach komórek raka prostaty dowiedziono, że kalcytriol może ograniczać syntezę prostaglandyny E2, na skutek zahamowania cyklooksygenazy 2. Liczne badania prospektywne
pokazują, że osoby z wyższym poziomem całkowitej 25(OH)D w osoczu mają zmniejszone ryzyko zapadalności na raka jelita grubego, w porównaniu z osobami z niskim
stężeniem kalcydiolu w osoczu. Osoby z 25(OH)D w surowicy na poziomie ≥ 33 ng/ml
miały o 50% zmniejszone ryzyko raka jelita grubego, w porównaniu z osobami z poziomem ≤ 12 ng/ml. Osoby u których stężenie 25(OH)D w surowicy było na
poziomach 32 ng/ml lub wyższych, miałyo 72% zmniejszone ryzyko wystąpienia raka
jelita grubego, w porównaniu z osobami z poziomami 25(OH)D poniżej 20 ng/ml.
Niska zawartość 25(OH)D w surowicy krwi może przyczyniać się do progresji choroby
jaką jest rak jelita grubego i sprzyjać wystąpieniu przerzutów. Witamina D uwrażliwia
komórki na działanie leków cytostatycznych takich jak cisplatyna oraz fluorouracyl.
Osoby z niskim stężeniem 25(OH)D w surowicy (< 10 ng/ml) miały zwiększone ryzyko
zapadalności na czerniaka, w porównaniu do osób ze stężeniem 25(OH)D w surowicy
(> 20 ng/ml). Dzienna suplementacja witaminy D na poziomie 400 IU oraz wapnia
w ilości 1000 mg przyczynia się do redukcji zachorowania na czerniaka u osób z grupy
podwyższonego ryzyka. Fotosynteza skórna prowitaminy D3 na skutek promieniowania
świetlnego i jej konwersja do cholekalcyferolu stanowi mechanizm obronny organizmu
przed dalszą ekspozycją na promieniowanie. Związki witaminy D zmniejszają uszkodzenia DNA wywołane promieniowaniem ultrafioletowym. Witamina D przyczynia
się do redukcji powstawania dimerów pirymidyny niszczących DNA, prozapalnych
interleukin, reaktywnych form tlenu oraz tlenku azotu, na skutek czego zmniejsza stan
zapalny, który stanowi istotny element w patogenezie nowotworów. 1,25(OH)2D3 syntetyzowane miejscowo w komórkach skóry może odgrywać fizjologiczną rolę w funkcjonowaniu jej komórek, a tym samym w odporności skóry. Wiele badań naukowych
dowodzi, że osoby z niskim poziomem witaminy D mają obniżoną odporność.
Przeprowadzone dotychczas badania potwierdzają, że najważniejszym czynnikiem
żywieniowym powstawania nowotworów jest tłuszcz zwierzęcy. Dieta we wczesnym
okresie życia wywiera istotny wpływ na proces patogenezy nowotworów w przyszłych
latach. Spożywanie dużej ilości czerwonego mięsa podwaja ryzyko wystąpienia raka
piersi. Konsumpcja zwiększonej liczby ryb przyczynia się do redukcji powstawania
raka piersi oraz raka prostaty. Dobrymi źródłami witaminy D są: tłuste ryby morskie,
grzyby, produkty mleczne, mięso, jaja oraz produkty wzbogacane w witaminę D. Spożycie witaminy D różni się znacząco w zależności od obszaru zamieszkania oraz
ustalonych wzorców żywieniowych. Z wielu badań wynika, że spożycie produktów
wzbogacanych w witaminę D przyczynia się do wzrostu stężenia 25(OH)D w surowicy
krwi co dowodzi, że dieta stanowi istotny element w zapobieganiu oraz uzupełnianiu
niedoborów żywieniowych. Z wielu badań naukowych wynika, iż karmienie zwierząt
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dietą wzbogacaną w witaminę D wpływa na jej ilość zawartą w spożywczych produktach
pochodzenia zwierzęcego.
Z aktualnych wytycznych opracowanych przez Polski Zespół Ekspertów we współpracy z Europejskim Towarzystwem Witaminy D – EVIDAS w 2018 roku dotyczących suplementacji i leczenia witaminą D wynika, że dzienna dawka witaminy D dla
osób dorosłych w wieku od 19 do 65 lat oraz u seniorów w przedziale wiekowym 6675 lat powinna wynosić od 800 do 2000 IU na dobę. Osoby w wieku powyżej 75. roku
życia powinni przyjmować przez cały rok witaminę D w dawce 2000-4000 IU/dobę
z uwagi na zmniejszoną skuteczności syntezy skórnej.
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Rola witaminy D w prewencji oraz patogenezie nowotworów
Streszczenie
Witamina D stanowi czynnik predykcyjny patogenezy nowotworów. Osoby z niskim stężeniem 25(OH)D
w surowicy krwi częściej chorowały na raka piersi, jelita grubego oraz czerniaka. Szczególnie osoby
z grupy podwyższonego ryzyka, które nie suplementowały witaminy D miały zwiększoną podatność zachorowania na czerniaka. Witamina D pełni funkcje immunomodulacyjną, przyczynia się do zmniejszenia stanu
zapalnego poprzez redukcję prozapalnych interleukin 6, 12, interferonu-gamma oraz czynnika martwicy
nowotworu alfa. Witamina D przyczynia się do wzrostu przeciwzapalnej interleukiny 10. Witamina D
hamuje ekspresję cyklooksygenazy oraz zmniejsza ilość prostaglandyn. Produktami żywnościowymi stanowiącymi źródło witaminy D są tłuste ryby, grzyby, produkty mleczne, mięso i jaja oraz produkty wzbogacane. Badania naukowe dowodzą, iż dieta bogata w produkty wzbogacane w witaminę D przyczynia się
do spadku liczby jej niedoborów. Produkty spożywcze zwierzęce, odznaczają się większą zawartością
witaminy D, na skutek karmienia zwierząt żywnością wzbogacaną w witaminę D. Z piśmiennictwa
naukowego wynika, iż miejscowa produkcja cholekalcyferolu na skutek promieniowania świetlnego
stanowi mechanizm obronny przed dalszą ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Zalecana dzienna
dawka suplementacji witaminy D dla osób dorosłych wynosi od 800 do 2000 IU na dobę. Osoby w wieku
powyżej 75 lat powinny przyjmować przez cały rok witaminę D w ilości od 2000 do 4000 IU na dobę.
Słowa kluczowe: witamina D, kalcydiol, rak, kalcytriol

The role of vitamin D in the prevention and pathogenesis of cancer
Abstract
Vitamin D is a predictor of cancer pathogenesis. People with low serum 25 (OH)D levels were more likely
to suffer from breast cancer, colorectal cancer and melanoma. Especially high-risk people who didn’t
supplement with vitamin D had an increased susceptibility to melanoma. Vitamin D has an immunomodulating function, contributes to the reduction of inflammation by reducing pro- inflammatory interleukins
6, 12, interferon-gamma and tumor necrosis factor alpha. Vitamin D contributes to the increase of the antiinflammatory interleukin 10. Vitamin D inhibits the expression cyclooxygenase and reduces amount of
prostaglandin. Food products that provide vitamin D are fatty fish, mushrooms, dairy products, meat and
eggs, and fortified products. Scientific research shows that a diet rich in products enriched with vitamin D
contributes to a decrease in the number of it’s deficiencies. Animal foods have a higher vitamin D content
as a result of feeding animals with vitamin D-enriched foods. Scientific literature shows that local production of cholecalciferol due to light radiation is a defense mechanism against further exposure to ultraviolet
radiation. The recommended daily intake of vitamin D supplementation for adults is between 800 and
2,000 IU per day. People over the age of 75 should take 2,000 to 4,000 IU of vitamin D per day all year round.
Keywords: vitamin D, calcidiol, cancer, calcitriol
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Potworniak jajnika jako istotna rokowniczo przyczyna
zapalenia mózgu związanego z przeciwciałami
przeciwko receptorowi NMDA –
przegląd aktualnego stanu wiedzy
1. Wstęp
W 2005 roku opisano 4 pacjentki, u których wystąpiły ostre objawy psychotyczne,
zaburzenia pamięci i świadomości oraz ośrodkowa hipowentylacja; objawy te zostały
powiązane z współwystępowaniem potworniaka jajnika (OT), zmianami o charakterze
zapalnym w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz obecnością przeciwciał przeciwko
neuronom hipokampa [1]. W 2007 roku zidentyfikowano przeciwciała przeciwko receptorowi dla N-metylo-D-asparaginianu (NMDAR) i przedstawiono nowy typ mogącego odpowiadać na leczenie paraneoplastycznego autoimmunologicznego limbicznego
zapalenia mózgu (z ang. ALE) [2]. ALE jest rzadką przyczyną zapalenia mózgu; dotyczy
często młodych kobiet z współwystępującym potworniakiem jajnika [3]. Mimo ciężkiego przebiegu choroby, wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia pod postacią
chirurgicznego usunięcia guza oraz immunoterapii przynosi korzystne efekty terapeutyczne i wpływa na zmniejszenie liczby powikłań neurologicznych [4]. Jednakże,
ze względu na niespecyficzny początek objawów i rzadkość występowania ALE, pacjentki często początkowo trafiają na oddziały psychiatryczne lub są diagnozowane
pod kątem infekcyjnych zapaleń mózgu, co opóźnia postawienie właściwego rozpoznania, pogarszając ich rokowanie. Celem pracy jest analiza danych z piśmiennictwa
dotyczących częstości współwystępowania potworniaka jajnika i limbicznego zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wczesnego rozpoznania i leczenia przyczynowego na rokowanie
w ALE.

2. Częstotliwość występowania i dane demograficzne
Zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko NMDAR to rzadkie schorzenie, które
stanowi ok. 4% wszystkich zapaleń mózgu. Częstość współwystępowania potworniaka
jajnika z zapaleniem mózgu typu anty-NMDAR jest zależna od wieku, płci i przynależności etnicznej [5]. Znaczna większość pacjentów z ALE to młode kobiety, których
średnia wieku nie przekracza 23 lat. Wykazano, że potworniak jajnika jest najczęstszym
typem nowotworu u pacjentek z ALE [4-7] oraz, że częstość współwystępowania
potworniaka jajnika z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu rośnie z wiekiem [5-7],
osiągając swój szczyt u kobiet między 12 a 44 r.ż. [6]. Wyniki badań przedstawia
tabela 1.

1
patrycja.czekaj97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe NEKON, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, SKN
przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet
Medyczny, www.wum.edu.pl.
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Udowodniono również, że podłoże nowotworowe ALE występuje najczęściej
u pacjentów rasy azjatyckiej i afroamerykańskiej (Tabela 2) [5, 6]. Mogą zatem istnieć
genetyczne predyspozycje do rozwoju zapalenia mózgu typu anty-NMDAR u osób
z tych grup etnicznych [8].
Tabela 1. Struktura płci i wieku pacjentów z zapaleniem mózgu typu anty-NMDAR współwystępującym
z potworniakiem jajnika

Ilość pacjentek (%)
Ilość pacjentek z OT
(potworniak jajnika)
(%)
Wiek (śr.)
Podłoże nowotworowe
(%)
< 14. r.ż.* /< 12 r.ż.#
14-18 r.ż.* / 12.-44. r.ż.#
> 18 r.ż.* / ≥.45.r.ż.#
OT (%)
p

Florance et al.,
2009*

Dalmau, Lancaster,
Martinez-Hernandez,
Rosenfeld, & BaliceGordon, 2011*

Titulaer et
al., 2013#

Dalmau et
al., 2008

69/81 (85%)

320/400 (80%)

468/577
(81%)

91/100
(91%)

46%

47%

46%

~60%

23 mies – 48 lat
(14)

-

1-85 (21)

5-76 (23)

9%
31%
56%
100%
0,008

15%
31%
58%
98%
-

6%
53%
25%
94%
< 0,0001

95%
-

Źródło: Florance et al. [7], 2009, Dalmau, Lancaster, Martinez-Hernandez, Rosenfeld, & Balice-Gordon, 2011
[5], Titulaer et al. [6], 2013, Dalmau et al., 2008 [4]
Tabela 2. Struktura etniczna pacjentów z zapaleniem mózgu typu anty-NMDAR z współwystępującym
podłożem nowotworowym
Dalmau, Lancaster, MartinezHernandez, Rosenfeld, & BaliceGordon, 2011

Titulaer et al., 2013

Grupa etniczna
16/53 (30%)
58/184 (31%)
kaukaska
11/34 (32%)
23/85 (27%)
latynoska
31/74 (48%)
81/182 (45%)
azjatycka
17/35 (49%)
38/80 (48%)
afroamerykańska
0,007
0,007
p
Źródło: Dalmau, Lancaster, Martinez-Hernandez, Rosenfeld, & Balice-Gordon, 2011 [5], Titulaer et al. [6]

3. Współwystępowanie limbicznego zapalenia mózgu z potworniakiem
jajnika
Rozwój autoimmunologicznego zapalenia mózgu w przebiegu potworniaka jajnika
jest wynikiem występowania w obrębie guza komórek nerwowych wykazujących
ekspresję antygenów neuronalnych MAP2 i receptorów dla NMDA [2, 9]. Obecność
guza stanowi źródło obcych antygenów, co stymuluje układ odpornościowy do produkcji
specyficznych przeciwciał przeciwko komórkom guza, reagujących krzyżowo z NMDAR.
Prowadzi to do zainicjowania reakcji immunologicznej i produkcji przeciwciał antyNMDAR, głównie w klasie IgG. Przeciwciała te przechodzą przez barierę krew-mózg
i, łącząc się z receptorem, powodują jego internalizację [5].
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3.1. Rola receptora dla NMDA w patogenezie ALE
Receptor dla NMDA jest kanałem wapniowym bramkowanym napięciem, zbudowanym z 4 podjednostek – dwóch podjednostek NR1 wiążących glicynę i dwóch podjednostek NR2 (NR2A-NR2D) będących receptorami dla glutaminy, lub kombinacji
NR2-NR3(NR3A-NR3B). Do pełnej aktywacji NMDAR niezbędne jest jednoczesne
wiązanie glutaminianu i glicyny do podjednostek receptora [10]. Według Dalmau
i wsp. główny region receptora rozpoznawany przez przeciwciała znajduje się w obszarze
zewnątrzkomórkowym podjednostki NR1, występującej we wszystkich synapsach
glutaminergicznych [4] i wykazuje kolokalizację z podjednostką NR2B, występującą
głównie w hipokampie i przodomózgowiu [2]. Wiązanie IgG z receptorem dla NMDA
prowadzi do jego internalizacji, a tym samym inaktywacji neuronów GABA-ergicznych,
powodując występowanie zaburzeń zachowania, pamięci, świadomości, napadów padaczkowych i ruchów mimowolnych [11]. Złożoność ruchów orofaryngealnych i ruchów
kończyn u pacjentów z ALE jest prawdopodobnie powodowana przez odhamowanie
pnia mózgu, którego aktywność u osób zdrowych jest tonicznie hamowana przez układ
GABA-ergiczny. Bezpośrednie działanie przeciwciał w ośrodku oddechowym (jądra
Köllikera-Fuse’a) może prowadzić do zaburzeń oddychania. Obecność NMDAR
w układach dopaminergicznych, cholinergicznych i noradrenergicznych prawdopodobnie wyjaśnia objawy autonomiczne (nadmierne ślinienie, nadciśnienie, hipertermię,
zaburzenia rytmu serca), są to bowiem również typowe objawy wywoływane przez
antagonistów NMDAR, takich jak ketamina czy memantyna [5].

3.2. Miano przeciwciał anty-NMDAR i obecność potworniaka jajnika
a przebieg ALE
Przebieg zapalenia mózgu związanego z przeciwciałami anty-NMDAR jest zależny
od stężenia przeciwciał oraz obecności zmian nowotworowych. Wysokie stężenie przeciwciał przeciwko NR1 ujemnie koreluje z ilością receptorów NMDA błony postsynaptycznej neuronów GABA-ergicznych. U osób z ALE wykazano istotną redukcję
zagęszczenia podjednostek NR1 w neuronach hipokampa [5]. Immunoglobuliny pobrane
od pacjentów z wysokimi mianami przeciwciał powodują większy spadek ilości receptorów NMDA niż immunoglobuliny pobrane od pacjentów z niskimi mianami przeciwciał [4].
Wykazano, że u pacjentów z ciężkim przebiegiem ALE miano przeciwciał w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym jest istotnie wyższe niż u pacjentów z łagodnym
przebiegiem choroby [12]; zaobserwowano również wyższe miano przeciwciał u pacjentów zmarłych w przebiegu ALE względem chorych z umiarkowanym nasileniem
objawów choroby. U pacjentów, u których nastąpiła poprawa, równolegle obserwuje
się spadek miana przeciwciał w surowicy, natomiast u tych, których stan nie uległ
poprawie, stężenie przeciwciał utrzymuje się. Istnienie korelacji między mianami przeciwciał a stanem klinicznym oraz zmniejszeniem liczby postsynaptycznych skupisk
receptorów NMDA wywołanym przez te przeciwciała stanowi dowód na udział
przeciwciał anty-NMDAR w patogenezie ALE [4].
Dowiedziono, że współwystępowanie potworniaka jajnika wpływa na przebieg
ALE. W próbkach potworniaków uzyskanych od pacjentów z zapaleniem mózgu typu
anty-NMDAR zidentyfikowano nacieki komórek zapalnych, podczas gdy w materiale
pobranym od pacjentów z potworniakiem bez zapalenia mózgu były one obecne
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w minimalnym stopniu lub nie występowały. Zatem potworniaki mogą odgrywać rolę
w wyzwalaniu syntezy przeciwciał anty-NMDAR [13]. Pacjenci ze stwierdzonym
guzem mają istotnie wyższe miana przeciwciał niż pacjenci bez towarzyszącego guza
[4, 12] i rozwijają silniejszą odpowiedź immunologiczną [4]. Wykazano także, że
podczas leczenia miano przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym obniża się szybciej
u chorych z potworniakiem jajnika [12]. U pacjentów, u których usunięto guza, częściej
niż u pacjentów bez potworniaka występuje wyzdrowienie [7, 14] i rzadziej dochodzi
do nawrotów [13]. Zaobserwowano, że brak interwencji chirurgicznej pogarsza przebieg
choroby i prowadzi do wydłużenia czasu powrotu do zdrowia [15].

4. Obraz kliniczny
Pierwszy dostępny w literaturze opis przebiegu zapalenia mózgu związanego
z współwystępowaniem potworniaka jajnika, obejmuje 4 chore, które rozwinęły ostry
zespół zaburzeń zachowania i objawów psychiatrycznych. Następnie doszło do pogorszenia stanu neurologicznego, wystąpienia drgawek, zaburzeń świadomości i ośrodkowych zaburzeń oddechu, które doprowadziły do przeniesienia pacjentek do oddziału
intensywnej opieki medycznej i rozpoczęcia wentylacji wspomaganej [1]. W późniejszych badaniach zauważono, że wystąpienie wyżej wymienionych objawów u 70%
pacjentów [5] poprzedzone jest okresem objawów prodromalnych, przypominających
infekcję wirusową. Następnie w przebiegu choroby pojawiały się zaburzenia świadomości i pamięci, drgawki, a w późniejszym okresie ruchy mimowolne często o charakterze dystonii oraz objawy autonomiczne [2]. Na tej podstawie podzielono przebieg
zapalenia mózgu typu anty-NMDA na 3 okresy:
1. Okres objawów prodromalnych: najczęściej w postaci bólów głowy, stanów podgorączkowych, nudności, wymiotów, biegunki i objawów zajęcia górnych dróg
oddechowych [2, 16].
2. Okres objawów wczesnych: rozpoczyna się zwykle 2 tygodnie po wystąpieniu
objawów prodromalnych, u 90% chorych pojawiają się zaburzenia psychotyczne
i zachowania (omamy, pobudzenie, agresja, depresja, lęk i samookaleczanie),
którym zazwyczaj towarzyszy pogorszenie funkcji poznawczych z wahaniem
poziomu uwagi i krótkotrwałymi deficytami pamięci oraz napad padaczkowe
[16]. Często występują również zaburzenia mowy takie jak echolalia i redukcja
mowy mogąca przechodzić w mutyzm [5]. Okres ten inaczej przebiega u dzieci
poniżej 12 roku życia. W populacji pediatrycznej pierwsze objawy zazwyczaj nie
obejmują zaburzeń psychiatrycznych; mogą być to napady padaczkowe, dystonia,
mutyzm, ale także napady złości, nadpobudliwość i drażliwość [5]. Najczęstszymi
objawami w tej grupie chorych są zaburzenia zachowania oraz napady padaczkowe, które zarówno u dzieci i dorosłych mogą wystąpić na różnych etapach choroby, a intensywność i częstotliwość ich występowania z czasem zmniejsza się [16].
3. Okres objawów późnych: po początkowej fazie choroby często dochodzi do wydłużenia czasu reakcji na bodźce, które może występować pomiędzy okresami
pobudzenia i katatonii. W tym okresie częstymi manifestacjami choroby są nieprawidłowe ruchy mimowolne, najczęściej dyskinezy orofaryngealne, które mogą
występować jednocześnie lub naprzemiennie z choreoatetozą kończyn i tułowia,
nieprawidłowymi ruchami gałek ocznych, sztywnością, przyjmowaniem pozycji
typu opistotonus [5, 16] oraz mioklonicznymi i dyskinetycznymi ruchami kończyn
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górnych i twarzy [2]. W tej fazie dołączają także objawy autonomiczne (nadciśnienie lub niedociśnienie, bradykardia lub tachykardia, hipertermia, nadmierne
ślinienie, nietrzymanie moczu, zaburzenia erekcji) i ośrodkowa hipowentylacja,
niekiedy wymagająca wspomagania oddychania [5].
Ze względu na niespecyficzny charakter objawów prodromalnych oraz występowanie we wczesnym okresie głównie objawów psychiatrycznych, 77% pacjentek
z ALE trafia początkowo na oddziały psychiatryczne i otrzymuje leki przeciwpsychotyczne [16], nie wpływające na poprawę stanu klinicznego pacjentów z ALE. Pacjentki
często są błędnie diagnozowane pod kątem schizofrenii, psychozy, epilepsji lub
wirusowego zapalenia mózgu [10, 13], co opóźnia wdrożenie odpowiedniego leczenia,
prowadząc tym samym do rozwoju groźnych objawów, w tym katatonii [16].

4.1. Badania laboratoryjne i obrazowe
U pacjentów z ostrym początkiem objawów psychiatrycznych z towarzyszącymi
zaburzeniami neurologicznymi lub objawami niereagującymi na leki przeciwpsychotyczne, należy rozważyć rozpoznanie zapalenia mózgu i rozpocząć diagnostykę w kierunku etiologii zarówno wirusowej, jak i autoimmunologicznej. Przydatne w postawieniu
diagnozy mogą być w szczególności badania surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego
pod kątem obecności markerów wirusowych i autoimmunologicznych przyczyn zapalenia mózgu, wykonanie rezonansu magnetycznego (MRI) i elektroencefalografii
(EEG) [11].
W badaniu płynu mózgowo rdzeniowego osób z zapaleniem mózgu z przeciwciałami przeciwko NMDAR odchylenia od normy występują w 80% przypadków.
Charakterystyczna jest obecność w PMR umiarkowanej pleocytozy limfocytowej,
niewielkie podwyższenie stężenia białka, a w 60% przypadków również obecność
prążków oligoklonalnych [5]. We wczesnej fazie choroby zwykle obserwuje się limfocytozę płynu mózgowo-rdzeniowego i kilka prążków oligoklonalnych, podczas gdy na
późniejszym etapie limfocytoza może zanikać, a prążki oligoklonalne stają się bardziej
widoczne [16]. U wszystkich pacjentów stężenie glukozy pozostaje w normie. Przeciwciała anty-NMDAR obecne są zarówno w PMR jak i w surowicy, jednak ich miano
w surowicy jest istotnie niższe. Jeśli rozpoznanie jest opóźnione lub pacjenci byli
leczeni plazmaferezą lub IVIg, przeciwciała można wykryć tylko w płynie mózgowordzeniowym, co świadczy o obecności wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał i sugeruje, że odpowiedź immunologiczna jest początkowo wyzwalana ogólnoustrojowo
(przez potworniaka jajnika lub inne nieznane przyczyny), a następnie jest reaktywowana i rozszerzana w OUN [5]. Pacjenci z OT mają wyższe miana przeciwciał w PMR
niż pacjenci bez guza [7].
Rezonans magnetyczny OUN wykazuje nieprawidłowości jedynie w ok. 50%
pacjentów z ALE [5, 17]. Hiperintensywność sygnału T2 lub FLAIR można zaobserwować w hipokampie, korze móżdżku lub mózgu, obszarach czołowo-podstawnych
i wyspowych, zwojach podstawy, pniu mózgu i rzadko, w rdzeniu kręgowym. W obszarach dotkniętych chorobą mogą współwystępować wzmożenie intensywności
sygnału oraz subtelne wzmocnienie kontrastowe. U pacjentów, którzy mieli objawy
choroby oporne na leczenie, nie wyzdrowieli lub zmarli, MRI OUN wskazuje na
wyraźny zanik mózgu. W przebiegu choroby mogą wystąpić zmiany o charakterze
demielinizacyjnym, jednak zwykle są one przemijające [5].
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U większości pacjentów z ALE elektroencefalografia wykazuje niespecyficzną,
powolną i zdezorganizowaną aktywność fal mózgowych z obecnością lub brakiem
zespołów iglica-fala wolna. Zaobserwowano także powolną, ciągłą, rytmiczną, ogniskową lub rozproszoną, aktywność w zakresie fal delta-theta, dominującą w stanie
katatonii. Aktywność ta nie jest związana z nieprawidłowymi ruchami i nie zmienia się
pod wpływem leczenia [2, 5, 7].
Wyniki badań dodatkowych podsumowuje tabela 3 [17].
Ze względu na brak objawów lub ich niespecyficzny charakter, biopsja mózgu nie
pozwala na rozpoznanie zapalenia mózgu typu anty-NMDAR [5].
Tabela 3. Odchylenia w badaniach PMR, MRI i EEG występujące w zapaleniach mózgu o etiologii antyNMDAR i etiologiach wirusowych

PMR wartości średnie
(zakres)
Leukocyty (kom/mm3)
Białko (mg/dl)
Glukoza (mg/dl)
MRI
nieprawidłowości (%)
płat skroniowy (%)
zajęcie istoty białej (%)
EEG
nieprawidłowości (%)
zwolnienie czynności
mózgu (%)
zespół iglica-fala wolna
(%)

Anty-NMDAR
(n = 32)

Enterowirus
y (n = 30)

HSV-1
(n = 7)

VZV
(n = 5)

WNV
(n = 5)

23 (0-252)
24 (10-67)
64 (35-92)

70 (1-2655)
34 (10-131)
64 (42-122)

78 (3-540)
52 (6-126)
55 (34-79)

167 (43-705)
70 (30-119)
56 (40-58)

189 (17-645)
65 (48-179)
59 (39-63)

13/28 (46%)
4/28 (14%)
3/28 (11%)

8/20 (40%)
1/20 (5%)
1/20 (5%)

6/6 (100%)
6/6 (100%)
1/6 (17%)

3/3 (100%)
0/3 (0%)
0/3 (0%)

3/5 (60%)
0/5 (0%)
1/5 (20%)

21/24 (88%)
9/24 (38%)

6/11 (55%)
3/11 (27%)

3/4 (75%)
2/4 (50%)

0/0 (0%)
0/0 (0%)

3/4 (75%)
3/4 (75%)

6/24 (25%)

1/11 (9%)

1/4 (25%)

0/0 (0%)

0/4 (0%)

Źródło: Gable, Sheriff i wsp. 2012 [17]

4.2. Kryteria diagnostyczne
Kryteria diagnostyczne zapalenia mózgu typu anty-NMDAR zostały opracowane
przez Grausa i wsp. [18]. Oparte są na objawach klinicznych, badaniach laboratoryjnych i dodatkowych (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, MRI i EEG) oraz obecności
przeciwciał przeciwko podjednostce NR1 NMDAR w płynie mózgowo-rdzeniowym
i/lub surowicy.
Rozpoznanie prawdopodobnego zapalenia mózgu typu anty-NMDAR można
postawić, gdy zostaną spełnione wszystkie trzy z następujących kryteriów:
1. co najmniej cztery z sześciu głównych grup objawów występują w ciągu 3 miesięcy: zaburzenia psychiatryczne lub zaburzenia poznawcze, zaburzenia mowy,
napady padaczkowe, zaburzenia ruchowe, obniżony poziom świadomości, objawy
autonomiczne lub ośrodkowa hipowentylacja
*diagnozę można również postawić w przypadku obecności trzech z powyższych
grup objawów współistniejących z potworniakiem układowym;
2. co najmniej jedno z następujących wyników badań laboratoryjnych: nieprawidłowości w zapisie EEG (ogniskowa lub rozproszona powolna lub zdezorganizowana
aktywność, zapis o charakterze „extreme delta brush” lub zespół iglica-fala wolna)
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i nieprawidłowości w płynie mózgowo-rdzeniowym (pleocytoza lub prążki
oligoklonalne);
3. wykluczenie innego podłoża obserwowanych zaburzeń.
Diagnoza może zostać postawiona, gdy obecna jest minimum jedna z powyżej
wymienionych sześciu grup objawów i wykrywane są przeciwciała IgG przeciwko
podjednostce NR1 receptora NMDA. Badanie przeciwciał powinno obejmować
analizę płynu mózgowo-rdzeniowego. Jeśli dostępna jest tylko surowica, jako test
potwierdzający należy zastosować badanie immunohistochemiczne tkanek lub żywych
neuronów [18].

5. Leczenie i rokowanie w ALE
Wykazano, że u pacjentów z zapaleniem mózgu typu anty-NMDAR o podłożu
nowotworowym częściej niż u pacjentów bez guza występuje seropozytywna postać
LE (94% vs 80%, p = 0,0029). Miana przeciwciał u pacjentów z potworniakiem jajnika
są wyższe zarówno w surowicy jak i w PMR (odpowiednio p = 0,024 i p = 0,0079), co
prowadzi do rozwoju silniejszej odpowiedzi immunologicznej i cięższego przebiegu
klinicznego ALE. Wykazano, że miano przeciwciał w PMR i surowicy koreluje z końcowym efektem leczenia (miano przeciwciał anty-NMDAR w PMR u osób ze niekorzystnym rokowaniem vs tych z korzystną – 340 vs 129, p = 0,049; surowica 7370 vs
1243, p = 0,0025). Zaobserwowano również, że u chorych z OT (potworniak jajnika)
miano przeciwciał wykazuje szybszą tendencję spadkową niż u pacjentek bez nowotworu (p = 0,058), co wpływa pozytywnie na ich stan końcowy [12]. Pacjentki bez OT
mają gorsze wyniki leczenia niż pacjentki z potworniakiem jajnika, u których guz został
usunięty [14].
Schemat leczenia zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorowi NMDA
zależny jest od obecności potworniaka jajnika. Wszyscy pacjenci powinni w jak najkrótszym czasie od wystąpienia objawów neurologicznych otrzymać leczenie immunosupresyjne pierwszej linii (metyloprednizolon plus IVIg/plazmafereza), a w przypadku
jego nieskuteczności immunoterapię 2 linii (rytuxymab i/lub cyklofosfamid) [5], ponieważ szybkie obniżanie miana przeciwciał w przeciągu pierwszych miesięcy choroby
prowadzi do poprawy wyjściowego stanu pacjentów [12]. U pacjentek z guzem wykrytym w badaniach obrazowych, należy jak najszybciej wdrożyć leczenie przyczynowe
w postaci ovariektomii, ponieważ wykazano, że szybkie usunięcie guza (w przeciągu
4 miesięcy od wystąpienia objawów początkowych) prowadzi do szybszej poprawy
stanu klinicznego pacjenta. U osób z wcześnie podjętym leczeniem poprawa następuje
średnio po 8 tygodniach (2-24) od początku objawów, u osób, u których guz usunięty
był po czasie dłuższym niż 4 miesiące lub nie był usunięty, jest to średnio 11 tygodni
(4-40), a u pacjentów bez nowotworu – 10 tygodni (2-50) [4]. Pełny powrót do zdrowia
występuje częściej u pacjentek, u których usunięto guza jajnika niż u pacjentek bez
nowotworu (5/8 vs 4/23, p = 0,003) [7]. 80% pacjentek z potworniakiem jajnika,
u których dokonano ovariektomii, uzyskuje pozytywną odpowiedź na leczenie 1 linii.
Wśród pacjentek bez guza jest to zaledwie 48% (p = 0,001). Opóźnienie leczenia lub
brak podłoża nowotworowego wiąże się z częstszą koniecznością zastosowania
immunoterapii 2 linii [5]. Brak leczenia operacyjnego potworniaka jajnika wiąże się
z cięższym przebiegiem ALE i dłuższym czasem powrotu do zdrowia [15], w tym
z koniecznością leczenia w oddziale intensywnej terapii, będącej niekorzystnym czynni205
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kiem rokowniczym w ALE [6]. Wśród pacjentów z współwystępującym OT i wczesnym
początkiem terapii nawroty występują rzadziej niż u pacjentów z opóźnionym
początkiem leczenia lub bez nowotworu [4, 13]. U osób, u których potworniak jajnika
został usunięty przed upływem 4 miesięcy od wystąpienia objawów częstość nawrotów
wynosi 3% (1 z 36, p = 0,009), u osób, u których czas ten był dłuższy niż 4 miesiące
częstość ta wynosi 27% (6 z 22, p = 0,009), a u osób bez guza 19% (8 z 42, p = 0,03) [4].
Zaobserwowano także, że u pacjentów bez guza, u których powrót do zdrowia
następował w długim czasie, potworniaki jajnika wykrywa się nawet po kilku latach od
ustąpienia choroby. U pacjentów bez guza, u których wykonano wczesną ovariektomię, dochodzi do poprawy stanu klinicznego. W biopsjach pooperacyjnych wykrywa
się utajonego potworniaka jajnika [14]. Ze względu na to, że ALE może nawet latami
poprzedzać rozpoznanie potworniaka jajnika [15], zaleca się aby u pacjentów bez
wykrytego w przebiegu ALE guza wykonywać okresowe badania przesiewowe
w kierunku OT przez okres minimum 2 lat od zakończenia leczenia [5].

6. Podsumowanie
Zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorowi dla NMDA to
rzadkie schorzenie, które dotyka głównie młode kobiety i często współwystępuje
z potworniakiem jajnika. Charakterystyczna dla ALE jest obecność grypopodobnych
objawów prodromalnych, które o kilka tygodni poprzedzają wystąpienie objawów
psychiatrycznych i neurologicznych. Ze względu na rzadkość występowania ALE
i niespecyficzny początek choroby, pacjentki często pierwotnie trafiają na oddziały
psychiatryczne z podejrzeniem ostrej psychozy lub schizofrenii i są nieskutecznie
leczone lekami przeciwpsychotycznymi. Występowanie objawów psychiatrycznych
i neurologicznych nie reagujących na standardowe leczenie u młodych kobiet powinno
prowadzić do wysunięcia podejrzenia ALE i rozpoczęcia diagnostyki w tym kierunku.
Częstość występowania zapalenia mózgu typu anty-NMDAR jest zależna od płci,
wieku i przynależności etnicznej. Częstość współwystępowania LE i OT rośnie z wiekiem, osiągając szczyt u pacjentek między 12. a 45. rokiem życia (56% vs 6%
u pacjentek < 12. rż i 25% u pacjentek ≥ 45. rż). ALE o podłożu nowotworowym
występuje istotnie częściej u osób rasy azjatyckiej i afroamerykańskiej niż u osób rasy
kaukaskiej (odpowiednio 48% i 49% vs 30% lub 45% i 48% vs 31%, w zależności od
źródła), co może sugerować występowanie czynników genetycznych predysponujących do rozwoju potworniaka jajnika i ALE.
Obecność neuronów wykazujących ekspresję receptora NMDA w obrębie guza
jajnika prowadzi do autoimmunizacji i produkcji specyficznych przeciwciał przeciwko
podjednostce NR1 receptora, wykrywanych zarówno w surowicy, jak i w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Leczenie immunosupresyjne i usunięcie potorniaka jajnika
skutkuje obniżeniem miana przeciwciał w surowicy, jednak ich stężenie w PMR wciąż
może być obecne na wysokim poziomie. Świadczy to o wewnątrzoponowej syntezie
przeciwciał i może być argumentem przemawiającym za tezą, że potworniak jajnika
jest czynnikiem wyzwalającym ogólnoustrojową reakcję immunologiczną prowadzącą
do rozwoju ALE, która następnie obejmuje także OUN.
Potworniak jajnika jest istotną rokowniczo przyczyną zapalenia mózgu typu antyNMDAR. U chorych z OT występują wyższe miana przeciwciał w surowicy, co wpływa
negatywnie na stan kliniczny pacjentek i rezultat leczenia, ponieważ miano przeciwciał
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wykazuje ujemną korelację z ilością postsynaptycznych receptorów dla NMDA.
Jednakże wczesna immunoterapia i usunięcie guza prowadzi do szybkiego spadku
miana przeciwciał, poprawiając rokowanie. U pacjentek z OT, u których wdrożono
leczenie przyczynowe (ovariektomia) w przeciągu 4 miesięcy od wystąpienia objawów
neurologicznych szybciej dochodzi do poprawy stanu neurologicznego niż u pacjentek
z potworniakiem, u których leczenie rozpoczęto z opóźnieniem i u pacjentek bez guza.
Rzadziej więc dochodzi u nich do występowania niewydolności oddechowej, będącej
negatywnym czynnikiem rokowniczym w ALE. Pacjentki z wcześnie usuniętym OT
częściej odpowiadają pozytywnie na leczenie immunosupresyjne 1 linii niż pacjentki
bez guza (80% vs 48%) lub z opóźnionym w czasie wdrożeniem leczenia chirurgicznego, rzadziej więc wymagają stosowania immunoterapii 2 linii. Wczesne leczenie
celowane prowadzi zatem do osiągania lepszych wyników leczenia.

Literatura
1.

Vitaliani R., Mason W., Ances B., Zwerdling T., Jiang Z., Dalmau J., Paraneoplastic
encephalitis, psychiatric symptoms, and hypoventilation in ovarian teratoma, Ann Neurol.
2005, 58(4), s. 594-604.
2. Dalmau J., Tüzün E., Wu H.Y., Masjuan J., Rossi J.E., Voloschin A., Baehring J.M.,
Shimazaki H., Koide R., King D., Mason W., Sansing L.H., Dichter M.A., Rosenfeld
M.R., Lynch D.R., Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis
associated with ovarian teratoma, Ann Neurol. 2007, 61(1), s. 25-36.
3. Granerod J., Ambrose H.E., Davies N.W., Clewley J.P., Walsh A.L., Morgan D.,
Cunningham R., Zuckerman M., Mutton K.J., Solomon T., Ward K.N., Lunn M.P., Irani
S.R., Vincent A., Brown D.W., Crowcroft N.S., Causes of encephalitis and differences in
their clinical presentations in England: a multicentre, population-based prospective study,
Lancet Infect Dis. 2010,10(12), s. 835-44.
4. Dalmau J., Gleichman AJ., Hughes EG., Rossi JE., Peng X., Lai M., Dessain S.K.,
Rosenfeld M.R., Balice-Gordon R., Lynch D.R., Anti-NMDA-receptor encephalitis: case
series and analysis of the effects of antibodies, Lancet Neurol. 2008, 7(12), s. 1091-8.
5. Dalmau J., Lancaster E., Martinez-Hernandez E., Rosenfeld M.R., Balice-Gordon R.,
Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR
encephalitis, Lancet Neurol. 2011, 10(1), s. 63-74.
6. Titulaer M.J., McCracken L., Gabilondo I., Armangué T., Glaser C., Iizuka T., Honig L.S.,
Benseler S.M., Kawachi I., Martinez-Hernandez E., Aguilar E., Gresa-Arribas N., RyanFlorance N., Torrents A., Saiz A., Rosenfeld M.R., Balice-Gordon R., Graus F., Dalmau
J., Treatment and prognostic factors for long-term outcome in patients with anti-NMDA
receptor encephalitis: an observational cohort study, Lancet Neurol. 2013,12(2), s. 157-65.
7. Florance N.R., Davis R.L., Lam C., Szperka C., Zhou L., Ahmad S., Campen C.J., Moss
H., Peter N., Gleichman A.J., Glaser C.A., Lynch D.R., Rosenfeld M.R., Dalmau J., AntiN-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) encephalitis in children and adolescents, Ann
Neurol. 2009, 66(1), s. 11-8.
8. Seki M., Suzuki S., Iizuka T., Shimizu T., Nihei Y., Suzuki N., Dalmau J., Neurological
response to early removal of ovarian teratoma in anti-NMDAR encephalitis, J Neurol
Neurosurg Psychiatry, 2008. 79(3). s. 324-6.
9. Tüzün E., Zhou L., Baehring J.M., Bannykh S., Rosenfeld M.R., Dalmau J., Evidence for
antibody-mediated pathogenesis in anti-NMDAR encephalitis associated with ovarian
teratoma, Acta Neuropathol., 2009, 118(6), s. 737-43.
10. Balu D., The NMDA Receptor and Schizophrenia: From Pathophysiology to Treatment.
Advances in pharmacology. 2016, 76, s. 351-82.

207

Patrycja Figurowska

11. Braverman J.A., Marcus C., Garg R., Anti-NMDA-receptor encephalitis: A neuropsychiatric syndrome associated with ovarian teratoma, Gynecol Oncol Rep. 2015,14, s. 1-3.
12. Gresa-Arribas N., Titulaer M.J., Torrents A., Aguilar E., McCracken L., Leypoldt F.,
Gleichman A.J., Balice-Gordon R., Rosenfeld M.R., Lynch D., Graus F., Dalmau J.,
Antibody titres at diagnosis and during follow-up of anti-NMDA receptor encephalitis:
a retrospective study, Lancet Neurol. 2014,13(2), s. 167-77.
13. Liu C.Y., Zhu J., Zheng X.Y., Ma C., Wang X., Anti-N-Methyl-D-aspartate Receptor
Encephalitis: A Severe, Potentially Reversible Autoimmune Encephalitis, Mediators
Inflamm. 2017, 2017, s. 6361479.
14. Gomes Ferreira M., Lapresa Alcalde V., García Sánchez M.H., Hernández Hernández L.,
Doyague Sánchez M.J., Successful treatment of anti-NMDA receptor encephalitis with
early teratoma removal and plasmapheresis: A case report, Medicine (Baltimore), 2018,
97(31), s. e11325.
15. Iizuka T., Sakai F., Ide T., Monzen T., Yoshii S., Iigaya M., Suzuki K., Lynch D.R.,
Suzuki N., Hata T., Dalmau J., Anti-NMDA receptor encephalitis in Japan: long-term
outcome without tumor removal, Neurology, 2008, 70(7), s. 504-11.
16. Mann A.P., Grebenciucova E., Lukas R.V., Anti-N-methyl-D-aspartate-receptor
encephalitis: diagnosis, optimal management, and challenges, Ther Clin Risk Manag,
2014, 10, s. 517-25.
17. Gable M.S., Sheriff H., Dalmau J., Tilley D.H., Glaser C.A., The frequency of autoimmune
N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis surpasses that of individual viral etiologies in
young individuals enrolled in the California Encephalitis Project, Clin Infect Dis. 2012,
54(7), s. 899-904.
18. Graus F., Titulaer M.J., Balu R., Benseler S., Bien C.G., Cellucci T., Cortese I., Dale R.C.,
Gelfand J.M., Geschwind M., Glaser C.A., Honnorat J., Höftberger R., Iizuka T., Irani S.R.,
Lancaster E., Leypoldt F., Prüss H., Rae-Grant A., Reindl M., Rosenfeld M.R., Rostásy
K., Saiz A., Venkatesan A., Vincent A., Wandinger K.P., Waters P., Dalmau J., A clinical
approach to diagnosis of autoimmune encephalitis, Lancet Neurol., 2016,15(4), s. 391-404.

Potworniak jajnika jako istotna rokowniczo przyczyna zapalenia mózgu
związanego z przeciwciałami przeciwko receptorowi NMDA
Streszczenie
Zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDAR to rzadkie schorzenie, które dotyczy głównie młodych
kobiet i często współwystępuje z potworniakiem jajnika (OT). W przeciwieństwie do innych zapaleń mózgu,
proces chorobowy obejmuje głównie układ limbiczny. Typowy dla autoimmunologicznego limbicznego
zapalenia mózgu (ALE) jest zespół objawów psychiatrycznych, zaburzeń pamięci, świadomości i centralna
hipowentylacja. Z tego powodu pacjenci często trafiają początkowo do oddziałów psychiatrycznych, co
opóźnia postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie leczenia. Mimo ciężkiego przebiegu klinicznego,
ALE charakteryzuje się wysoką wyleczalnością. Celem pracy jest określenie częstości, z jaką potworniak
jajnika powoduje limbiczne zapalenie mózgu i weryfikacja, czy wczesne rozpoznanie i leczenie
przyczynowe istotnie poprawia rokowanie w ALE. Praca ma charakter poglądowy; obejmuje publikacje
anglojęzyczne zamieszczone na platformie PubMed, dostępne jako wynik wyszukiwania fraz „antiNMDAR encephalis” i „ovarian teratoma”. Częstość współwystępowania OT i ALE jest większa u młodych
kobiet rasy azjatyckiej i czarnej. Wykazano, że wczesne rozpoznanie OT i leczenie przyczynowe ALE
znacznie poprawia rokowania. ALE to możliwa do wyleczenia postać zapaleń mózgu, w której rokowanie
zależy między innymi od obecności guza germinalnego i czasu upływającego od wystąpienia objawów do
wdrożenia leczenia. Młode kobiety, u których wystąpiły nagłe objawy psychiatryczne i neurologiczne
sugerujące rozpoznanie ALE, powinny być diagnozowane w kierunku OT.
Słowa kluczowe: anty-NMDAR, potworniak jajnika, rokowanie, częstotliwość występowania
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Ovarian teratoma as a significant prognostic cause of anti-NMDA receptor
antibodies associated encephalitis
Abstract
Anti-NMDAR encephalitis is a rare condition that affects mainly young women and is often associated
with ovarian teratoma (OT). Unlike other types of encephalitis, it involves dominantly the limbic system.
Typical for atoimmune limbic encephalitis (ALE) is a complex of psychiatric symptoms, memory deficits,
loss of consciousness, and central hypoventilation. For this reason, patients often are initially admitted to
psychiatric wards, what may delay correct diagnosis and treatment. Despite its severe clinical course, ALE
is characterized by a high curability. The aim of the study is to determine the frequency of ovarian teratoma
and limbic encephalitis coexistence and to verify whether early diagnosis and causal treatment significantly
improve the prognosis of ALE. This review includes papers published in English, available as a search
result for "anti-NMDAR encephalis" and "ovarian teratoma" on PubMed. The incidence of OT and ALE
coexistence is higher in young Asian and black women. Early diagnosis of OT and causal treatment of
ALE have been shown to significantly improve prognosis. ALE is a curable form of encephalitis, the
prognosis of which depends inter alia on the presence of a germinal tumor and the time from symptom
onset to treatment implementation. Young women who develop sudden psychiatric and neurological
symptoms suggesting a diagnosis of ALE should be also examined in the context of OT coexistence.
Keywords: anti-NMDAR, ovarian teratoma, prognosis, frequency
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Interdyscyplinarność w diagnostyce raka nerki
1. Wstęp
Celem pracy jest ukazanie interdyscyplinarności w przypadku leczenia i diagnostyki
nowotworu nerki. Ostra i przewlekła choroba nerek obejmuje złożony zestaw chorób,
które mogą zarówno prowadzić do raka, jak i wynikać z niego. Dokonaliśmy przeglądu
literatury dotyczącej każdej z rozpoznawalnych przyczyn raka nerki. Korzystając
z porównawczego podejścia wykazano, że, poziomy betainy, choliny były związane
z czynnością nerek u ludzi [1, 2]. W szczególności choroba nerek może wynikać ze
stosowania środków chemioterapeutycznych. Wiele obecnych i nowo opracowanych
chemioterapeutyków przeciwnowotworowych ma działanie nefrotoksyczne i może
sprzyjać dysfunkcji nerek, która często objawia się w końcowych stadiach raka. Wraz
z wprowadzaniem nowych terapii w leczeniu raka, nowe objawy toksyczności ze
strony nerek wymagają właściwej diagnozy i leczenia [3-5]. Autorzy zaproponowali
nieinwazyjne procedury diagnostyczne do oceny czynnościowej układu mięśniowoszkieletowego, w tym kontrolę wstępną, systematyczną i przekrojową [6]. Cisplatyna
jest dobrze znanym lekiem chemioterapeutycznym stosowanym w leczeniu wielu nowotworów. Jednak leczenie cisplatyną w leczeniu raka ma poważne skutki uboczne, takie
jak ostre nefrotoksyczne uszkodzenie nerek. Nerki dorosłych kręgowców są powszechnie stosowane jako modele ostrego uszkodzenia nerek wywołanego cisplatyną. Cisplatyna indukuje histologiczne uszkodzenie kanalików nerkowych, określane ilościowo
na podstawie oceny uszkodzeń kanalików nerkowych na skrawkach nerki barwionych
kwasem nadjodowym i barwieniem Schiffa [7-9]. Podawanie windezyny jest czynnikiem ryzyka ostrego uszkodzenia nerek spowodowanego wysokimi dawkami metotreksatu u pacjentów z nowotworami hematologicznymi [10]. Najnowsze osiągnięcia
w medycynie spersonalizowanej opierają się na krokach pomiarów molekularnych,
które kierują osobistymi decyzjami medycznymi. Główne podejście do profilowania
molekularnego polega na pomiarze DNA, RNA i/lub białek w próbkach tkanek,
zwłaszcza w guzach i wokół nich. Ten pomiar dostarcza biomarkerów molekularnych,
które są potencjalnie predykcyjne dla odpowiedzi i typu guza. Współczesne metody
leczenia raka wykorzystują najczęściej biopsję tkanki jako punkt wyjścia do profiloania molekularnego. Biopsje tkankowe obejmują fizyczną resekcję niewielkiej próbki
tkanki, co prowadzi do miejscowego uszkodzenia tkanki, krwawienia, zapalenia i stresu,
a także do zwiększonego ryzyka przerzutów. Opracowano technologię pobierania biomolekuł z tkanek za pomocą elektroporacji. Dalszy rozwój metod ekstrakcji in vivo
opartych na elektroporacji może prowadzić do nowych podejść do molekularnego
profilowania guzów i środowiska guza oraz do powiązanych praktyk diagnostycznych
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[11, 12]. Do głównych celów multidyscyplinarnego podejścia należy skoordynowane
wysoce efektywne współdziałanie lekarzy specjalistów w celu terminowego rozpoznania, przepisania i przeprowadzenia planowanego leczenia, a także zapobiegania
i korygowania zdarzeń niepożądanych leczenia w celu uzyskania jak najtrwalszego
efektu leczenia. W artykule omówiono rolę zespołu multidyscyplinarnego, w tym
onkologa, urologa, patomorfologa, genetyki molekularnej, radiologa, onkologa medycznego, radioterapeuty, neurochirurga, chirurga ortopedy, chirurgów wewnątrznaczyniowych, klatki piersiowej i brzucha w skutecznym leczeniu pacjentów onkurologicznych. Aby rozwiązać zaistniałe problemy w diagnostyce nerki, konieczne jest
stworzenie wspólnych standardów leczenia chorób onkologicznych, rozwój i doskonalenie systemu opieki onkologicznej, usprawnienie logistyki i doskonalenie umiejętności specjalistów czy szkolenie specjalistów o wymaganym profilu [13, 14].

2. Terapia fotodynamiczna (PDT)
Terapia fotodynamiczna (PDT – ang. Photodynamic Therapy) jest leczeniem raka,
które wykorzystuje generację reaktywnych form tlenu (ROS) do uszkadzania komórek
rakowych. Do generowania ROS wykorzystuje się różnego rodzaju fotouczulacze
(PS), które są wzbudzane przez zewnętrzne światło widzialne o różnej intensywności,
takiej która nie uszkadza zdrowej tkanki. Podstawowym generowanym ROS jest tlen
singletowy (1O2), który reaguje z cząsteczkami komórek, ostatecznie powodując
uszkodzenie tkanek i śmierć komórki. Mechanizm 1O2 powstawanie w tym układzie to
transfer energii z wzbudzonego PS do tlenu w stanie uziemienia. Inne ROS, takie jak
ponadtlenek i rodnik hydroksylowy, są również generowane w znacznie mniejszym
stopniu i mogą być również toksyczne dla komórek. Tlen singletowy jest krótkotrwałym ROS (< 1 μs w komórce), dlatego wymagane jest generowanie 1O2 w odległości
około 20 nm od miejsca, w którym chcemy zastosować terapię. Obrazowanie metodą
rezonansu magnetycznego ważonego dyfuzją (DW-MRI) jest szeroko stosowane do
oceny uszkodzeń guza metodą PDT poprzez pomiar różnic w dyfuzji wody w tkankach.
Relaksacja spinowo-sieciowa może również pomóc w rozróżnieniu zdrowej i rakowej
tkanki przed leczeniem. Damadian odnotował różnice w T1 między wodą destylowaną
nasyconą powietrzem, a kilkoma próbkami tkanki, które wykazują tendencję spadkową,
np. woda destylowana (T1, 2,677 s), nowotwór wątroby (T1, 0,826 s), wątroba prawidłowa (T1, 0,293 s). Trend ten przypisywano wyższemu poziomowi uporządkowania
wody komórkowej w zdrowej tkance. W przeprowadzonym badaniu potwierdzono, że
kliniczny skaner rezonansu magnetycznego umożliwia precyzyjny pomiar zawartości
tlenu, poprzez wyznaczanie czasów relaksacji T1 oraz T2.

3. Analiza literatury – leczenie raka nerki
We wczesnej chorobie raka nerki standardem leczenia pozostaje radykalna lub częściowa nefrektomia, ale innowacyjne techniki ablacji, w tym ablacja prądem o częstotliwości radiowej, ablacja mikrofalowa, krioablacja itp. W przypadku przerzutów
konieczne jest multidyscyplinarne podejście zespołowe w celu doboru pacjentów do
cytoredukcyjnej nefrektomii, metastasektomii i/lub leczenia systemowego w celu optymalizacji strategii leczenia [15, 16]. Rak nerki jest rzadką chorobą wieku dziecięcego.
Należy to jednak wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej w wykrywaniu guza
nerkowego. Najważniejszymi czynnikami ryzyka przeżycia są stadium guza i stan
węzłów chłonnych. Brakuje danych dotyczących uzupełniającej terapii celowanej
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w leczeniu przerzutów w dzieciństwie. Konieczne są dalsze prospektywne, wieloośrodkowe badania, aby uzyskać więcej informacji na temat biologii i przebiegu tej
choroby oraz uzyskać opcje leczenia uzupełniającego w miejscowo zaawansowanej
chorobie [17]. Stosowanie skojarzenia niwolumabu + ipilimumabu i kabozantynibu jest
ograniczone do pacjentów ze średniego i wysokiego ryzyka. W tej podgrupie immunoterapia była skuteczniejsza pod względem całkowitego przeżycia w porównaniu
z sunitynibem. Temsyrolimus jest zatwierdzony tylko dla pacjentów wysokiego ryzyka.
Sunitynib i pazopanib można również stosować jako opcję drugiej linii, przy czym
stosowanie pazopanibu jest ograniczone do przypadku niewydolności cytokin. Niwolumab i kabozantynib wykazały lepsze przeżycie całkowite w porównaniu z ewerolimusem. Monoterapia ewerolimusem została zastąpiona nowymi opcjami. Pytanie
o optymalną kolejność zabiegów wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Interdyscyplinarne
spotkanie ekspertów miało na celu omówienie kryteriów, jakie należy stosować
w terapii. Podobnie jak w latach ubiegłych eksperci zamierzali przedstawić zalecenia
dotyczące praktyki klinicznej [18-20].
Niepowodzenie leczenia z powodu nieodpowiedniego zniszczenia leczonej energii
energią ablacyjną określa się jako niepowodzenie ablacji. W przypadku niepowodzenia
ukierunkowanego energia nie jest odpowiednio dostarczana przestrzennie do guza
i niepowodzenie selekcji występuje. Standaryzacja definicji pomaga w uzyskaniu porównywalnych wyników badań i ułatwia jasną komunikację w praktyce klinicznej [21].
Wskaźniki zapadalności były co najmniej pięciokrotnie wyższe u mężczyzn w wieku
70 lat i więcej, ale z upływem czasu nie było żadnego szczególnego trendu. W przypadku mężczyzn w wieku poniżej 70 lat wskaźniki zapadalności zaczęły rosnąć około
2000 roku. Wskaźniki zapadalności były niższe u kobiet, ale z podobnym wzorcem jak
u mężczyzn. Śmiertelność pozostawała stabilna w czasie u osób w wieku 70 lat i starszych. Wyzwaniem w leczeniu raka nerki u osób starszych jest ustanowienie interdyscyplinarnej współpracy między różnymi specjalnościami, takimi jak chirurdzy,
onkolodzy kliniczni i geriatrzy, aby być w stanie zapewnić najlepszą możliwą opiekę
w przyszłości [22].
Poprawa przeżycia specyficznego dla choroby nastąpiła równolegle ze zmniejszeniem terapii w dużych podgrupach pacjentów. Jednak wyniki dla niektórych podgrup
pacjentów, w tym pacjentów z niekorzystnymi cechami histologicznymi i molekularnymi, chorobami obustronnymi i nawrotami, pozostają znacznie poniżej wzorcowego
wskaźnika przeżycia wynoszącego 90% [23]. Pomimo, że wczesne rozpoznanie raka
nerki jest obecnie częstsze, około 25-30% pacjentów ma przerzuty w momencie prezentacji, a u około 30% rozwija się nawrót lub przerzuty po radykalnym leczeniu
zlokalizowanej choroby. Wstępne multimodalne podejścia do leków immunoterapeutycznych są obecnie walidowane u pacjentów leczonych nowymi celowanymi środkami. Pacjenci są teraz w stanie otrzymać optymalną strategię terapeutyczną, której
celem jest dłuższe przeżycie przy akceptowalnej jakości życia i uniknięcie niepotrzebnych chorób współistniejących. W tym kontekście konieczne jest promowanie
selekcji pacjentów za pomocą ustalonych modeli prognostycznych w ramach multidyscyplinarnego zespołu w celu oceny zaleceń cytoredukcyjnej nefrektomii, metastasektomii i/lub leczenia systemowego [24]. Terapie celowane, takie jak sunitynib,
pazopanib, bewacyzumab, sorafenib i ewerolimus, stały się nowymi standardami
terapeutycznymi w leczeniu raka nerkowokomórkowego [25]. Odległe przerzuty
występują regularnie u dzieci z guzami litymi. Najbardziej dotkniętym narządem jest
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płuco. Niemal we wszystkich pozaczaszkowych guzach litych u dzieci obecność przerzutów do płuc wiąże się z niekorzystnym rokowaniem dla dzieci. Dlatego właściwe
leczenie przerzutów do płuc jest niezbędne i wpływa na wynik leczenia. Pomimo
różnych krajowych i międzynarodowych badań przeprowadzonych na pediatrycznych
jednostkach nowotworowych, protokoły te zwykle nie uwzględniają szczegółowo
określonych aspektów chirurgicznych lub wytycznych dotyczących przerzutów do
płuc. Omówiono szczególne interesujące miejsca, które kładą nacisk na mięsaki,
nefroblastomy, hepatoblastoma i inne nowotwory. Operacja przerzutów do płuc jest
bezpieczna, pozytywnie wpływa na rokowanie chorych i powinna być agresywna
w zależności od guza. W każdym przypadku obowiązkowe jest podejście interdyscyplinarne, obejmujące onkologię dziecięcą i radiologię [26].
Najnowsze trendy w chirurgii masy nerkowej wskazują, że rodzaj wykonywanej
operacji może w dużej mierze zależeć od stylu praktyki chirurga. Przeanalizowano
prospektywną bazę danych pacjentów leczonych z powodu masy nerkowej. Chirurgia
małoinwazyjna była wykonywana przez laparoskopistę, a operacja otwarta przez
onkologa urologa. Porównywano dane demograficzne i kliniczno-patologiczne między
leczonymi grupami za pomocą nieparametrycznej analizy wariancji [27, 28]. Interdyscyplinarne podejście do leczenia guzów nerkowych, obejmujące zarówno laparoskopistę,
jak i onkologa urologa, może zmniejszyć wpływ stylu praktyki chirurga na rodzaj
wykonywanej operacji Wraz z wprowadzeniem celowanych terapii lekowych nastąpiła
zmiana paradygmatu leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Nowe
związki, takie jak sunitynib, sorafenib, bewacyzumab i temsirolimus, stały się nowymi
standardami terapeutycznymi zastępującymi cytokiny jako terapię standardową. Ostatnio
substancje te zostały uzupełnione ewerolimusem i pazopanibem [29]. Renina i prorenina związane z PRR wykazują zwiększoną aktywność enzymatyczną, a wiązanie
aktywuje sygnalizację wewnątrzkomórkową, zwiększając ekspresję białek profibrotycznych [30]. Złośliwe guzy mezenchymalne często stanowią 39,7% ogółu chorych,
guzy łagodne 17%, zmiany guzopodobne – 17,8%, a robaczycy przerzutowe – 8,6%.
Złośliwe guzy kości stanowiły 50,2%, a złośliwe guzy tkanek miękkich stanowiły
49,8% wszystkich mięsaków [31].
Wraz z wprowadzeniem terapii celowanych nastąpiła zmiana paradygmatu
w leczeniu raka nerkowokomórkowego z przerzutami. Spadło stosowanie cytokin jako
długotrwałej terapii standardowej. Nowe leki, takie jak sunitynib – sorafenib, bewacyzumab i temsyrolimus, stały się nowymi standardami terapeutycznymi [32].

4. Podsumowanie
W ostatnich latach leczenie raka nerki staje się coraz bardziej złożone ze względu
na włączenie szeregu skutecznych terapii ogólnoustrojowych, przedłużających przeżycie i zwiększających strategie terapeutyczne w celu odciążenia guza, a nawet
osiągnięcia całkowitej odpowiedzi chirurgicznej i przedłużonych okresów bez choroby.
Rak nerki należy do nielicznych typów nowotworów, dla którego nie można wskazać
wyraźnych czynników etiologicznych. Jest nowotworem trudnym do diagnostyki ze
względu na utrudnienie anatomiczne polegające na położeniu i budowie nerek.
Konieczne wydaje kontynuowanie prac nad technikami diagnostycznymi do wczesnej
interwencji lekowej. Najnowocześniejsze metody terapeutyczne w raku nerki to leczenie
przeciwciałami.
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Interdyscyplinarność w diagnostyce raka nerki
Streszczenia
W pracy badawczej spotykają się zagadnienia z kilku gałęzi medycyny: patomorfologii, radiologii, onkologii,
chirurgii. W pracy badawczej próbki poddawane są badaniu fotodynamicznemu oraz badaniu rezonansem
magnetycznym. Próbki raków nerek oraz tkanek nerek zdrowych usunięte przez chirurgów, przed utrwaleniem pobierane są do lodu, a następnie poddane badaniu rezonansem magnetycznym i badaniem metodą
fotodynamiczną. Wszystkie czynności, po usunięciu nerki od pacjenta, wykonywane są in vitro. Ponieważ
cześć nowotworów nerek pod mikroskopem wyglądają podobnie można mieć nadzieję, że opisane powyżej
metody pomogą również w diagnostyce patomorfologicznej. Po wykonaniu opisanej części eksperymentu,
wykonywane są preparaty histologiczne z uzyskanych materiałów i oceniane, ile procent komórek uległo
martwicy. Tkanka zdrowa i nowotworowa różnią się od siebie, dlatego procent komórek który ulega
martwicy jest inny dla tkanki zdrowej i chorej. Tlen singletowy, powstający podczas naświetlania tkanek
podczas badania fotodynamicznego jest odpowiedzialny za martwicę komórek. Z tych eksperymentów
można będzie się dowiedzieć czy pomiar czasów relaksacji wody mierzony rezonansem magnetycznym,
oraz stężenie tlenu singletowego mierzonego metodą fotodynamiczną, mogą być przydatnymi narzędziami
wspomagającymi obecnie używane metody do wykrywania nowotworów. W niektórych sytuacjach – przy
specjalnych typach nowotworów i odpowiednim stopni zaawansowania klinicznego, już dzisiaj można
ograniczyć rozległość zabiegu operacyjnego lub całkowicie go wyeliminować.
Słowa kluczowe: rak nerki, diagnostyka, terapia

Interdisciplinarity in the diagnosis of kidney cancer
Abstract
The research work covers issues from several branches of medicine: pathomorphology, radiology, oncology,
and surgery. In the research work, samples are subjected to photodynamic examination and magnetic resonance imaging. Samples of kidney cancer and healthy kidney tissue removed by surgeons, before fixation,
are collected on ice, and then subjected to magnetic resonance imaging and photodynamic examination.
After the kidney is removed from the patient, all activities are performed in vitro. Since some kidney
tumors look similar under the microscope, it can be hoped that the methods described above will also help
in pathomorphological diagnosis. After performing the described part of the experiment, microscope slides
are made of the obtained materials and it is assessed how many percent of cells have necrotized. Healthy
and neoplastic tissue differ, therefore the percentage of cells that necrosis is different for healthy and
diseased tissue. Singlet oxygen, generated during the irradiation of tissues during photodynamic examination, is responsible for cell necrosis. From these experiments, it will be possible to find out whether
the measurement of water relaxation times measured by magnetic resonance and the concentration of
singlet oxygen measured by the photodynamic method may be useful tools supporting the current methods
of cancer detection. In some situations – with special types of neoplasms and the appropriate stage of
clinical advancement, today it is possible to reduce the extent of the surgery or completely eliminate it.
Keywords: kidney cancer, diagnosis, therapy
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Wdrukowane lęki z przeszłości – dziedziczenie
epigenetyczne traumy Holocaustu na przykładzie
„Letter to Breslau” Mai Lasker-Wallfisch
1. Przeszłość nie umarła. Ona nawet nie przeminęła (Wiliam Faulkner) –
dziedzictwo epigenetyczne
Trauma międzypokoleniowa to termin z psychologii, który opisuje zjawisko przekazywania traumy psychologicznej z rodziców na potomstwo. Jednym z możliwych
kluczy do zrozumienia tego problemu na poziomie biologicznym jest epigenetyka.
Badania w tej dziedzinie wyjaśniają, w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają
na ekspresję genów. Kwestia traumy międzypokoleniowej pokazuje, że stan naszej
psychiki może wpływać na aktywność biologiczną komórek w całym organizmie.
Jednocześnie istnieją mechanizmy, dzięki którym zmiany te są dziedziczone.
Trauma międzypokoleniowa została po raz pierwszy rozpoznana u dzieci osób
ocalałych z Holokaustu. W latach 60. kanadyjscy psychologowie zaobserwowali, że
duża liczba dzieci ocalałych z Holocaustu szuka pomocy w szpitalach psychiatrycznych. Ten schemat po raz pierwszy opisał traumę międzypokoleniową. W kolejnych
latach okazało się, że problem ten dotyczył również trzeciego pokolenia. Wnuki osób
ocalałych z Holokaustu były o 300% bardziej narażone na leczenie psychiatryczne niż
reszta populacji [1].
Badania naukowe wykazują, że następstwa traumy mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kierując się aktualnym stanem wiedzy z dziedziny biologii
komórek, neuronauki, epigenetyki i psychologii rozwojowej, w celu zrozumienia tego,
w jaki sposób powstała powtarzająca się trauma, należy zbadać przynajmniej trzy
generacje danej rodziny. Rachel Yehuda, profesor psychiatrii i neuronauki, będąca
ekspertką w temacie zespołu stresu pourazowego (ang. PTSD), przeprowadziła badania
dotyczące neurobiologicznych symptomów PTSD u osób ocalałych z Holokaustu i ich
dzieci. We współpracy z Elisabeth Binder, dyrektorką Instytutu Psychiatrii im. Maxa
Plancka w Monachium, przeprowadzono badania dotyczące epigenetycznych zmian
genu FKBP5.
Badania epigenetyczne stwierdzają, że informacje, które nie są przechowywane
w DNA, mogą być również dziedziczone. Są to informacja, które regulują aktywność
genów, czyli w jakim czasie, w jakich komórkach i jak silnie odczytywane są określone
geny. Informacje te często nie są zawarte w genach, ale w tzw. epigenomie, przedrostek epi z greckiego oznacza „ponad”, „w dodatku do”. Epigenom, stanowiący nadbudowę nad kodem genetycznym obejmuje wszystkie modyfikacje epigenetyczne,
które są zlokalizowane w określonych punktach genomu i stale dostosowują odczyt
genomu. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju, funkcjonowania i przystosowania się
1
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organizmu do środowiska. Epigenetyka bada, w jaki sposób aktywność naszych genów
jest kontrolowana. Zmiana aktywności genu zachodzi między innymi poprzez przyłączenie się grup metylowych, fosforytowych i innych, do cytozyny w DNA. Istotne
znaczenie w tym względzie ma indywidualny styl życia i warunki środowiskowe, które
mogą wpływać na ekspresję informacji genetycznej poprzez mechanizmy epigenetyczne,
a tym samym na nasz rozwój i nasze zdrowie. Te informacje epigenetyczne, nabyte
w trakcie życia, mogą być również przekazywane potomstwu. Epigenetyka jest kluczem
do zrozumienia traumy międzypokoleniowej na poziomie biologicznym. Badania
w dziedzinie epigenetyki wyjaśniają, w jaki sposób czynniki środowiskowe wpływają
na ekspresję genów [2].
„Epigenetycznymi” zwane są procesy, które nie zmieniają faktycznej informacji
genetycznej, lecz czynią ją lepiej lub gorzej dostępną. FKPB5 decyduje o tym,
jak skutecznie organizm jest w stanie poradzić sobie z hormonami stresu,
w związku z czym gen ten steruje całym systemem regulującym uwalnianie
hormonów stresu. Gen FKBP5 zmienia się w przypadku występowania wielu
różnych chorób, jak na przykład zespołu stresu pourazowego lub depresji.
Udało nam się wykazać, że istnieją skutki traumy o charakterze międzypokoleniowym [3].
– stwierdza Binder. Wyniki badań wskazują na to, że tzw. dziedzictwo epigenetyczne, czyli suma zebranych podczas życia rodziców doświadczeń, ma wpływ na geny
potomków i że może ono odgrywać ważną rolę w rozwoju dzieci. Zmiany epigenetyczne u dzieci nie wydają się być spowodowane własnymi doświadczeniami z dzieciństwa, lecz sprowadzają się rzeczywiście wyłącznie do doświadczenia Holokaustu
przez rodziców [3] – mówi Rachel Yehuda. Przedmiotowe badania wykazały, że dzieci
osób ocalałych z Holokaustu wykazują podobnie niski poziom kortyzolu, jak ich
rodzice, co predysponowało je do rozwinięcia – podobnie jak miało to miejsce w przypadku ich rodziców – symptomów PTSD i w wielu wypadkach przyczyniło się do
tego, że cierpiały one na depresję i stany lękowe [4].
Biolog komórkowy Bruce Lipton również potwierdza, że zarówno negatywne, jak
i pozytywne emocje mają wpływ na ludzkie DNA: Emocje matki, takie jak strach,
złość, miłość, nadzieja, mogą biochemicznie zmienić ekspresję genów jej potomstwa [5].
Wewnątrzmaciczna komunikacja między matką a płodem, jak również reakcja płodu
na emocje przekazywane przez matkę, zostały przeanalizowane w badaniach z dziedziny psychologii. W badaniach zjawisk somatopsychicznych, czyli wpływu podstawowych procesów fizjologicznych na strukturę osobowości jednostki oraz na poziom
jej zdolności percepcyjnych, stwierdzono, że gruczoły napiętej, zestresowanej, przygnębionej lub niespokojnej ciężarnej kobiety wydzielają zwiększone ilości substancji
neurohormonalnych, takich jak adrenalina, noradrenalina i seratonina. Substancje te
przechodzą następnie z krwiobiegu matki do krwiobiegu płodu. Skutkuje to biologiczną wrażliwością i predyspozycjami do wystąpienia w przyszłości zaburzeń psychicznych, takich jak lęk czy depresyjność – twierdzi Dina Werdi [6]. Podobnie Tamar
Shoshan stwierdza, że od momentu narodzin dzieci narażone są na traumatyczne
cierpienie i niezakończoną żałobę swoich rodziców: Long before verbal communication, the baby absorbs the reflection of sadness, excessive concern or simply the
parents „emotional absence” [7].
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Zespół pod kierownictwem Yehudy „gene changes” u ocalałych z Holocaustu,
zmiany, które zdaniem naukowców zostały przekazane potomstwu. The gene changes
in the children could only be attributed to Holocaust exposure in the parents –
podsumowuje Yehuda. To co opisuje Yehuda, określane jest jako dziedziczenie
epigenetyczne, innymi słowy, że traumatyczne doświadczenia wpływają na DNA in
ways that are passe on to children and grandchildren, jak coś w rodzaju molekularnych blizn.
Krytyczne głosy wobec badań Yehudy odnoszą się do niewielkiego rozmiaru badań
(przebadano 32 ocalałych i 22 ich potomków) oraz skupieniu się tylko na niewielkiej
liczbie genów, nie uwzględniając przy tym czynników społecznych [8].
Ponieważ środowisko wpływa na epigenom dziecka przez całe życie, rozróżnienie,
które zmiany są nabyte, a które odziedziczone po przodkach, może być trudne. Nadmierna stymulacja ekspresji genów może być związana ze stresem, na który narażone
jest potomstwo z powodu traumy rodzicielskiej. W tym przypadku zmiany epigenetyczne nie byłyby (jedynie) dziedziczone biologicznie, ale nabyte poprzez kontakt
z osobami, które zachowują się dysfunkcyjnie w wyniku trudnych doświadczeń.

2. I had never met anyone just like me – matczyne emocje a rozwój
dziecka na przykładzie Anity i Mai Lasker-Wallfisch
Choć brzmi to zaskakująco, to świadectwa dzieci byłych więźniów kacetów
zdają się sugerować, że syndrom obozowy można odziedziczyć. […] trudności
w budowaniu relacji, poczucie ciągłego zagrożenia, nieświadome bądź
świadome przekazywanie informacji o tym, że świat jest zagrożeniem itp. –
wpływają na kształtowanie się osobowości drugiego pokolenia, czyli dzieci
byłych więźniów. One same nie doświadczyły obozowej rzeczywistości, ale
przez swoich rodziców zostały ukształtowane w nieprawidłowy sposób [9].
– stwierdza psychiatra Krzysztof Rutkowski z Katedry Psychoterapii Collegium
Medicum Uniersytetu Jagielońskiego. Analiza indywidualnych przypadków pozwala
przyjrzeć się długofalowym konsekwencjom i skutkom Holokaustu w rodzinach
ocalałych. Rozszerzając powszechny paradygmat badawczy dotyczący transgeneracyjnej
transmisji traumy, skupiono się na aspektach rodzinnego, kulturowo-psychospołecznego dziedzictwa w rodzinach ocalałych z Holokaustu, takich jak rodzina Mai LaskerWallfisch. Autorka pisze o traumatycznych przeżyciach i ich psychologicznych konsekwencjach nieświadomie przekazywanych przez pokolenia. Maya Lasker-Wallfisch,
córka ocalałej z obozów koncentracyjnych Auschwitz i Bergen-Belsen Anity LaskerWallfisch, mówi w książce „Letter to Breslau” o emocjonalnym przemilczeniu,
o traumach, które miały miejsce w historii jej rodziny jeszcze przed jej narodzinami
i o bólu, który nie rozpuszcza się sam z siebie z biegiem lat ani też sam z siebie się nie
zmniejsza. Książka jest próbą ratunku. Maya opisuje, jak transgeneracyjna trauma
determinuje własne życie, jak własna historia zawsze zależy od tego, co wydarzyło się
wcześniej.
Najwyraźniej większość ocalałych mimowolnie przenosiła swoje skomplikowane,
nieprzepracowane uczucia na płody. To właśnie w tym zagmatwanym emocjonalnym
świecie narodziła się Maya. W swej książe opisuje zamęt i dezorientację, które były
krajobrazem jej codzienności.
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Najważniejszą misją dla rodziców Mai po Holokauście było utrwalenie życia
poprzez stworzenie nowej rodziny. Jednocześnie, ze względu na następstwa Holokaustu,
napotykali oni na istotne trudności w wypełnianiu roli rodzica. W czasie Holokaustu
przeżyli ogromną traumę, która spowodowała przede wszystkim konsekwencje psychologiczne, takie jak pewnego rodzaju „psychological death” [1]. Stracili zdolność do
radzenia sobie z potrzebami ich córki. Cała energia rodziców została zainwestowana
w troskę o zapewnienie fizycznego i materialnego dobrobytu rodzinie.
Tego typu zachowania opisuje Tamar Shoshan podkreślając, że ta ciągła aktywność
oparta na dążeniu do „normalności”, pomagała ocalałym z Holocaustu odwrócić uwagę
od ich depresyjnych wspomnień [7]. Po wojnie ocaleni z Holocaustu mieli dwa psychologiczne wybory: albo pozostać w formie śmierci psychologicznej wypełnionej
wspomnieniami o Holokauście, albo zapomnieć o nich, by żyć na nowo. Budowanie
nowego życia i przekazywanie swojej historii były ze sobą sprzeczne [1].
Rodzice Mai nie komunikowali się z potomstwem na temat swojej traumy związanej z Holokaustem. Podobnie jak miało to miejsce w innych rodzinach, tak też
w rodzinie Mai milczenie było ich jedynym środkiem wyrazu, które często dla
ocalałych stało się regułą przetrwania.
Nawet jeśli osoba, która pierwotnie doświadczyła traumy, przemilczała swoje doświadczenie, to nieświadomie przenosi ona fragmenty doświadczeń, wspomnień
i doznań cielesnych na swoje potomstwo. Maya nieświadomie przejęła od rodziców lęk.
Niewypowiedziane i nieprzepracowane sprawy i emocje z przeszłości miały ogromny
wpływ na jej teraźniejszość. Maya była dzieckiem zdezorientowanych, pełnych wewnętrznych sprzeczności rodziców, którzy mimo ogromnej próżni, w jakiej się znaleźli,
nie mogli oprzeć się pewnej euforii przed cudem, jakim było ich przetrwanie. Zaś jej
przypadło zadanie, by stać się „kołem ratunkowym” dla zrozpaczonych dusz swoich
rodziców. Maja doświadczyła skutków traumy Holocaustu pośrednio, poprzez odniesienia swoich rodziców. Od urodzenia chłonęła cierpienie przodków. Dla jej rodziców
była ona źródłem otuchy i potwierdzeniem przeżycia. Kanadyjski psychiatra, dr Vivian
Rakoff, badał dzieci ocalałych i doszedł do wniosku, że wiele z tych dzieci postrzegało
swoje życie nie jako zwykłe życie do przeżycia, ale jako misję: To prawie tak, jakby
rodzice, starając się usprawiedliwić swoje przetrwanie, wymagali od dzieci cech, które
były kumulacją ich oczekiwań wobec wszystkich zmarłych, którzy byli na świecie [10].
W literaturze wspomnieniowej można doszukać się wielu przykładów na to, że
ocaleni traktowali jednak swoje dzieci nie tylko jako „koło ratunkowe”, ale także jako
nowy cel w życiu, który miał dawać namiastkę upragnionej „normalności”. Wiele
dzieci ocalałych miało wypełnić straszliwą pustkę po wymordowanej w Holocauście
rodzinie. Poczucie straszliwej pustki, w jakiej przyszli na świat potomkowie, i przypisana im rola powracają w literaturze dzieci ocalałych z Zagłady.
Maya przez dziesięciolecia nie wiązała doświadczeń rodziców z czasów nazistowskich z własnymi lękami i depresjami.
Anita nie chciała obarczać dzieci swoją przeszłością, chciała je przed traumą ludobójstwa, którego była świadkiem chronić: Skąd mogła wiedzieć, że takich tajemnic nie
da się utrzymać na stałe w ukryciu? Albo że duża część jej historii zostanie przeniesiona na mnie nieświadomie lub poprzez metakomunikację? [11]. Ponadto trudno jej
było znaleźć odpowiednie słowa, aby wyjaśnić dzieciom swoje przeżycia. Mimo to nie
uniknęła tego, że córka czuła się niczym „memorian candle” (Wardi). Jak pokazuje
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przykład Mai, dzieci Holocaustu w wieku dojrzałym potrzebują profesjonalnej pomocy
w budowaniu nowej tożsamości i poczucia własnej wartości. W dzieciństwie matka
nieświadomie przekazała córce wiele z jej własnej nieprzepracowanej traumy, wyposażając ją we wspomnienia i nadzieje, że staje się „świecą pamięci” dla tych, którzy nie
przeżyli. Analiza „Letter to Breslau” pozwala na śledzenie emocjonalnej historii,
w której czytelnik towarzyszy Mai w jej bolesnej i poruszającej podróży w głąb jej
wewnętrznego świata.
Maya Lasker-Wallfisch najbardziej na świecie chce porzucić rolę „świecy zapalonej
ku pamięci” [6]. Na przykładzie tego sformułowania izraelskiej psychoterapeutki Diny
Wardi widać, że wyjście z przytłoczenia wywołanego narzuconymi rolami stanowi
swego rodzaju pożegnanie, nowy początek, niemalże wyodrębnienie nowych komórek:
Nie będę już wyłącznie karawanem, jakim byłam przez te wszystkie lata [6]. Mówiąc to
dziecko ofiar Holocaustu ma na myśli pragnienie oddzielenia się od zamordowanej
wielopokoleniowej rodziny, która w pamięci stała się zindywidualizowanym obrazem
oraz pragnienie oddzielenia się od wizji rodziców, która została mu zaszczepiona
w bardzo młodym wieku, a polegała na podtrzymywaniu: pamięci o utraconym świecie,
godności rodziców i nadziei na nowe życie, co wiązało się jednak z koniecznością
internalizacji zniszczeń, w pierwotnej nadziei, że nawet bez wsparcia z zewnątrz mogą
się one rozejść lub odbudować [6].
W rodzinie Mai panowało przekonanie, że zgodnie z „hierarchią cierpienia” (ang.
hierarchy of suffering), w porównaniu do cierpienia doznanego w nazistowskich
obozach koncentracyjnych, każdy inny rodzaj cierpienia może być już tylko mniejszy,
dlatego w domu rodzinnym nie znalazła zrozumienia dla swoich problemów:
Po tym wszystkim, co wydarzyło się w Auschwitz i Bergen-Belsen, jak
ktokolwiek może jeszcze kiedykolwiek twierdzić, że ma problemy? Są ludzie,
którzy doświadczyli grozy zorganizowanego, zaplanowanego masowego
mordu, którzy na co dzień zmagali się z głodem, chorobami i śmiercią –
w porównaniu z tym codzienne troski, które zajmują większość z nas, są
w zasadzie niczym. W każdym razie wydają się one zupełnie błahe w porównaniu
z wyzwaniami, przed jakimi stawali ludzie w obozie zagłady. Przez całe życie
czułam, że moje własne cierpienie w ogóle się nie liczy. Tak, przez całe moje
życie, ponieważ to uczucie pojawiło się w bardzo młodym wieku, na długo
zanim poznałam historie cierpienia moich rodziców. Jeśli chodzi o moją
mamę, która zawsze była minimalistką, jeśli chodzi o własność osobistą,
powiedziałabym, że ma uproszczone, binarne spojrzenie na problemy,
z którymi większość ludzi zmaga się w swoim codziennym życiu: czy masz
wystarczająco dużo do jedzenia? Czy wiesz, gdzie dostaniesz swój następny
posiłek? Jeśli tak, to w czym tkwi problem? Czy masz buty, ubrania i wystarczająco dużo, aby przeżyć? Jeśli tak, to w czym tkwi problem? Czy ktoś
próbuje cię zabić? Czy wokół ciebie są ludzie, którzy próbują cię zabić? Nie?
Więc w czym problem? [11]
Maja czuła się dotknięta obojętnością rodziców, którzy bezdusznie odrzucali jej
cierpienia jako „gorsze” od ich własnych. „Zwykłe” cierpienie jest czymś, czego Anita
nigdy tak naprawdę nie rozumiała. Innymi słowy, jak wyjaśnia Maja, w tej „hierarchii
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cierpienia”/ „Leidenshierarchie” [11] po Zagładzie dzieci ocalałych znajdują się na jej
samym dole:
Zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Nie czuję się dobrze... O czym Ty
mówisz? To głupie, uspokój się. Ale ja naprawdę nie czuję się dobrze. Co jest
z Tobą nie tak? Nie jesteś głodna, więc uspokój się. Co można zrobić, będąc
w takiej sytuacji dzieckiem? Co można zrobić z doświadczeniem złego samopoczucia, w ciele czy na innej płaszczyźnie? Coś zaczyna się dziać. Nie wiesz,
w jaki sposób określić, czy jest to cierpienie [12].
Anita uważała, że córka dostaje wszystko czego potrzebuje. Kiedy Maya będąc dzieckiem, mówiła mamie, że źle się czuje, często słyszała: Nie bądź niegrzeczna/Stell dich
nich so an [11].
Maja nauczyła się lekceważyć własne uczucia, uważać własne problemy, potrzeby
i troski za nieistotne w porównaniu z problemami rodziców. Zrozumiała, że jej najważniejszym zadaniem jest bycie dobrą córką. Szybko jednak uświadomiła sobie, że
bez względu na to, jak bardzo będzie starała się osiągnąć ten cel, nigdy nie uda im jej
się w pełni zadowolić swoich straumatyzowanych rodziców. Była więc skazana na
poczucie bezradności. Maja uważa, że rodzice byli emocjonalnie zależni od swoich
dzieci, od których mniej lub bardziej świadomie domagali się rekompensaty za własne
zniszczone w Zagładzie życie. Przemilczane wspomnienia rodziców zakłócały proces
rozwoju córki. Cisza przenikała jej życie, Maja nie miała możliwości odwołania się do
historycznego dziedzictwa rodziców, aby nadać postawie swoich rodziców odpowiednią perspektywę.
Maya opowiada się za tym, że cierpienie nigdy nie powinno być porównywane
i osądzane. A jednak to się ciągle powtarza. Tworzy to rodzaj konkurencji, „hierarchię
cierpienia”, która jest nierozerwalnie związana z doświadczeniem bycia dzieckiem
ocalałego. Walka i poszukiwanie własnej tożsamości przez Maję jest ściśle związane
z jej poszukiwaniem wiedzy o historii rodziców i dziadków.
Cierpienie do którego nawiązuje Maya ma związek nie tylko z brakiem zrozumienia dla problemów dziecka, ale również z zatajeniem przed nim rodzinnej historii:
Moja matka nic mi nie powiedziała, bo chciała nas chronić, a ja odkryłam
prawdę mając około 13 lat i szukając papierosa, zamiast papierosa znalazłam
zdjęcia z obozów koncentracyjnych. W ten sposób po raz pierwszy natknęłam
się na ten temat. Zatem istniało pewne powiązanie z cierpieniem. Czyli tak
wyglądało cierpienie. Wówczas nie było jeszcze Internetu, więc te zdjęcia to
jedyne, co pozostało w mojej głowie i miałam wyrzuty sumienia, że szukałam
papierosów i wyrzuty sumienia, że znalazłam te zdjęcia. Więc nauczyłam się
w bardzo młodym wieku, że w moim stanie ducha było coś, co było dla mnie
bardzo trudne do zniesienia. Jakoś nie pasowałam do koncepcji cierpienia,
jaką wyznawała moja matka. Tak rozpoczęła się dla mnie idea hierarchii
cierpienia [12].
Maja była całkowicie zdezorientowana, gdyż jak mogła dowiedzieć się, co czuje,
czego potrzebuje lub czego chce, kiedy poprzez lekceważenie jej uczuć odmawiano
córce prawa do wyrażania własnych poglądów i emocji. Jej rodzice nie zgadzali się na
uczucia, które Maja im komunikowała, i próbowali je natychmiast ukrócić. Jest to
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kompletne zaprzeczenie czyjegoś doświadczenia, które staje się nieistotne lub błahe;
i mimo że intencje były inne, miało to negatywny wpływ na odkrycie własnej tożsamości i dowiedzenie się czegokolwiek na temat własnych potrzeb: Kiedy wszystko jest
porównywane z tym, przez co przeszli moi rodzice, to mogę równie dobrze po prostu
o tym zapomnieć [12]. Maja pyta: co wtedy robi takie dziecko z poczuciem, że nie jest
dobrze? Jak można ocenić i zidentyfikować takie uczucie? [11].
Deprecjonowanie jej trudnych emocji przez rodziców, sprawiło, że Maja nie
potrafiła radzić sobie z trudnymi przeżyciami i znaleźć emocjonalnej równowagi. Maja
nieustannie słysząc, że powinna przestać płakać, narzekać, złościć się, gdyż przesadza
i nie ma ku temu powodów w konsekwencji zaczęła w to wierzyć, straciła zaufanie do
siebie i stała się bezsilna wobec własnych uczuć i przeżyć. Maja charakteryzuje się
problemami w obszarze indywiduacji, cierpi z powodu obniżonego poczucia własnej
wartości, trudności w nawiązywaniu relacji intymnych oraz w radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi.
Mając trzy latka zaczęła mieć dolegliwości somatyczne, a jej somatyzacja przejawiała się otyłością. Pierwszym wypowiedzianym przez Maję słowem było słowo
„więcej”. Wszystkiego chciała więcej, po prostu więcej, bo miała tak głębokie braki
wszystkiego. W wieku zaledwie dwóch czy trzech lat, już próbowała wypełnić dziurę,
coś, o czym nigdy jej nie opowiedziano, czego nigdy jej nie wyjaśniono, dziurę, która
świadczyła o głębokiej pustce i stracie.
Maya czuła, że jest pozbawiona praktycznie wszystkiego poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb, pragnęła więc „wszystkiego”, a jej matka uważała, że jest „nienasycona”:
Moja mama nigdy nie rozumiała, dlaczego zawsze chciałam mieć wszystkiego
więcej. Kolejna para butów, kolejna kurtka lub płaszcz. Nigdy nie rozumiała,
dlaczego lubię kupować ładne rzeczy, na tyle, na ile mnie stać, albo i nie. To
była forma materializmu, z którą nie mogła się utożsamić. Zajęło mi dużo czasu,
aby w końcu zrozumieć, że to zupełnie w porządku chcieć ładnych rzeczy [11].
Ta niezaspokajalna chęć posiadania coraz większej ilości dóbr wynikała z jej
ogromnej wewnętrznej pustki. Pogrążyła się w stanie całkowitego zagubienia i dezorientacji. To echo pokoleniowej traumy, która położyła się cieniem na całym jej życiu.
Uważa się za normalne, że dzieci polegają na swoich rodzicach, którzy pomagają im
zrozumieć swój wewnętrzny świat jak i ten zewnętrzny. W dzieciństwie Mai to się nie
udało, co sparaliżowało jej zdolność do przetwarzania i strukturyzowania swoich emocjonalnych i psychologicznych doświadczeń. Anita nawet z perspektywy dziewięćdziesięciokilkulatki nie znajduje zrozumienia dla problemów pokolenia córki:
Z jakiego powodu cierpi obecne pokolenie? Nie mają butów tej marki, której
chcieliby mieć, czy coś takiego. Jestem z tak innego świata, jeżeli chodzi
o cierpienie, że naprawdę trudno jest mi się wypowiedzieć na ten temat. Rozumiem, że kolejne pokolenie nie jest takie jak ja, bo nie miało takich doświadczeń, jakie ja miałam. Oczywiście jesteśmy twardzi, przeżyliśmy ten niewiarygodny czas nie mając jedzenia, nie mając niczego i będąc zawsze w stanie
podwyższonej gotowości, w każdej chwili mogliśmy zostać wsadzeni do komory
gazowej. Ludziom, którzy doświadczyli czegoś takiego, nie przychodzi łatwo
zrozumienie sytuacji osób, które chcą mieć 20 par butów. Ja pochodzę z innego
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świata. Rozumiem, że niektórzy ludzie potrzebują więcej niż inni. Moja córka
nie była zadowolona z wyborów, których dokonywałam. Ja nie potrzebuję
niczego. Już w Bergen-Belsen, kiedy po wyzwoleniu ludzie chcieli wysyłać nam
ubrania i rzeczy, mówiłam, żeby nam nic nie przysyłali. Mam parę spodni
i bluzkę, to wystarczy. Jestem zbudowana z materiału przedwojennego, zawsze
powtarzam, że ten materiał jest lepszy, dlatego jestem taka twarda w porównaniu z obecnym pokoleniem. To tak jak z domami – te zbudowane przed
wojną są lepsze od tych zbudowanych po wojnie [12].
Co więcej, Anicie trudno zrozumieć świat, w którym ludzie nieustannie uzewnętrzniają swoje uczucia w obliczu drobnych trudności czy zmartwień. Jej matka, aby
przetrwać, wyrzekła się normalnego świata emocji, co miało druzgocący wpływ na jej
córkę. Trzy lata uwięzienia i walka o przetrwanie w obozach śmierci odcisnęły na jej
życiu trwałe piętno. Anita była emocjonalnie niedostępna dla potrzeb emocjonalnych
swojej córki. Być może istnieje związek między problemami z pielęgnacją a niezdolnością do opłakiwania zmarłych, na co zwraca uwagę w swoich badaniach Judith
Kestenberg [13].
Jak sugerują Bar-On i Chaitin, pustka emocjonalna i zaburzenia, które powstały
w wyniku sekwencji ekstremalnej przemocy i upokorzenia, stworzyły „sztukę” fizycznego przetrwania, która musiała być opanowana w ekstremalnych warunkach Holocaustu. Przetrwanie to było często osiągane kosztem całkowitej blokady emocjonalnej.
Po zakończeniu wojny blokada ta była bardzo trudna do złagodzenia i przepracowania,
ponieważ procesy fizycznej odbudowy i budowania bezpieczeństwa wymagały
ogromnej energii i długich sekwencji czasu. Tradycyjne podejście psychodynamiczne
sugerowało, że wiele z emocjonalnych zaburzeń i konfliktów nie zostało przepracowanych wśród ocalałych po wojnie [14].
Należy podkreślić, że chłód emocjonalny wynika z tego, że pokolenie rodziców
doświadczonych Holocaustem również zostało pozostawione samym sobie.
Matce brakowało słów, aby móc porozmawiać o tym, czego doświadczyła, nie
lubiła też wdawać się w rozmowy na temat przeszłości, nie chciała zbytnio rozwodzić
się nad wspomnieniami, o których starała się zapomnieć. Nie leżało w jej naturze mówienie o wspomnieniach i uczuciach. Maya opisuje swoją matkę jako „chłodną”
i „nieszczególnie sentymentalną”. Zawsze trzymała swoje uczucia na wodzy, nie
potrafiła okazywać czułości: Moja matka sprawiała wrażenie, jakby była wyłączona
[11]. To był jej sposób na radzenie sobie z wielkim bólem emocjonalnym. Ale z drugiej
strony nikt też nie był przygotowany na wysłuchanie jej. To skrajne cierpienie, któremu towarzyszyło milczenie ze strony społeczeństwa (o czym wspomina Anita),
pomogło utrzymać i zintensyfikować blokadę emocjonalną, która zakorzeniła się
w czasie Holokaustu:
Nie próbowałam mówić o moim doświadczeniu, nikt nie zadawał pytań. Kiedy
przyjechałyśmy do Anglii, ja i moja siostra myślałyśmy, że zbudujemy coś
wielkiego, że możemy zmienić świat. Mam na myśli to, że zdawało nam się, że
antysemityzm jest czymś, co już minęło. Kiedy ukazała się moja książka
i przeczytali ją moi koledzy z pracy, mówili, że byłam taka skryta, że nigdy im
o niczym nie opowiadałam. Odparłam, że nikt mnie nie pytał. Rozumiem, że to
nie jest przyjemna rozmowa, kiedy zadajemy sobie pytania o to, jak było
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w danym obozie koncentracyjnym. Z pewnością mogę natomiast powiedzieć:
kiedy na samym początku wyszliśmy z tego bałaganu, chcieliśmy, aby ktoś nas
spytał, ale nikt nie zadawał żadnych pytań. Zapadliśmy się w wielkiej dziurze
milczenia. Co było zrozumiałe w Niemczech, w Anglii natomiast ludzie są bardzo
dyskretni, nie zadają pytań. Mówiono mi, że nie chciano mnie denerwować.
Bardziej się denerwowałam, kiedy mnie nie pytano [12].
Wzorzec zachowania matek, które przeżyły, charakteryzuje się aktywnym, często
wręcz nadmiernie aktywnym trybem życia. Według Diny Wardi, matki te nie rozwinęły
bliskiego przywiązania do niemowląt. Raczej, jeśli zostają w domu z dzieckiem, takie
matki po krótkim czasie stają się niespokojne i pragną jak najszybciej wrócić do pracy.
To, że mają trudności z pozostaniem w domu i poświęceniem się opiece nad dziećmi,
tłumaczy się tym, że odczuwają wewnętrzny niepokój, który wynika z nierozwiązanych konfliktów oraz z ciągłych prób ich tłumienia i ucieczki przed nimi [6].
Anita była szczęśliwa, że żyje. Nie zadawała sobie żadnych pytań. Nieustannie
powtarzała sobie: Żyj dalej. Nadrób zaległości [12]. Chciała być muzykiem, więc
postanowiła coś z tym zrobić. Marzyła o grze na wiolonczeli. Uczyła się grać, nadrabiała. Nie dała sobie czasu na rozliczenie z przeszłością: Psycholog powiedziałby, że to
głupie. W sensie, że wypieram to z pamięci. Nie miałam czasu. Chciałam żyć dalej,
w końcu przeżyłam, chciałam robić to, o czym marzyłam – zostać wiolonczelistką.
W końcu wygrałam [12]. Udało jej się dostać wraz z siostrą do Londynu i myślała, że
teraz będzie prowadzić „normalne” życie, że będzie ‘normalną’ osobą. Potem poznała
męża i założyła rodzinę, urodziła dzieci: Niemcy to przeszłość, teraz mieszkamy
w Anglii, mamy dzieci i jesteśmy normalni [12]. Motywacja matki dotycząca próby
odtworzenia normalności, z jednej strony szlachetna, z drugiej błędna, gdyż okazała się
być kolejną ogromną trudnością dla córki.
Maya podsumowuje krótko, że było dla niej zagadką, co jest uważane za „normalne” w kontekście emocjonalnym i psychologicznym. Ponadto żadne z jej rodziców
nie wiedziało, jak reagować na „normalne” potrzeby swoich dzieci [11]. „Normalny”
to jedno z ulubionych słów Anity. Maya pyta jednak: jak dom, jak rodzina może być
normalna, gdy jedno z rodziców przeżyło taką traumę jak jej matka. Anita nie chciała
martwić dzieci, nie chciała wywoływać koszmarów opowiadając im, że ich dziadkowie
zostali zamordowani podczas Holokaustu [11]. Ale dla Mai nie tylko przemilczana
przeszłość była problemem, równie tragiczne w skutkach okazało sie nadanie jej imienia
po tragicznie zmarłej krewnej. W ten sposób ocaleni, desperacko chcieli odtworzyć/
recreate „normalną” rodzinę z popiołów zniszczonej, chcieli odtworzyć swoich bliskich,
którzy zostali zamordowani podczas Holokaustu.
Maya uważa, że nierozsądnie jest nadawać dziecku imię po bliskiej osobie, która
zginęła w tragicznych okolicznościach. Maya wiedziała, że matka uwielbiała swoją
starszą siostrę Marianne, a Maya nie potrafiła sprostać oczekiwaniom, jakie nakładało
na nią to imię. Maya rozczarowała swoją matkę, ponieważ, jak to często bywa w rodzinach ocalałych, ona również nie była w stanie wypełnić transgeneracyjnie przekazywanej misji zastąpienia innej osoby.
Według Mai od początku było jasne, że rozczaruje swoich rodziców. Jej zadaniem
było bowiem zastąpienie osoby, która była niezastąpiona. Maya miała świadomość, że
nigdy nie będzie w stanie wypełnić tego zadania, jej porażka była z góry zaprogramowana [11].
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Markus Zöchmeister w swoim obszernym studium na temat sposobów transgeneracyjnego przetwarzania Holocaustu określa to zjawisko jako „bliskość śmierci”.
Śmierć drugiego, która równie dobrze mogłaby być własną, kształtuje życie tych,
którzy żyją na przestrzeni pokoleń:
Ta obecność śmierci w teraźniejszości kolejnych pokoleń uświadamia, z jaką
skutecznością historia ocalałych rodziców wdziera się w życie dzieci./Diese
Präsenz des Todes in der nachgeborenen Gegenwart macht deutlich, mit
welcher Wirkmächtigkeit sich die Geschichte der überlebenden Eltern in das
Leben der Kinder drängt und dort als Reales wiederkehrt [15].
Dina Wardi twierdzi, że nadanie dziecku imienia po przodkach jest rodzajem rytuału
atrybucji, który przypisuje jednostce miejsce w długim łańcuchu obrazów z przeszłości. Imię staje się środkiem do powstrzymania niszczącego działania czasu. Powracając do imion zmarłych krewnych, rodzina strukturyzuje czas historyczny i ustanawia
ciągłość między przeszłością a przyszłością. W rodzinach osób, które przeżyły, to nie
obrazy zmarłych krewnych są uwewnętrzniane, ale raczej sami zmarli są ożywiani.
Nadawanie dzieciom imion po zmarłych członkach rodziny jest szczególnie częste
w rodzinach, które przeżyły, ponieważ nieświadomie chcą one ożywić tych, którzy
zginęli, nadając im imiona swoich dzieci. Wiele „świec pamięci” (Wardi) dorasta od
urodzenia z poczuciem głębokiego semantycznego zamętu i absolutnej fragmentacji
swojej tożsamości. Ich liczne imiona reprezentują tożsamość różnych postaci i oznaczają różne segmenty ich osobowości – twierdzi Dina Wardi [6]. Nie dziwi zatem fakt,
że mają one takie trudności z utrwaleniem jasno określonej i wyraźnej tożsamości
własnej. Maya, jako córka ocalałych, „błąkała się” pomiędzy skrywaną, nieznaną
przeszłością rodziców a niezrozumiałą nieokreślonością własnej psychiki. Brat Mai nie
został nazwany po zmarłym członku rodziny i Maya wierzy, że ta okoliczność
pozwoliła mu, choć nieświadomie, być całkowicie wolnym i sobą, a nie substytutem
kogoś innego, czego Maya zawsze mu zazdrościła. Według D. Heller, ocaleni częściej
wybierali na „świece pamięci” dziewczynki niż chłopców. Powodem tego, jak podejrzewa, jest fakt, że zgodnie z halachą, religia dziecka opiera się na religii matki, a nie
ojca, oraz że córka w roli „świecy pamięci” może w ten sposób również przyczynić się
do zachowania żydowskiej tradycji w rodzinie. Ponadto, w rodzinach żydowskich rola
dbania o problemy emocjonalne rodziny przypada głównie kobietom. Nie inaczej było
w przypadku Mai, ale przypadek Mai zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: Często ci,
którzy przeżyli, próbowali przywrócić sobie poczucie tożsamości poprzez dzieci.
Postrzegając swoje dzieci jako swoiste przedłużenie siebie, rodzice – ocaleni z Zagłady
zaspokajali swoje potrzeby tożsamości i identyfikacji. Uniemożliwia to jednak wyodrębnienie się i ukształtowanie odrębnej tożsamości u dzieci. W domu rodzicielskim
Mai mówiło się dwoma językami: językiem muzyki i językiem niemieckim. Maja nie
znała żadnego z nich. Alienacja była nieunikniona: To był początek problemu – pisze
Maja [11]. Brat Mai zdawał się radzić sobie ze światem łatwiej niż ona, co jest częstym
zjawiskiem w rodzinach ocalałych, tzn. jedno dziecko absorbuje traumę, podczas gdy
drugie wydaje się dobrze dopasowywać. W domu Mai zawsze mówiło się o muzyce.
Jednak bez niej, bo Maja nie rozumiała tego wszystkiego i nie mogła się zaangażować.
W przeciwieństwie do jej brata, który nie tylko miał w tej rodzinie o wiele bardziej
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stabilną osobowość, ale też odziedziczył po rodzicach talent muzyczny, był utytułowanym wiolonczelistą, innymi słowy: mówił językiem rodziców [11].
W wywiadach z Anitą Lasker-Wallfisch pojawiają się ślady refleksji nad lukami
w przekazie transgeneracyjnym, wynikającymi z tego, że zdecydowała, że nie powinna
nigdy opowiadać o swoich losach związanych z Holokaustem. Pewnego dnia jej syn,
który miał wówczas pięć lat, spytał się jej, co ma napisane na przedramieniu. Anita
próbując znaleźć dla siebie usprawiedliwienie, pyta:
Jak można powiedzieć dziecku, że istniał kiedyś świat, który był całkowicie
wywrócony do góry nogami? Świat, w którym dobrzy ludzie siedzieli w więzieniach, a źli byli na wolności? Więc powiedziałam: „Opowiem Ci innym
razem.” Myślałam, że nie odpowiedziałam na pytanie, aż pewnego dnia do
mojego syna przyszedł w odwiedziny kolega i spytał, co jego mama ma na
przedramieniu. Mój syn odpowiedział: „Opowiem Ci innym razem” [12].
W rezultacie całego tego milczenia w rodzinie, dzieci wiedziały, że coś jest nie
w porządku. Jak można nazywać się Wallfisch, mieć zagraniczny akcent i mieszkać
w Londynie? Dzieci wiedziały, że coś dziwnego zadziało się w tle, ale nie rozmawiali
o tym. Anita nie chciała tłumaczyć dzieciom, że istnieją na tym świecie ludzie, którzy
są tak straszni: Nie chciałam, aby mózgi moich dzieci zostały zaprogramowane na
nienawiść. Jeśli ja nienawidzę Niemców, to jest to moja sprawa [12]. Zdaniem Mai
różne poziomy świadomości oznaczają różne rzeczy w różnych momentach życia.
Sądzę, że zawsze wiedziałam, że coś było bardzo nie tak [12]. Zawsze wiedziała, że jej
rodzina była inna, nie mogła wymienić niczego, co byłoby takie, jak u innych rodzin:
Moi rodzice byli żenujący. Wiem, że większość dzieci uważa, że ich rodzice są
czasem zawstydzający. Ale dla mnie to była prawda. Zaczęło się od jedzenia.
Podczas gdy wszędzie podawano normalne jedzenie, my mieliśmy brązowy
chleb i śmierdzący ser. Przede wszystkim moja matka nie była taka jak inne
matki: nie nosiła makijażu, odrzucała wszelkie luksusy: Kiedyś gorąco pragnęłam, żeby pewnego dnia moja mama też kupiła sobie wysokie obcasy. Symbole
kobiecości. Ale kupowaliśmy tylko rzeczy pierwszej potrzeby [16].
Wszystkie dzieci chcą móc identyfikować się z grupą rówieśników lub z rodzicami
innych dzieci albo ich doświadczeniami, zatem najwcześniejsze świadome odczucie,
które sobie przypomina, to wstyd wokół tego, dlaczego nie jest taka, jak inni. W dzieciństwie nieustannie zadawała sobie pytanie: Czym jest ta tajemnica, o której rodzice
milczą? Nieświadomie przedłużałam pobyt w więzieniu, w którym w istocie niegdyś
przebywała moja matka. Jakim cudem mogłabym – jako osoba z kolejnego pokolenia –
żyć inaczej, niż będąc więźniem? [12] – pyta Maja.
Wypracowanie kontekstu pod zrozumienie tego, dlaczego tak ciężko było i jest Mai
być dzieckiem osoby, która przeżyła Holokaust oraz tego, czym jest normalność oraz
poradzenie sobie z rzeczywistością, w której się urodziła, w której wyparcie jest
normalnością, zajęło jej zgoła 10 lat:
więc wyobraź sobie to – mamy rok 1958. Moi rodzice są niemieckimi Żydami,
wykonują bardzo dziwny zawód muzyków, mieszkają w części Londynu,
w której było getto dla imigrantów i tylko ja noszę to istnie dziwaczne nazwisko.
Byłam na pewno jedyną osobą, której rodzice mówili z tym charakterystycz227
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nym akcentem, z pewnością też byłam jedynym dzieckiem, którego rodzice mieli
tak dziwne zawody. Większość moich przyjaciół myślało, że mówiłam, że rodzice
są magikami [przyp. tł.: w języku angielskim słowo muzyk (musician) brzmi
bardzo podobnie do słowa magik (magician)] i byli bardzo rozczarowani,
kiedy przychodzili do mnie i nikt nie pokazywał sztuczek magicznych [12].
Maja czuła wstyd. Chciała, aby jej matka była taka, jak matki przyjaciół. Jej matka
miała zapisany swój „numer telefonu” na przedramieniu. To było wg Mai bardzo
dziwne. Często zastanawiała się, jak można to wytłumaczyć? Ale Maja nie potrafiła
tego wytłumaczyć, bo co prawda nie wiedziała dlaczego, ale wiedziała że powód jest
przerażający. Ciężko jest zinternalizować coś, czego nie potrafiła nazwać. Była bardzo
zdezorientowana. Maja pamięta, że jako dziecko, gdy byli na dworze i napotykali
czasem osobę narodowości niemieckiej, matka zawsze silnie reagowała na takie spotkanie. Niemieckie samochody były złe, niemiecki był zły, chociaż rodzice Mai rozmawiali między sobą po niemiecku. To dla Mai nie miało sensu. Jednak komunikacja
niewerbalna była tak silna, że ani Maja, ani jej brat nie wchłonęli języka niemieckiego:
Nie mówię po niemiecku, mimo że wszyscy wiemy, że dzieci chłoną języki jak gąbki. Ja
nie. Język niemiecki był zakazany [12]. Będąc kolejną generacją, córką osoby, która
przeżyła obozy koncentracyjne, była zagubiona i zdezorientowana.
Czasem było Mai ciężko, bo dzieci chcą być podobne do rówieśników, chcą się
wpasować. Zdaniem Mai przede wszystkim rodziny powinny dawać poczucie przynależności, a ona zawsze czuła głęboki brak przynależności, z czasem zrozumiała, że
poczucie to wynikało z nieświadomej internalizacji doświadczenia rodziców. Była
zatem „uchodźcą”, nie zdając sobie z tego sprawy, nie zdając sobie sprawy z niczego
poza tym, że czuła, że nigdzie nie przynależy.
Zöchmeister, podążając za badaniami z lat 80., powołuje się na tezę, że w doświadczeniach rodziców niektórych osób z drugiego pokolenia można dopatrzyć się analogii
z przebiegiem ich zdrowia psychicznego i wiekiem, w którym zaczęły się problemy
psychiczne ich dzieci. Zaobserwowano, że choroba psychiczna dziecka z drugiego
pokolenia pojawiała się dokładnie w tym wieku, w którym rodzice zostali deportowani
lub zamordowano ich bliskich. [15] Takie paralele można dostrzec również w przykładzie Anity i Mai. W obu przypadkach sytuacja w szkole oznacza początek trudnego
okresu. W wieku 13 lat Anita została zmuszona do opuszczenia szkoły z powodu
antysemickiej polityki reżimu narodowo-socjalistycznego. W tym samym wieku Maya
została poddana wykluczeniu, stała się outsiderem i problematycznym dzieckiem,
a w końcu została wyrzucona ze szkoły. Z drugiej strony, zgodnie z aktualnymi teoriami
psychologicznymi, większość problemów psychologicznych, które często wpływają na
sytuację szkolną, zaczyna się w okresie dojrzewania. Zöchmeister opisuje w swoim
badaniu, że dzieci ocalałych często próbują uczynić doświadczenia swoich rodziców
w jakiś sposób namacalnymi i doświadczalnymi. Dotyczy to Mai, która do opisu
swoich traumatycznych przeżyć z dzieciństwa używa zwrotów, które można przypisać
Holocaustowi. Na przykład dlatego, że jej matka często wyjeżdżała z English Chamber
Orchestra, a ojciec był przytłoczony wychowywaniem córki i wręcz „nie mógł znieść
jej obecności” została odesłana do internatu. Maja porównuje te przymusowe wakacje
w internacie do obozu koncentracyjnego. W ten sposób nawiązuje do doświadczeń
swojej matki. Zöchmeister zwraca uwagę, że ta próba empatii z doświadczeniem
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rodzica nigdy nie może być w pełni udana i zawsze musi pozostać niepełna i niekompletna. [15]
Maya przez dziesięciolecia nie potrafiła wyartykułować traumy. Minęło bardzo
dużo czasu zanim dowiedziała się, jakiego rodzaju dziedzictwo emocjonalne nosi
w sobie po swoich przodkach. Pisząc książkę, w której umieściła listy do dziadków
zamordowanych podczas Holokaustu, chciała pozbyć się starych obciążeń, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, aby odzyskać własne życie, które przez długi czas
składało się głównie z uzależnienie od narkotyków i braku stabilizacji:
Przez wiele lat byłam bezsilna, nie potrafiłam przejąć kontroli nad swoim
życiem, zawsze byłam „problemem”. Byłam strasznie niezadowolona. Było mi
niezmiernie trudno być na świecie. […] Moje uczucia po prostu nie pasowały
do mojego życia, ale skoro zabrakło mi odwagi, musiałam jakoś istnieć. [...]
W przypadku uzależnień próbujesz naprawić wewnętrzne szkody od zewnątrz
i dlatego przybierają one nadmierne rozmiary. Mentalność ofiary jest siłą
destrukcyjną [11].
Maya przez całe życie czuła się „inna”, przez co przez wiele lat przeżywała zawirowania spowodowane strachem, dezorientacją i poczuciem bycia czymś gorszym. Ale
były też – jak twierdzi – dobre momenty, kiedy zaczęła kształtować własną tożsamość,
niemal „buntownicze triumfy”, kiedy stylizowała się na kogoś w rodzaju „underdoga”,
„antybohaterki”. Nie wiedząc, jak się wpasować do otoczenia, Maya stworzyła własną
subkulturę, w której była „królem”. W tej roli wreszcie poczuła, że ma wszystko pod
kontrolą [11].
Według Diny Wardi, rodziny naznaczone traumą Holocaustu nie różnią się znacząco
od rodzin dysfunkcyjnych, które mają tendencję do izolowania członka rodziny jako
kozła ofiarnego, aby doprowadzić do pozorowanego rozwiązania swoich problemów.
Role, jakie można przypisać dziecku w takich rodzinach, są dobrze znane: „głupie”,
„złe” lub – jak w przypadku Mai – „problematyczne”. W rezultacie dziecko często
staje się bardziej wrażliwe i podatne na zranienie. Obserwacja Wardi jest absolutnie
prawdziwa dla Mai. W swojej książce Maya podsumowuje, że była dzieckiem bardzo
nieszczęśliwym/”kreuzunglücklich”, przez wiele lat była bezsilna, nie potrafiła przejąć
kontroli nad własnym życiem. Maja nieustannie powtarza, że jest „problemem”.
Trudno przecenić znaczenie tego stwierdzenia, ponieważ odnosi się ono do jej sposobu
postrzegania sytuacji rodzinnej i postrzegania siebie jako osoby stanowiącej problem.
Nie tylko odbiera stwierdzenie ich wurde zu einem Problem/stałam się problemem jako
zewnętrzną atrybucję, ale jej książka zdaje się je potwierdzać jako rodzaj przyznania
się do winy.
Osobiste doświadczenie traumy przyczyniło się do wyboru zawodu psychoterapeutki, Maja od lat pracuje z ludźmi cierpiącymi na depresję, stany lękowe, zespół stresu
pourazowego lub podobne paraliżujące stany psychiczne. Jej własne doświadczenie,
ścieżka edukacyjna i praktyka kliniczna uświadomiły jej, że przyczyny jej problemów
nie należy szukać we własnej historii. Maya zdała sobie sprawę z tego, że przyczyna ta
tkwi w doświadczeniu Holokaustu przez jej rodziców i dziadków. U Mai pierwszym
krokiem w procesie uzdrowienia było uzmysłowienie sobie, że przyczyną jej traumy
były przeżycia jej przodków, o których nikt nigdy nie mówił. Wspólna historia Mai
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i jej rodziny rozpoczyna się jeszcze przed jej poczęciem. Jako psychoterapeutka próbuje
ona odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można ukrócić takiego rodzaju cierpienie.
Maya twierdzi, że życia zawodowego nie da się oddzielić od życia osobistego.
Maya nie mogła uciec od ran historii swojej rodziny i przez wiele lat zmagała się
z odnalezieniem swojego miejsca zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Najważniejsze na jej drodze życia było pragnienie przynależności:
Pochodzę z rodziny muzyków, z których wszyscy mieli głębokie poczucie
przynależności, wszyscy oprócz mnie [Maya jako jedyna nie odziedziczyła
talentu muzycznego], chciałam znaleźć jakąś wspólnotę. Myślę, że to ważne,
bo mam poczucie bardzo wielu straconych lat, lat, które oczywiście były
znaczące na inny, własny sposób [12].
Aby „ocalić siebie” Maya Lasker-Wallfisch szukała niezliczonych sposobów na
uformowanie swojej tożsamości, z których wszystkie oddalały ją od życia, które mogłoby być zaakceptowane lub zrozumiane przez jej rodziców. Maja była uzależniona
od narkotyków, przez 20 lat była oddzielona od życia, bo nie potrafiła znaleźć innego
sposobu na „bycie w świecie”. A taka tożsamość była i tak lepsza od braku tożsamości.
Zawsze wiedziała, że poza tym, że narkotyki początkowo dawały jej przyjemność,
przede wszystkim starała się wyleczyć, bo od zawsze czuła, że somatycznie i psychicznie było jej bardzo ciężko być na tym świecie. Była w stanie nadmiernego pobudzenia wegetatywnego, doświadczała silnych stanów lękowych: Całymi tygodniami
i miesiącami chciałam się schować w toalecie, bo nie mogłam poradzić sobie ze
światem [12]. Zatem znalezienie pracy, która miała dla Mai sens i odnalezienie języka,
który miał dla niej sens, dało jej ogromną ulgę i początkowo przez wiele lat pracowała
z osobami z uzależnieniami.
Podstawową potrzebą dziecka jest posiadanie czegoś, czego może się trzymać.
Maja będąc dzieckiem, oczywiście miała matkę i ojca, byli oni jednak oboje dosłownie
nieobecni. Córka zdaję sobie sprawę z tego, że mama miała w życiu dużo do nadrobienia, ale dla dziewczynki była to po prostu strata nie do zniesienia. To było straszne,
bo – jak mówi – nie miała żadnej wewnętrznej struktury, a zewnętrzny obiekt orientacyjny, jakim była matka, przebywał w Ameryce Południowej albo w innych miejscach
świata koncertując z londyńską English Chamber Orchestra: Moja potrzeba znalezienia
zatem innych rzeczy, które pomogłyby mi stać się lepszą wersją siebie, była bardzo
silna [12]. Maja miała świadomość tego, że musi znaleźć coś, co ją „naprawi”: Istnieje
wiele innych rzeczy, które chciałabym i lubię robić, ale moja misja życiowa prawdopodobnie ma związek z uzdrawianiem i byciem z ludźmi, ale chcę otrzymać też coś
w zamian [12]. Maja nie chce, żeby to, co robi jako psychoterapeutka było jednostronne.
Jej chodzi o relacje:
Bardzo interesuje mnie komunikacja opierająca się na wymianie od serca,
w której można naprawdę poczuć, że się żyje. Przez długi czas nie czułam, że
żyję, teraz natomiast jestem bardzo zdeterminowana do życia własnym życiem.
Obudził się we mnie płomień, moc. Przez wiele lat miałam wyrzuty sumienia,
kiedy czegoś chciałam lub coś miałam, zamiast się tym cieszyć [12].
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3. Podsumowanie
Nieświadome przekazanie informacji o tym, że świat jest zagrożeniem, spowodował,
że Maya żyła w poczuciu permanentnego lęku. Ten odziedziczony syndrom obozowy
wpływa na kształtowanie się osobowości drugiego pokolenia, czyli dzieci byłych więźniów. One same nie doświadczyły obozowej rzeczywistości, ale przez swoich rodziców
zostały ukształtowane w nieprawidłowy sposób – zauważa Krzysztof Rutkowski, psychiatra z Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. [17]
Trauma stała się tematem tabu, natomiast bardzo silna wydaje się być w rodzinie
Mai pamięć emocji, którą rodzice przekazali córce, tyle tylko, że Maja nie znając
historii rodziny, nie potrafiła sobie wytłumaczyć swoich lęków i niezrozumiałych
zachowań:
Czy to normalne, że myśli się, że bliska osoba umarła, jeśli spóźnia się pięć
minut? Nie sądzę. Miałam tak silne stany lękowe, że przekonywałam przewoźników lotniczych do pokazywania mi list pasażerów. To niesamowite [12].
Ten wysoki poziom lęku, który Maja niesie przez życie, stanowi pewnego rodzaju
cień, z którym nie mogła się zaprzyjaźnić, z obawy przed tym, że lęk mógłby przejąć
nad nią kontrolę. To bardzo duże obciążenie, kiedy albo się niepokoiła albo przygotowywała na niepokój albo martwiła o to, jak to będzie, kiedy będzie się niepokoić.
Osoby z tak traumatycznymi doświadczeniami jak Maja stale noszą w sobie tak
wysoki poziom pobudzenia. Jest on osadzony w ciele i wiele dolegliwości fizycznych
i psychicznych wynika właśnie z niego. Jako dziecko ocalałych, błąkała się tam
i z powrotem pomiędzy skrywaną, nieznaną przeszłością rodziców a niezrozumiałą
nieokreślonością własnej psychiki. Przykład Mai pokazuje, że rozłam w rodzinie
zostaje częściowo zagojony przez emocjonalne spotkanie „świec pamięci” (Wardi)
z rodzicielską przeszłością. Jej książka i zawarte w niej listy, dedykowane dziadkom,
są próbą ocalenia. W ten sposób Maya uczyniła świat swojej matki, swoim własnym
i wzięła na siebie zadanie wskrzeszenia zamordowanych w Holokauście, zamiast
uwolnienia się od nich. Zwracając się w listach do zmarłych przodków, chciała zapoznać się z przeszłością i opłakiwać krewnych, których sama nigdy nie poznała. Rozłam
w rodzinie zostaje w pewnym stopniu uzdrowiony przez emocjonalne spotkanie córki
z przeszłością jej rodziców i krewnych.
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Wdrukowane lęki z przeszłości – dziedziczenie epigenetyczne traumy Holocaustu
na przykładzie „Letter to Breslau” Mai Lasker-Wallfisch
Streszczenie
Urodzona w 1958 r. w Londynie psychoterapeutka i pisarka Maya Lasker-Wallfisch, której matka przeżyła
obozy koncentracyjne w Auschwitz i Bergen-Belsen, w swojej książce „Listy do Breslau. Moja historia na
przestrzeni trzech pokoleń” rozprawia się z międzypokoleniowym przenoszeniem traumy. Stałam się raną
rodziny, niewyjaśniona przeszłość była we mnie – wie dziś Maya Lasker-Wallfisch dzięki nowym badaniom nad epigenetyką. Maja Lasker-Wallfisch koncentruje się na ukazaniu długotrwałego osłabienia relacji
emocjonalnych w rodzinach ofiar, które przeżyły prześladowania podczas Holocaustu.
Książka Lasker-Wallfisch potwierdza wyniki badań autorstwa Dara Bar-On i Julii Chaitin: „Parenthood
and the Holocaust”, które pokazują, że najintensywniej przekazywana jest historia ukryta.
Bez kontekstu nie da się prawidłowo przyporządkować doświadczeń ani sobie z nimi poradzić – twierdzi
Lasker-Wallfisch. Pojawia się pytanie, jak właściwie należy postępować z traumą, która dotychczas nie
została wysłuchana, która nie została przepracowana, a jednak wciąż jest obecna w ciele i w duszy, odbijając się niczym echo. W swojej książce pisze, że nic w jej życiu nie wydawało się pewne, a ona sama nigdy
nie rozumiała, dlaczego: Stałam się raną w rodzinie, niewyjaśniona przeszłość wciąż we mnie tkwiła.
Słowa kluczowe: Maya Lasker-Wallfisch, epigenetyka, Holokaust, trauma międzypokoleniowa, hierarchia
cierpienia
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Imprinted fears from the past – epigenetic inheritance of Holocaust trauma
on the example of "Letter to Breslau" by Maya Lasker-Wallfisch
Abstract
Born in 1958 in London, psychotherapist and writer Maya Lasker-Wallfisch, whose mother survived the
concentration camps in Auschwitz and Bergen-Belsen, in her book “Letter to Breslau. My Story across
Three Generations" explores the impact of transgenerational trauma. I became the wound of the family, the
unexplained past was in me, Maya Lasker-Wallfisch knows today, based on new research on epigenetics.
Maja Lasker-Wallfisch focuses on revealing the long-term weakening of emotional relationships in
families of victims who survived persecution during the Holocaust.
Lasker-Wallfisch's book confirms the findings of research by Dar Bar-On and Julia Chaitin, "Parenthood
and the Holocaust," which shows that the hidden history is transmitted most intensely. Without the context,
it is impossible to properly classify experience or reconcile yourself with it, Lasker-Wallfisch argues. The
question arises of how to deal with trauma that has not yet been heard, that has not been processed, and
which is still present in the body and soul, reverberating like an echo. In her book, she writes that nothing
in her life seemed certain, and she never understood why: I had become a wound in the family, the
unexplained past still was still inside me.
Keywords: Maya Lasker-Wallfisch, epigenetics, Holocaust, transgenerational trauma, hierarchy of suffering
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Wpływ zimowego pływania i morsowania
na zmianę temperatury ciała
1. Wstęp
Morsowanie jest popularną formą aktywności fizycznej. Uprawiana jest w okresie
zimowym, szczególnie w krajach położonych w północnych szerokościach geograficznych ze względu na niskie temperatury powietrza i wody. Celem morsowania jest
poprawa zdrowia fizycznego jak i psychicznego.
Imersja w zimnej wodzie, tj. poniżej 12oC, jest dużym czynnikiem stresowym dla
organizmu. Tradycyjne morsowanie, jako forma aktywności fizycznej, polega na zanurzeniu się lub kąpieli przez krótki okres. Wśród sportowców stosowane są zabiegi kąpieli
w zimnej wodzie jako forma regeneracji organizmu [1].
Zimowe pływanie jest dyscypliną sportową, w 2006 roku powstała międzynarodowa
federacja – International Winter Swimming Association (IWSA), która organizuje
mistrzostwa oraz puchar świata. Według klasyfikacji przyjętej przez IWSA temperatura wody podzielona jest na 3 kategorie: wodę zimną o temperaturze +5,1oC do
+9,0oC, wodę mroźną od +2,1oC do +5oC oraz wodę lodowatą od -2,0oC do +2,0oC.
Zostało także przyjęte, że aby starty zawodników uznano za zaliczone, w federacji IWSA
temperatura wody musi wynosić poniżej 5.0oC. Na zawodach maksymalny dystans
pływania w wodzie poniżej 5,0oC wynosi 1000 m. Jednak w 2009 roku pojawił się nowy
dystans tj. „Lodowa mila” wynoszący 1610 metrów w wodzie o temperaturze poniżej
5,0oC. Próby przepłynięcia „Lodowej mili” odbywają się poza zawodami w zimowym
pływaniu. W porównaniu do zimowego pływania, regulaminowa temperatura wody
w basenie olimpijskim wynosi od 25,0oC do 28,0oC [2].

1.1. Wpływ imersji w zimnej wodzie na organizm
Wyczynowe trenowanie zimowego pływania oraz odbywanie imersji w zimnych
wodach tj. morsowanie, niesie za sobą zarówno pozytywne, jaki negatywne skutki
dotyczące zdrowia. Regularna ekspozycja na zimną wodę wpływa korzystnie na ogólny
stan zdrowia i dobre samopoczucie, jak również na pamięć [3]. Osoby, które regularnie
odbywają tę czynność zauważyły poprawę nastroju, większy wigor oraz wydłużanie
się czasu ekspozycji na zimną wodę bez uczucia [3]. Dodatkowo zimna woda
zmniejsza ból, napięcie i zwiększa odporność na stres oraz choroby układu krążenia
i układu oddechowego [4].
1
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Zauważono, że zwiększa się ilość leukocytów, monocytów oraz interleukiny co ma
bezpośredni wpływ na wzrost odporności u zimowych pływaków oraz morsów [5].
Poza powyższymi, wśród osób praktykujących zimowe pływanie oraz morsowanie
odnotowuje się również skok poziomu noradrenaliny, co może mieć bezpośredni
wpływ na zniwelowanie odczuwania bólu [3]. Z drugiej strony ekspozycja na zimną
wodę może wywołać hiperwentylację, hipokapnię, a w konsekwencji niedotlenienie
mózgu i/lub zatrzymanie krążenia [2]. Kontakt z zimną wodą powoduje przyspieszenie
akcji serca, zwiększenie rzutu serca, zwężenie naczyń obwodowych, podwyższenie
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi [6]. Powyższe reakcje układu sercowonaczyniowego nie stanowią ryzyka dla osób zdrowych, ale mogą natomiast stanowić
duże ryzyko dla osób z nadciśnieniem, chorobą wieńcową lub innymi poważnymi
chorobami serca [3]. Innym niekorzystnym skutkiem zimowego pływania oraz morsowania jest hipotermia. Stosując procedury aklimatyzacyjne takie jak np. regularne
pływanie imersje w zimnej wodzie rozpoczęte jesienią 2-3 razy w tygodniu ze stopniowym wydłużaniem czasu ekspozycji, można zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia[2,3].
Hipotermia definiowana jest jako spadek temperatury ciała poniżej 35oC [7], dzielona
jest według źródeł na cztery poziomy: lekka hipotermia (32 oC-35oC), umiarkowana
hipotermia (28oC-32oC), ciężka hipotermia (20oC-28oC) oraz głęboka hipotermia
(< 20oC) [8]. Zakres prawidłowej temperatury ciała zależy od miejsca pomiaru i wynosi
odpowiednio w jamie ustnej 35,7oC-37,4oC, z obszaru rektalnego 36,3oC-37,8oC,
z obszaru pachy 35,0oC-36,9oC oraz błony bębenkowej ucha 35,8oC-37,5oC [9].

1.2. Morsowanie a pływanie w zimnej wodzie
Mimo, iż morsowanie i pływanie w zimnej wodzie wydają się być podobne, gdyż
obie czynności są związane z ekspozycją na zimną wodę to różnice są znaczne. Morsowanie jest to przyjęcie statycznej pozycji w zimnej wodzie z głową i rękoma ponad
taflą wody, nie jest natomiast ujednolicone czy osoby mogą stosować buty neoprenowe,
więc osoby same decydują czy wchodzą z dodatkową ochroną czy nie. Podczas zimowego pływania, osoba zanurza również głowę oraz kończyny górne, przyjęte jest, iż
zimowi pływacy nie stosują dodatkowych środków ochrony przed utratą ciepłoty ciała.
W literaturze przedmiotu nie znaleziono podobnych publikacji porównujących
zmiany temperatury ciała, po podobnym okresie przebywania w zimnej wodzie,
w zależności czy osoby przepłynęły określony dystans czy też przyjęły statyczną pozycje.
Zimowe pływanie staje się coraz bardziej popularne, dlatego należałoby przeprowadzić
więcej badań określających reakcje organizmu na trening tej dyscypliny sportowej.

2. Cele pracy
Celem pracy było porównanie wpływu zimowego pływania i morsowania na
zmianę temperatury ciała. Ponadto, sprawdzenie czy stopień wyziębienia organizmu
zależy od czasu spędzonego w zimnej wodzie oraz czy próba przepłynięcia określonego
dystansu podjęta w tym ekstremalnym środowisku powoduje większe straty ciepła.
Dodatkowo został sprawdzony wpływ stażu, wieku, płci oraz wartości wskaźnika BMI
na zmianę temperatury, szczególnie czy osoby uprawiające dłuższy czas ten zimowy
sport lub rodzaj aktywności fizycznej są bardziej odporne na wyziębienie się organizmu.
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3. Materiał i metody
Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza
ankiety, który składał się z danych metrykalnych (wiek, płeć, wzrost, masa ciała) oraz
z 6 pytań skierowanych do morsów i z 7 pytań do zimowych pływaków. W ankiecie
uczestnicy deklarowali czy są zimowymi pływakami czy morsami. Pytania zawarte
w ankiecie dotyczyły również stażu kąpieli i średniego czasu jednorazowej imersji
w zimnej wodzie a także zmian stanu zdrowia od czasu rozpoczęcia kąpieli w zimnej
wodzie. Oprócz ankiety, uczestnicy badania zostali poddani pomiarom temperatury
błony bębenkowej lewego ucha, jako miejsca wiarygodnego odzwierciedlenia wewnętrznej temperatury ciała, przy użyciu termometru elektronicznego BRAUN IRT3030
ThermoScan®3. Zgodnie z wymaganiami IWSA dotyczącymi uznania ważności
zawodów tj. temperatura wody poniżej 5oC, dokonano pomiaru temperatury wody za
pomocą termometru elektronicznego DT-1 wzorcowego HAACP. Wyniki zebrano
w dniach zawodów Gdynia Winter Swimming Cup (GWSC) 2021 (19-21.02.2021)
oraz w kolejnych 7 dniach po zawodach (22.02.2021-01.03.2021). Otrzymane wyniki
poddano analizie statystycznej (przy wykorzystaniu oprogramowania Stata 16; test Chi2).
W badaniu wzięło udział 90 osób w wieku 18-69 (średnia wieku 36 lat).
Tabela 1. Dane metrykowe uczestników

Liczba morsów
Liczba zimowych pływaków
Ogółem

Płeć
Kobiety
22
17
39

Mężczyźni
20
31
51

Ogółem
42
48
90

Źródło: Opracowanie własne

3.1. Dobór próby
W badaniu mogły wziąć udział osoby morsujące lub pływające w zimnych wodach.
Dla pierwszej grupy kryterium włączenia obejmowało deklarację wcześniejszego
odbycia imersji w zimnej wodzie przez 5 lub 9 minut. Natomiast dla drugiej grupy start
w zawodach GWSC 2021 na dystansie 200 lub 450 m. Z badania zostały wykluczone
osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby, które były w stanie zdrowia niepozwalającym
na morsowanie/pływanie w zimnej wodzie lub nie wyraziły świadomej zgody na
udział w próbach.

3.1.1. Przebieg badania
Przed zawodami do uczestników GWSC 2021 startujących na dystansach 200 oraz
450 m została wysłana informacja o przebiegu badania, zgoda na uczestnictwo w próbie
oraz link do autorskiego kwestionariusza, opisanego powyżej.
Ankiety zostały przypisane do poszczególnych osób startujących, przy wykorzystaniu inicjałów oraz zadeklarowanego dystansu.
Zawody odbyły się w dniach 19-21 lutego 2021 roku w gdyńskiej marinie (Zatoka
Gdańska). W dniu eventu został dokonany pomiar temperatury wody, który wyniósł 1oC
(tj. zostały spełnione kryteria IWSA odnośnie warunków atmosferycznych). Uczestników zawodów obowiązywał regulaminowy strój startowy, który składał się ze stroju
pływackiego, dwóch silikonowych czepków oraz okularów pływackich, dopuszczane
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były zatyczki do uszu. Zabronione było stosowanie substancji rozgrzewających ciało
oraz materiałów izolujących (np. butów i rękawiczek neoprenowych). W namiocie
przedstartowym pierwszy zespół badawczy za pomocą termometru dousznego dokonał
pomiarów temperatur w lewym uchu zawodników. Drugi zespół badawczy znajdował
się na pomoście startowym, gdzie bezpośrednio po ukończeniu dystansu i wyjściu
przez zawodnika z wody, ponownie zmierzył temperaturę lewej błony bębenkowej
ucha. Pomiary zostały zapisane w przygotowanej tabeli według list startowych.
Grupę morsów stanowiły osoby, które podczas trwania badania pojawiły się na
plaży w Gdańsku lub w Sopocie w celu kąpieli w Zatoce Gdańskiej. Aby zapewnić
zbliżone warunki atmosferyczne, pomiary temperatur wśród morsów zostały dokonane
w ciągu tygodnia po zawodach. Każdego dnia badania była mierzona temperatura
wody, która wahała się od 1oC do 3oC. Osoby badane zostały poinformowane o przebiegu próby, podpisały zgodę oraz wypełniły autorski kwestionariusz ankiety, taki sam
jak grupa zimowych pływaków. Uczestnicy badania weszli do wody na 5 lub 9 min,
okresy imersji zostały wyliczone na podstawie średnich arytmetycznych czasów
uzyskanych przez zawodników startujących odpowiednio na dystansach 200 oraz
450m podczas zawodów GWSC 2021. „Morsy” przyjęły pozycję statyczną w wodzie,
która sięgała do linii sutków z rękoma splecionymi za głową. Dopuszczony był strój
kąpielowy, czapka oraz buty i rękawiczki neoprenowe. Uczestnikom zostały nadane
numery przyporządkowane do ankiet, następnie przed wejściem do wody dokonano
pomiaru temperatury błony bębenkowej lewego ucha. Bezpośrednio po wyjściu z wody
temperatura ciała została ponownie zmierzona.

3.2. Kwestie etyczne
Wszyscy uczestnicy wypełnili oświadczenia w związku z epidemią SARS-CoV-2.
Podczas trwania pomiarów zostały zachowane wszelkie środki ostrożności, zalecane
przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Badanie uzyskało zgodę niezależnej komisji bioetycznej działającej przy Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym.

4. Wyniki
Różnice w temperaturze ciała pomiędzy pływakami zimowymi a morsami:
U pływaków odnotowano większy spadek temperatury ciała niż u morsów podczas
przebywania w zimnej wodzie.
Średnia temperatura ciała zawodników (pływaków zimowych), startujących
w zawodach na dystansie 200 m i 450 m, przed wejściem do wody wynosiła średnio
36,8℃. Po zakończeniu próby większe obniżenia temperatury odnotowano w grupie
zawodników, którzy przepłynęli dłuższy dystans.
Wśród osób morsujących przez 5 minut i 9 minut temperatura ciała przed wejściem
do wody była do siebie zbliżona i wynosiła średnio 36,5℃. Większy spadek temperatury odnotowano w grupie morsującej przez 9 minut. Wyniki szczegółowe przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Średnie temperatury ciała pływaków zimowych oraz morsów

Średnia temperatura
ciała przed
Średnia temperatura
ciała po
Średni spadek
temperatury

Pływanie na
dystansie 200 m

Pływanie na
dystansie 450 m

Morsowanie
przez 5 minut

Morsowanie
przez 9 minut

36,9℃

36,8℃

36,4℃

36,6℃

34,9℃

34,6℃

36,3℃

35,9℃

2oC

2,2oC

0,1oC

0,7oC

Źródło: Opracowanie własne

4.1. Zależność pomiędzy BMI a stopniem wychłodzenia organizmu
Na podstawie danych z ankiety przeprowadzono analizę wpływu BMI uczestników
na stopień wychłodzenia organizmu. Największe spadki temperatury ciała odnotowano
w grupie ze wskaźnikiem BMI >30. W grupie pływaków ze wskaźnikiem BMI > 30,
startujących na 200 m, średni spadek temperatury ciała był większy niż u osób startujących na 450 m. W grupie morsów nie zauważono wyraźnych różnic w zmianach
temperatury ciała pomiędzy grupami będącymi w wodzie przez 5 i 9 minut. Najniższe
średnie spadki temperatury ciała odnotowano w grupie morsów z niedowagą, tj.
wskaźnikiem BMI mniejszym niż 18,5 (tab. 3).
Tabela 3. Średnie spadki temperatury ciała w zależności od BMI
BMI
< 18,5
18,5-24,9
25-29,9
> 30

Średni spadek
temperatury ciała
po przepłynięciu
200m [℃]
0,8
0,5
0,7
1,4

Średni spadek
temperatury ciała
po przepłynięciu
450m [℃]
~1,0
1,1
0,7
1,2

Średni spadek
temperatury ciała po
morsowaniu przez 5
minut [℃]
0,3
0,6
~0,6
0,8

Średni spadek
temperatury ciała po
morsowaniu przez 9
minut [℃]
0,5
0,6
0,8
0,7

Źródło: Opracowanie własne

Osoby zażywające regularne imersje w zimnej wodzie odnotowują poprawę samopoczucia oraz zmniejszenie częstotliwości przechodzenia na zwolnienia lekarskie
i absencji w pracy.

4.2. Analiza zależności statystycznych
Otrzymane wyniki poddano analizie ilościowej pod kątem obecności zależności
statystycznych przy wykorzystaniu testu Chi2 (za istotne statystycznie przyjmuje się
wartości p < 0,05). Jako zmienne przyjęto informacje, o których udzielenie poproszono
uczestników badania tj. ankietowanych (m.in.: wiek, płeć, staż uprawiania zimowego
pływania lub morsowania). Na drodze w/w kalkulacji wykazano:
Istnieje zależność statystyczna pomiędzy stażem w morsowaniu/pływaniu w zimnej
wodzie a stopniem wychładzania się organizmu (p = (0,011-0,037)). Szczegółowe
informacje zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.
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Tabela 4. Staż w morsowaniu/pływaniu zimowym a zmiany temperatury ciała – analiza statystyczna; wyniki
Lata stażu uprawiania
morsowania/zimowego pływania
w zimnej wodzie
0-2 lata
2-7 lat
7-10 lat
> 10 lat

Średni spadek
temperatury

Wartość p

Zależność
statystyczna

1,1
0,9
0,7
0,5

0,098
0,037
0,031
0,011

brak
tak
tak
tak

Źródło: Opracowanie własne

Jak zaprezentowano powyżej, istnieje zależność pomiędzy zadeklarowanym stażem
morsów/pływaków zimowych a stopniem wychładzania się organizmu – im większa
wartość przypisana doświadczeniu w danej czynności, tym mniejsze spadki temperatury ciała (nie dotyczy grupy 0-2 lata).
Zaobserwowano związek pomiędzy BMI a różnicą w temperaturze ciała – przed
oraz po spędzeniu zadeklarowanego czasu w wodzie zimnej (p = (0,019-0,048)).
Tabela 5. Wartość BMI a zmiany temperatury ciała – analiza statystyczna; wyniki
BMI
< 18,5
18,5-24,9
25-29,9
> 30

Średni spadek
temperatury
0,8
0,5
0,6
1,0

Wartość p

Zależność statystyczna

0,048
0,037
0,031
0,019

Tak
Brak
Brak
Tak

Źródło: Opracowanie własne

W/w zależność nie została wykazana dla grup osób charakteryzujących się BMI
18,5-24,9 oraz 25-29,9. Wskaźnik Body Mass Index wpływa na spadek temperatury
u morsów/osób pływających w zimnej wodzie z grup krańcowych – < 18,5 oraz > 30.
W badaniu nie wykazano zależności pomiędzy doświadczeniem, BMI a stanem
zdrowia/samopoczucia osób biorących udział w projekcie.

4.3. Ograniczenia badania
Autorzy badania, podczas jego realizacji, napotkali liczne problemy oraz przeszkody
w postaci trudnych warunków atmosferycznych stanowiące znaczące ograniczenia
projektu. Towarzyszące zimowej porze wiatr oraz mróz wpływały negatywnie na pracę
termometrów – głównego narzędzia badania.
Wspomniane powyżej czynniki nie pozwoliły także na analizę składu ciała osób
badanych. Wobec tego, analizie poddane zostały wyłącznie wskaźniki BMI.

5. Dyskusja
Na podstawie literatury przedmiotu, stwierdzono, iż podczas morsowania lub pływania w zimnych wodach największym zagrożeniem dla życia jest stan hipotermii[10].
Tipton et al. sprawdzili wpływ różnej temperatury wody (25oC, 18oC, 10oC) na zmianę
temperatury ciała pływaków. W badaniu wzięło udział 10 osób, którym polecono
płynąć przez 90 min w wodzie o trzech różnych temperaturach podanych wyżej. Wszyscy uczestnicy ukończyli próby w wodzie 25oC i 18oC, natomiast w wodzie o temperaturze 10oC próby nie ukończyło 5 pływaków ze względu na wystąpieniu stanu
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hipotermii (temperatura obszaru rektalnego < 35oC). W swoim badaniu Tipton wykazał,
że im mniejsza temperatura wody, tym większy następuje spadek temperatury ciała.
Średnia zmiana wyniosła odpowiednio w 25oC 0,03o/h, 18oC -0,75o/h oraz w 10oC
-2,57o/h [10].
Wyniki przedstawione w badaniu własnym wykazały, iż pływacy tracą ciepłotę
ciała szybciej niż morsy przebywający podobny czas w zimnej wodzie. Uczestnicy ze
wskaźnikiem BMI powyżej 30 w większym stopniu się wychładzali niż osoby z prawidłową masą ciała. Knetchle et al. wykazali, że ilość procentowej zawartości tkanki
tłuszczowej ma większe znaczenie w utracie ciepła ciała niż wskaźnik BMI. Knetchle
zbadał dwóch pływaków z czego jeden miał wyższy wskaźnik BMI (27,0), ale
mniejszą procentową zawartość tkanki tłuszczowej (21,0%) niż drugi uczestnik[1].
Mężczyzna z mniejszym wskaźnikiem BMI (23,4) był w stanie przepłynąć dłuższy
dystans w zimnej wodzie (4oC), autorzy jako przyczynę podali większą procentową
zawartości tkanki tłuszczowej (23,4%) co skutkowało mniejszą utratą ciepłoty ciała
[1]. W innym badaniu Knetchle et al. wykazali, że wysoki wskaźnik BMI oraz duża procentowa zawartość tkanki tłuszczowej powodują mniejsze wyziębienie organizmu [11].
Jednakże, Kenny J et al. porównał dwóch pływaków o zbliżonej procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (29,8% oraz 29,5%), ale o różnych wielkościach wskaźnika
BMI (25,8 oraz 27,5) [12]. Zauważono, że podczas próby przepłynięcia „Lodowej mili”
mężczyzna z większym wskaźnikiem BMI szybciej stracił ciepłotę ciała oraz osiągnął
niższą temperaturę ciała (31,3oC) niż drugi zawodnik (33,2oC). U obu pływaków
wystąpiła hipotermia, która utrzymywała się godzinę po ukończeniu dystansu (33,4oC
oraz 34,2oC) [12]. W pracy własnej uczestnicy badania z większym wskaźnikiem BMI
również tracili w większym stopniu ciepłotę ciała niezależnie od podjętej czynności
w zimnej wodzie.
W wodach cieplejszych tj. 19-22oC, na długich dystansach, również dochodzi do
stanu hipotermii. Brannigan et al. zbadali temperaturę ciała oraz określili wskaźnik
BMI 35 uczestnikom zawodów Rottnest Channel Swim2006 [13]. Wykazali, iż dłuższy
czas spędzony w wodzie zwiększa ryzyko wystąpienia hipotermii. Jednakże podwyższony wskaźnik BMI wskazuje na większą zdolność organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała [13].
W badaniu autorów pomiary temperatury ciała zostały dokonane bezpośrednio po
wyjściu uczestników z wody, co mogło nie odwzorowywać maksymalnych spadków
temperatury, która zmniejsza się jeszcze przez pewien czas po ukończonym dystansie.
Knetchle et al. zauważył,iż największy spadek temperatury okolicy rektalnej u badanego następuje około godziny po wyjściu z zimnej wody [11]. W jego badaniu bezpośrednio po ukończeniu dystansu jednej mili temperatura ciała badanego wyniosła 36,5oC,
natomiast najniższa odnotowana wartość osiągnęła 34,5oC. Podczas trwania dwóch
prób na dystansie jednej mili, nie zauważono znacznych wahań zmian temperatury
ciała[11].W kolejnym badaniu Knetchle et al. wykazał, że temperatura ciała mierzona
rektalnie po przepłynięciu lodowej mili u pływaka wynosiła 36oC, natomiast najniższa
odnotowana temperatura wystąpiła w 28 minucie po wyjściu z zimnej wody i osiągnęła
wartość 35oC. Wskaźnik BMI badanego wynosił 34.4, oraz posiadał 27,5% tkanki
tłuszczowej [14].
W badaniu Rüst’a i wsp. opisano próbę 53 letniego, bardzo doświadczonego
zawodnika pływającego długie dystanse w wodach otwartych, którego zadaniem było
przepłynąć jak najdłuższy dystans w wodzie o średniej temperaturze 9,9oC. Wskaźnik
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BMI uczestnika wynosił 35,7, natomiast 34,9% masy ciała stanowiła tkanka tłuszczowa. Badany pod nadzorem dwóch łodzi ratunkowych i dwóch nurków przepłynął
15 kilometrów w czasie 6 godzin i 2 minut. Przed startem, w trakcie, bezpośrednio po
oraz przez pewien czas po ukończeniu próby została zmierzona temperatura okolicy
rektalnej. Początkowo temperatura wewnętrzna badanego wyniosła 37,8oC, największą
wartość – 38,1oC osiągnęła około 20 min po starcie, aby w momencie zaprzestania
płynięcia wynieść 36,3oC. Mężczyzna biorący udział w badaniu osiągnął najniższą
temperatura ciała 36,0oC w 35 minucie po wyjściu z wody. Odnosząc wartości uzyskanych temperatur do definicji hipotermii [7], organizm badanego mimo długiego czasu
spędzonego w wodzie o temperaturze bliskiej 10oC utrzymał prawidłową wartość, nie
doprowadzając do stanu hipotermii. Autorzy zasugerowali jakoby czynnikami wpływającymi na utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała przez organizm uczestnika
były wysoki poziom procentowy zawartości tkanki tłuszczowej, duże doświadczenie w
pływaniu w wodach otwartych oraz wysoki wskaźnik BMI [8]. Czasy imersji w zimnej
wodzie obu grup w badaniu własnym były dość krótkie w porównaniu z przytoczonymi publikacjami. Zastanawiające jest to, że spadki temperatur nastąpiły tak szybko.
Należałoby zgłębić temat i przeprowadzić bardziej szczegółowe badania.
W badaniu autorów wzięło udział 90 osób w tym 51 mężczyzn (56%) i 39 kobiet
(44%), w innych badaniach znalezionych po przeglądzie literatury większą część
uczestników również stanowili mężczyźni [12, 15, 16]. Knechtl et al. dokonał ponownej analizy zawodników biorących udział w próbach przepłynięcia „Lodowej mili”
w latach 2009-2015 i wykazał, że z 169 osób, które ukończyły ten dystans 73%
(n = 123) to przedstawiciele płci męskiej [9]. Zimowe pływanie oraz morsowanie jest
zdecydowanie popularniejsze wśród mężczyzn niż u kobiet [17].

6. Wnioski i podsumowanie
Przedmiotem badania było porównanie zmiany temperatury ciała u zimowych
pływaków i morsów. Na podstawie zgromadzonych danych, wraz z wiekiem wzrastał
poziom wychładzania się organizmu dlatego należy zachować szczególną ostrożność
podczas morsowania lub zimowego pływania szczególnie osób starszych, ze względu
na większe prawdopodobieństwo wystąpienia hipotermii.
W świetle przeprowadzonych analiz wykazano istnienie zależności pomiędzy stażem
w morsowaniu/pływaniu w zimnej wodzie a stopniem wychładzania się organizmu.
W związku z tym zalecane jest, aby stopniowo wydłużać czas imersji w zimnej wodzie.
Aklimatyzacja do ekstremalnego środowiska pozwalana zmniejszenie ryzyka wystąpienia hipotermii, co zostało wykazane w przytoczonych publikacjach w dyskusji.
Należy obserwować reakcje organizmu jeszcze przez pewien czas po wyjściu z wody,
gdyż najniższa temperatura ciała odnotowywana jest do godziny po zakończeniu imersji.
Autorzy planują kontynuację badania.

Podziękowania
Pragniemy złożyć podziękowania dr Katarzynie Pogorzelczyk za pomoc w organizacji, przeprowadzeniu i opiece merytorycznej nad rozdziałem monografii. Podziękowania składamy również całemu zespołowi organizacyjnemu zawodów GWSC,
a w szczególności Panu Piotrowi Biankowskiemu za umożliwienie przeprowadzania
badania wśród uczestników zawodów.
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Porównanie wpływu zimowego pływania i morsowania na temperaturę ciała
Streszczenie
Morsowanie oraz zimowe pływanie w ostatnim sezonie odnotowały duży wzrost popularności. W literaturze przedmiotu temat jest jeszcze nieopisany i brakuje analiz na temat wpływu morsowania i pływania
w zimnej wodzie na zdrowie i samopoczucie.Celem badania było porównanie wpływu zimowego pływania
i morsowania na zmianę temperatury ciała a także sprawdzenie różnicy szybkości wyziębiania się organizmu pomiędzy osobami stojącymi w zimnej wodzie (5 lub 9 minut), a osobami, które przepłynęły 200
lub 450 metrów w wodzie o temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza. W badaniu wzięły udział dwie grupy:
morsy i zimowi pływacy. Pomiar temperatury wykonany został przy wykorzystaniu termometrów dousznych,
przed oraz po spędzeniu określonego czasu/przepłynięcia zadeklarowanego dystansu w zimnej wodzie.
Dodatkowo, pomiarom towarzyszyło wypełnienie ankiety określającej subiektywną ocenę zdrowia i samopoczucia (przed rozpoczęciem uprawiania danej aktywności fizycznej oraz po) każdego badanego. Wyniki
poddano analizie statystycznej w programie STATA. W badaniu wzięło udział 90 osób, w tym 48 zimowych pływaków i 42 morsów. Wśród zimowych pływaków zauważono zdecydowanie większe spadki
temperatur organizmu aniżeli w grupie osób morsujących (wśród których nie odnotowano znaczących
zmian ciepłoty ciała). Analiza statystyczna odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wykazała istnienie
korelacji pomiędzy wiekiem, BMI oraz stażem pływania w zimnej wodzie lub morsowania. Osoby
z większym BMI (> 30) w większym stopniu traciły ciepłotę ciała w porównaniu do osób z prawidłową
wartością wskaźnika. Inne publikacje wskazują istotny wpływ procentowej zawartości tkanki tłuszczowej
na stopień wyziębienia organizmu podczas imersji w zimnych wodach. Jednak nie zawsze wskaźnik BMI
jest wiarygodnym predyktorem, ponieważ nie uwzględnia stosunku składowych masy ciała. Aby zapobiec
dużemu wyziębieniu organizmu należy stopniowo wydłużać czas kąpieli w zimnej wodzie w celu adaptacji.
Słowa kluczowe: morsowanie, zimowe pływanie, temperatura ciała

Comparison of the effects of winter swimming and ice-bearing on body temperature
Abstract
Ice-bearing and cold water swimming, are activities, for which a large increase in time has recently been
recorded. In carrying out the preliminary literature review, no reference was found to many source texts
which documented any impact of the above-mentioned health or well-being. The aim of the study was to
compare the effects of winter swimming and ice-bearing on changes in body temperature and also to
compare changes between people standing in cold water (5 or 9 minutes), and people who swam 200 or
450 meters in water below 5 degrees Celsius. Temperature measurement was made with in-ear thermometers, before and after spending exact time/swimming the declared distance in cold water. In addition, the
measurements were supplemented by completing a questionnaire specifying the subjective assessment of
health and well-being (before and after doing exact activity) of each subject. The results were statistically
analyzed. 90 people took part in the study, including 48 winter swimmers and 42 ice bears. Among winter
swimmers, significantly greater drops in body temperatures were noticed thanin the group of ice bears
among whom there were no significant changes in body temperature. Statistical analysis of the answers
given by the respondents showed a correlation between age, BMI and practice. Other publications related
to exposure to the percentage of filled fat to the degree of cooling of the body immersion in cold waters.
However, BMI is not always a reliable predictor, because it does not include the proportion of body weight
components. In order to prevent the body from hypothermia, it is recommended to gradually extend the
time of bathing in the cold water, which will result in body adaption to low temperatures.
Keywords: winter swimming, body temperature, ice-bearing
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