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Wiktoria Paszyńska1 

Zdrowie seksualne osób ze stomią jelitową:  

przegląd literatury 

1. Wprowadzenie 

Stomia jelitowa to otwór w jamie brzusznej utworzony chirurgicznie w celu wyda-
lenia kału do woreczka stomijnego. Stomia może być tymczasowa lub trwała, a w za-
leżności od tego, która część jelita zostanie wyłoniona, zostanie sklasyfikowana jako 
kolostomia lub ileostomia. Pielęgniarka stomijna powinna zbadać potrzeby związane 
ze zdrowiem seksualnym stomików. Potrzeby w zakresie zdrowia seksualnego nie ogra-
niczają się wyłącznie do stosunku fizycznego, bardzo często obejmują również dobro-
stan emocjonalny, psychologiczny i społeczny [1]. 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie seksualne jako stan fizycznego, 
emocjonalnego, psychicznego i społecznego dobrostanu związanego z seksualnością. 
Wiele objawów związanych ze stomią, które mogą stać się przedmiotem obaw związa-
nych z funkcjonowaniem seksualnym i intymnością, zmniejsza się w przeciągu 4 mie-
sięcy od zabiegu. Poczucie nieatrakcyjności seksualnej, obawy dotyczące sprawności 
seksualnej oraz niepokój dotyczący wycieku, zapachu i wyglądu zawartości worka 
stomijnego są bardzo częste we wczesnych tygodniach pooperacyjnych. 

Sama seksualność obejmuje wiele pojęć, w tym przyjemność, intymność i reprodukcję, 
a także role płciowe, tożsamość płciową i preferencje seksualne. Utworzenie stomii 
może mieć negatywny wpływ na obraz ciała, seksualność i jakość życia [2]. Osoby ze 
stomią mogą odczuwać, że ta zmiana w ich wyglądzie sprawia, iż są nieatrakcyjne, 
dlatego też obawiają się powrotu do aktywności seksualnej, co może być szkodliwe dla 
ich relacji intymnych [3]. 

Aktywność seksualna to często temat tabu, związany z przekonaniem, że seks na-
leży kojarzyć z poczuciem wstydu albo czynnością zarezerwowaną wyłącznie do pro-
kreacji. W rezultacie zarówno pacjenci, jak i pracownicy ochrony zdrowia unikają 
tematyki związanej z cielesnością, co stanowi poważny błąd, ponieważ holistyczne 
podejście do opieki nad pacjentem powinno uwzględniać również jego seksualność. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszego badania było dokonanie przeglądu piśmiennictwa na temat zdro-
wia seksualnego i reprodukcyjnego osób z wyłonioną stomią jelitową. 

3. Metoda 

Poszukiwanie literatury opierało się na systematycznym przeglądzie elektronicznych 
baz danych: Medline, Pubmed, Cinahl, Embase i PsychInfo. Wyszukiwanie obejmo-
wało badania z dowolnego miejsca na świecie z ostatnich 7 lat. Starsze artykuły zostały 
wykluczone, aby znaleźć najbardziej aktualne opracowania naukowe. Zastosowano na-
stępujące kryteria włączenia: 

 
1 d200984@365.sum.edu.pl, Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety, 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. 

mailto:d200984@365.SUM.EDU.PL
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1. Artykuły napisane w języku angielskim. 

2. Artykuły recenzowane. 

3. Artykuły opublikowane w ciągu ostatnich 7 lat. 

4. Pacjenci z kolostamią i/lub ileostomią. 

5. Pacjenci powyżej 18. roku życia. 

6. Dowolna orientacja seksualna. 

7. Badania ilościowe i jakościowe.  

4. Dyskusja 

Wyniki badań pokazują, że życie ze stomią ma ogromny wpływ na pacjentów oraz 

ich doświadczenia w zakresie zdrowia seksualnego i seksualności. Analiza literatury 

pozwoliła wyodrębnić istotne tematy związane z posiadaniem przetoki jelitowej – są 

to: obraz ciała, aspekty fizyczne, relacje z partnerem i wsparcie ze strony pracowników 

ochrony zdrowia. 

4.1. Stomia a obraz ciała 

Zmiana wyglądu fizycznego wpływa na poczucie własnej wartości i pewność siebie. 

Fakt ten często obserwuje się u osób z wyłonioną przetoką jelitową. Obraz ciała zawiera 

w sobie emocje, samoocenę i doznania fizyczne. Price dodał, że na wizerunek ciała ma 

wpływ także kultura, rasa oraz edukacja zdrowotna [4]. 

Vural i wsp. wykazali, że pacjenci zgłaszali, iż nie czują się już atrakcyjni ze wzglę-

du na swój wygląd, a stomia powodowała u nich niepokój i stres psychiczny [5]. Reese 

i wsp. stwierdzili, że stomicy wykazywali pogorszenie funkcjonowania seksualnego 

oraz negatywnie odbierali wpływ stomii na obraz ciała [6]. 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z dziesięcioma pacjentami z wyłonioną 

stomią zauważono, że obecność przetoki jelitowej jest dla nich źródłem wstydu. Obec-

ność worka stomijnego, obawa przed wyciekiem, brak kontroli nad oddawaniem gazów 

i stolca oraz przykry zapach to problemy przyczyniające się do krytycznego postrze-

gania własnego ciała. Stomicy podkreślili, że często rodzina dodatkowo nasila ten stan. 

Najbliższe osoby pacjentów uważały, że po operacji ich ciała są trudne do oglądania, 

dziwne, zniekształcone – ten sposób myślenia powodował znaczące obniżenie samo-

oceny stomików [7]. 

Wielu pacjentów w obawie przed wyciekiem z worka stomijnego wycofało się 

z życia intymnego [8]. Dlatego, aby pacjenci czuli się bardziej swobodnie, należy 

zapewnić im praktyczne wskazówki dotyczące życia seksualnego, a także wsparcie 

psychologiczne. 

Przedstawione wyniki badania wykonanego przez Cardoso i wsp. pokazały, że 

dysfunkcje seksualne u mężczyzn były zazwyczaj związane z zaburzeniami erekcji, pod-

czas gdy u kobiet bardziej dotyczyły obrazu ciała [8]. Inne wyniki prezentują Muller 

i wsp., którzy w swoich badaniach uwzględnili pacjentów z nieswoistym zapaleniem 

jelit. Wykazano, że 96% kobiet, które przeszły operację, zgłosiło wpływ na obraz ciała, 

podczas gdy mężczyźni uznali, że operacja wyłonienia stomii miała niewielki wpływ 

na postrzegania ich ciała [9]. Z doświadczeń autora obraz ciała jest problemem dla obu 

płci i ważne jest, aby omówić ten problem z mężczyznami i kobietami. 
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4.2. Dysfunkcje seksualne osób z wyłonioną stomią 

Głównymi problemami fizycznymi, z jakimi zmagali się mężczyźni w związku 

z przeprowadzoną operacją, były zaburzenia erekcji i wytrysk wsteczny, podczas gdy 

kobiety zgłaszały ból podczas stosunku i suchość pochwy. 

Reese i wsp. stwierdzili, że 67% mężczyzn ze stomią miało zaburzenia erekcji, a 74% 

kobiet ze stomią doświadczyło zaburzeń seksualnych. Jednak u połowy tych uczestni-

ków stomia została uformowana z powodu zaawansowanego raka z przerzutami, więc 

choroba lub terapie stosowane w jej leczeniu (na przykład radioterapia miednicy) 

mogły mieć psychologiczny i/lub fizyczny wpływ na funkcje seksualne [7]. 

Cardoso i wsp. oraz Vural i wsp. stwierdzili, że kobiety miały trudności z bolesnym 

stosunkiem i niewystarczającym nawilżeniem pochwy [5, 8]. Do oceny dysfunkcji sek-

sualnych 133 mężczyzn po zabiegu niskiej przedniej resekcji odbytnicy z powodu 

nowotworu zastosowano International Index of Erectile Function. Stwierdzono, że 97% 

mężczyzn zgłosiło wystąpienie problemów seksualnych po zabiegu, a 24% zaznaczyło, 

że ma bardzo poważne problemy z erekcją. Pacjenci, u których podczas operacji wyło-

niono przetokę jelitową, prezentowali gorszą jakość życia niż osoby bez wyłonionej 

stomii [10]. 

Przy pomocy kwestionariusza Arizona Sexual Experience Inventory Scale prze-

badano 75 chińskich pacjentów z wyłonioną stomią jelitową. Zaobserwowano, że 

pacjenci najczęściej zgłaszali problemy związane z podnieceniem seksualnym oraz 

zdolnością do osiągniecia orgazmu. Kobiety skarżyły się na suchość pochwy, a męż-

czyźni na trudności z uzyskaniem erekcji. Dodatkowo wykazano, że wiek, płeć, relacje 

z partnerem, tryb operacji, rodzaj stomii, wystąpienie powikłań, zdolność do samo-

opieki, wsparcie najbliższych – to czynniki, które wpływają na pojawienie się dysfunkcji 

seksualnych [11]. 

Tabela 1. Badania wybrane do przeglądu literatury  

Badania włączone do analizy przeglądu literatury 

Nazwa 

badania  

Rodzaj i cel badania Efekty badania i główne założenia  

Marques 

i wsp. (2018) 

Brazylia 

Badania ilościowe; ocena 

akceptacji zmienionego obrazu 

ciała u osób z wyłonioną stomią 

Pacjenci wstydzili się swojego ciała, uważali, 

że posiadanie stomii utrudnia wykonywanie 

codziennych czynności oraz wpływa 

negatywnie na relacje z innymi ludźmi 

Cardoso 

i wsp. (2015) 

Brazylia 

 

Badanie ilościowe opisujące 

doświadczania seksualne 

stomików 

Obraz ciała zmienił się bardziej u kobiet; 

ważne dla pacjentów jest posiadanie 

wspierającego partnera oraz relacje rodzinne; 

pacjenci oczekiwali, że pracownicy ochrony 

zdrowia będą rozmawiać o seksualności  
Bahayi 

i wsp. (2018) 

Turcja  

Badania ilościowe;  ocena 

jakości życia oraz 

występujących dysfunkcji 

seksualnych u pacjentów 

z wyłonioną stomią 

Stwierdzono, że pacjenci z ileostomią lub 

kolostomią mieli wyższy wskaźnik objawów 

lękowych, mniejszą przyjemność seksualną, 

często również unikali współżycia 

seksualnego 
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Du i wsp. 

(2021) Chiny 

Badanie ilościowe; ocena 

związku między poziomem 

przystosowania się pacjenta do 

życia ze stomią, a jakością jego 

relacji intymnych 

Należy pacjentom zapewnić edukację w celu 

poprawy ich zdolności do samoopieki – 

pacjenci, którzy wykazywali większą 

samodzielność w obsłudze stomii mieli 

lepszą jakość życia seksualnego 

Aktas i wsp. 

(2015) 

Turcja  

Badanie ilościowe mające na 

celu zbadanie, jak stomicy 

postrzegają własne ciało po 

operacji wyłonienia stomii 

Posiadana stomia w znacznym stopniu 

zaburzała wizerunek ciała, dużą rolę 

w akceptacji stomii i powrocie do życia 

seksualnego przypisuje się partnerowi, który 

potrafi okazać wsparcie 

Reese i wsp. 

(2014) USA  

 

Badanie ilościowe porównujące 

funkcjonowanie seksualne, 

obraz ciała oraz 

wpływ choroby i leczenia na 

życie intymne –  w zależności 

od typu stomii 

Nasilenie zaburzeń obrazu ciała u stomików; 

dysfunkcje seksualne występowały u około 

74% kobiet; zaburzenia erekcji zgłoszone 

przez 67% mężczyzn 

Shieh i wsp. 

(2016) Chiny  

 

Badanie ilościowe dotyczące 

częstości występowania 

dysfunkcji seksualnych 

u mężczyzn rok po operacji 

wyłonienia stomii 

Zaburzenia erekcji wystąpiły u 97% 

pacjentów; jedynie około 33% personelu 

medycznego przedstawiło pacjentowi 

tematykę funkcjonowania seksualnego po 

operacji wytworzenia przetoki jelitowej 

Traa i wsp. 

(2015) 

Holandia 

 

Ocena związku pomiędzy 

funkcjonowaniem seksualnym 

a jakością życia stomików rok 

po operacji wyłonienia przetoki.  

Posiadanie stomii negatywnie wpłynęło na 

funkcjonowanie seksualne, co powiązano 

z obniżeniem jakości życia.  

Vural i wsp. 

(2016) 

Turcja  

 

Badania jakościowe opisujące 

doświadczenia stomików 

związane z funkcjonowaniem 

seksualnym.  

Zmienił się obraz ciała i życie seksualne, 

podczas seksu odczuwany był niepokój, 

stomicy przestali dzielić łóżko ze swoimi 

partnerami.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5-8, 10-14]. 

4.3. Relacje z partnerem 

Wsparcie partnera jest niezbędne, aby pacjenci zaakceptowali swoje nowe ciało. 

Osoby z wyłonioną stomią, które mają silną więź z partnerem, łatwiej wracają do 

aktywności seksualnej, prowadzą szczęśliwsze życie intymne i wykazują pozytywne 

nastawienie wobec swojego stanu. Wielu pacjentów uważa, że proces adaptacji do 

stomii przyczynił się do rozwinięcia i umocnienia ich relacji z partnerem. 

Traa i wsp. odkryli, że wraz ze zmianą jakości życia seksualnego pacjenta, zmieniła 

się również jakość życia ich partnerów [12]. Cardoso i wsp. stwierdzili również, że 

dysfunkcje seksualne i strach przed odrzuceniem zmieniły zachowanie uczestników 

wobec partnera, dodatkowo negatywnie wpływając na ich relacje. Kobiety biorące udział 

w badaniu stwierdziły, że ich zdolność do powrotu do aktywności seksualnej w dużej 

mierze zależała od wsparcia partnerów. Cardoso opisał pacjentkę, której mąż zajmował 

się dbaniem o jej stomię. Wykazano, że sytuacja ta niekorzystnie wpłynęła na ich 

związek, ponieważ kobieta zaczęła postrzegać męża bardziej jako opiekuna pomagają-

cego jej w obsłudze stomii [8]. 

Utrata fizjologicznej drogi wypróżnień, zaburzenie obrazu ciała, problemy z funk-

cjonowaniem seksualnym po operacji wyłonienia stomii to kluczowe elementy zakłó-
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cające relacje intymne stomików. Okazuje się, że ryzyko rozwodu u pacjentów z rakiem 

(nowotwór złośliwy to jedna z głównych przyczyn wytworzenia stomii) jest 1,77 razy 

większe niż u osób zdrowych. Problemy w życiu seksualnym zwiększają ryzyko po-

wstania depresji. W przypadku pacjentów, którzy byli zdolni do samodzielnej pielęg-

nacji stomii zaobserwowano lepsze relacje z partnerami. W badaniu u udziałem 390 

pacjentów wykazano, że 42,6% miało problemy w relacjach intymnych. Zdolność do 

samoopieki oraz czas, jaki upłynął od operacji – to czynniki, które miały największe 

znaczenie w ocenie relacji intymnych [13]. 

Zaobserwowano, że problemy doświadczane przez małżonków/partnerów pacjentów 

z czasem nasilają się i stają się bardziej skomplikowane. Często osoby te doświadczały 

negatywnych emocji, depresji, problemów zdrowotnych, konfliktów w życiu rodzin-

nym i zawodowym. Badania przeprowadzone przez Aktaş i Baykara wykazały, że 80% 

małżonków osób ze stomią wstydzi się patrzeć na ciało partnera. Jednocześnie badawcze 

stwierdzili, że posiadanie partnerów zaangażowanych w opiekę stomijną może pomóc 

osobom ze stomią szybciej przystosować się do nowej sytuacji [14]. 

5. Edukacja osób z wyłonioną przetoką jelitową 

Operacja wytworzenia stomii ma na celu poprawę stanu zdrowia chorego oraz 

polepszenie jakości jego życia. Zabieg ten wpływa jednak na wszelkie aspekty życia 

pacjenta, w tym funkcjonowanie psychospołeczne, obraz ciała oraz zdrowie seksualne. 

Współpraca między pacjentem a personelem medycznym jest kluczowym elementem 

pomocy pacjentowi w dostosowaniu się do życia ze stomią. Partnerstwo pomaga za-

chować ciągłość opieki, zwiększa zdolność rozwijania praktycznych umiejętności opieki 

nad stomią, skraca czas pobytu pacjenta w zakładzie leczniczym oraz zmniejsza ryzyko 

ponownego przyjęcia do szpitala. Zaobserwowano, że pacjenci, którzy są lepiej wy-

edukowani wykazują większe umiejętności w zakresie samoopieki i zarządzania stomią. 

Ten stan pozytywnie oddziałuje na jakość życia pacjenta, jego samoocenę i relacje 

z rodziną. Wprowadzenie okołooperacyjnych programów edukacyjnych dla pacjentów 

zakwalifikowanych do operacji wyłonienia stomii oraz dla ich bliskich zapewni 

niezbędne wsparcie w obliczu fizycznych i psychicznych trudności, które mogą wiązać 

się z zabiegiem. 

Większość badań wykazała, jak istotna dla pacjentów jest edukacja seksualna [5-15]. 

Jednak respondenci zgłaszali, że kwestie funkcjonowania seksualnego nie były wystar-

czająco często poruszane przez personel medyczny. Shieh i wsp. stwierdzili, że tylko 

35% uczestników prowadziło rozmowę z personelem medycznym na temat problemów 

seksualnych po operacji, mimo że 97% uczestników zgłaszało wystąpienie dysfunkcji 

seksualnych [10]. Jeśli taka rozmowa nie zostanie przeprowadzona, nierozwiązane 

problemy seksualne w znaczący sposób mogą obniżać jakość życia pacjenta. Cardoso 

i wsp. stwierdzili, że personel powinien omówić seksualność przed i po operacji – to 

działanie powinno pomóc pacjentowi zmniejszyć lęk oraz przygotować go do funkcjo-

nowania ze stomią [8]. Traa i wsp. zwrócili uwagę na to, że czynniki psychospołeczne 

odgrywają główną rolę i powinny być omówione obok czynników biologicznych [12]. 

Ayaz i Kubilay odkryli, że użycie modelu PLISSIT (permission – pozwolenie; limited 

information – ograniczone informacje; specific suggestions – swoiste wskazówki; 

intensive therapy – intensywne leczenie)  pozwala personelowi medycznemu określić 

potrzeby poszczególnych osób oraz zaplanować odpowiednie działania, to jedna 
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z lepszych metod omawiania problemów seksualnych z pacjentami. Model PLISSIT jest 

szeroko stosowany i akceptowany jako narzędzie wsparcia dla pielęgniarek w oma-

wianiu z pacjentami problemów zdrowia seksualnego [15]. 

6. Podsumowanie 

Zabieg operacyjny kończący się wyłonieniem stomii jest problemem młodych 

i starszych osób, spośród których wiele nawet nie podejmuje próby współżycia i zbli-

żenia. Bardzo ważną kwestią, która umożliwia powrót do życia seksualnego, jest pra-

widłowa edukacja pacjenta zarówno przed zabiegiem wyłonienia stomii, jak i po 

zabiegu. Edukacja seksualna powinna również obejmować partnera, który jest często 

wsparciem dla osoby z wyłonioną stomią. Zabieg chirurgiczny może powodować 

wiele powikłań. Zależnie od rodzaju wyłonionej stomii, czasem dochodzi do uszko-

dzenia nerwów w okolicy krocza, co prowadzi do obniżenia sprawności seksualnej. 

Dysfunkcje seksualne w okresie rekonwalescencji są także czynnikami psychicznymi 

i wynikają z lęku pacjenta. Bardzo ważne jest, aby pacjent rozmawiał z personelem 

medycznym o tym, jak istotne jest satysfakcjonujące życie seksualne. Należy utwier-

dzać pacjenta w przekonaniu, że istnieje wiele form terapii, które poprawiają jakość 

życia seksualnego. 
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Zdrowie seksualne osób ze stomią jelitową: przegląd literatury 

Streszczenie 
Wprowadzenie: Powstanie stomii może mieć negatywny wpływ na zdrowie seksualne. Dokonano przeglądu 

literatury w celu zbadania, jakie czynniki wpływają na zdrowie seksualne i seksualność osób ze stomią.  
Metodologia: Przeglądu literatury dokonano przy użyciu internetowych baz danych Cinahl, Medline, PsychInfo, 

Embase i Pubmed. Wyszukiwanie ograniczyło się do artykułów na temat kolostomatów i ileostomatów 

w języku angielskim, które zostały zrecenzowane i napisane w ciągu ostatnich 7 lat.  

Wyniki: Tworzenie stomii ma duży wpływ na seksualność pacjenta. Zaobserwowano wpływ przetoki 

jelitowej na: obraz ciała, funkcjonowanie seksualne oraz relacje z partnerem.  

Zalecenia: Personel medyczny powinien rozmawiać z pacjentami o zdrowiu seksualnym i seksualności 

w celu poprawy ich jakości życia. 

Słowa kluczowe: stomia, dysfunkcje seksualne, jakość życia 

Sexual health of people with intestinal stoma: a review of the literature 

Abstract  
Introduction: The creation of a stoma can have a negative impact on sexuality and sexual health. 

A literature review was undertaken to explore what factors impact on sexual health and sexuality of people 

with a stoma.  

Methodology: A review of the literature was undertaken using online databases Cinahl, Medline, 
PsychInfo, Embase and Pubmed. The search was limited to articles on colostomates and ileostomates in the 

English language that have been peer-reviewed and written in the past 15 years.  

Results: Stoma creation greatly impacts on a patient’s sexuality. The main themes identified were body 

image, physical factors, relationships with others and information provided by health professionals.  
Recommendations: Health professionals need to ensure they have the knowledge and skills to confidently 

discuss sexual health and sexuality with patients to improve their quality of life.  

Keywords: stoma, sexual dysfunction, quality of life 
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Analiza zakażeń bakteryjnych i grzybiczych 

po przeszczepie płuc – analiza retrospektywna serii 

przypadków z pierwszego roku funkcjonowania 

programu przeszczepowego 

1. Wstęp 

Przeszczepianie płuc jest wyzwaniem – począwszy od kwalifikacji, przez procedurę 

chirurgiczną, na opiece potransplantacyjnej kończąc. Układ oddechowy po tak inwa-

zyjnym zabiegu operacyjnym jak przeszczep stanowi poważne wrota infekcji dla różnego 

rodzaju bakterii, grzybów oraz wirusów, a obniżona odporność chorego, wynikająca 

z terapii immunosupresyjnej, jest czynnikiem sprzyjającym infekcjom. Opracowanie 

listy najczęstszych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia u biorców płuc w danym 

środowisk może stanowić matrycę do opracowania algorytmów leczenia w poszcze-

gólnych ośrodkach, pozwalając osiągnąć jak najbardziej satysfakcjonujący efekt tera-

peutyczny. 

2. Metody 

Praca opiera się na analizie dziesięciu przypadków pacjentów po operacji prze-

szczepu płuc wykonanych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku (UCK) 

w okresie od lipca 2018 roku do lipca 2019 roku (data ostatniego badania diagno-

stycznego wykonanego u ostatniego pacjenta w badanej grupie) – w pierwszym roku 

funkcjonowania programu. 

Przeanalizowano zakażenia, które wystąpiły u pacjentów po przeszczepie płuc, 

diagnostyka obejmowała rodzaj lub gatunek wykrytego mikroorganizmu, okres jego 

wykrycia od dnia przeszczepu oraz ilość/wielkość kolonii. Materiałem badanym były 

posiewy z wymazów z gardła, nosa, odbytu oraz posiewy krwi i moczu, aspiratu z oskrzeli, 

płynu opłucnowego, plwociny oraz wycinki  tkanek pobranych bronchoskopowo. 

Dodatkowym badaniem była analiza DNA bakterii atypowego zapalenia płuc (Myco-

plasma pneumoniae, Chlamydia spp., Legionella pneumophila) i DNA grzybów z ro-

dzaju Aspergillus. Do analizy włączono wyniki badań CRP (ang. C Reactive Proteine; 

białko C reaktywne) i PCT (ang. Procalcitonin; prokalcytonina). Badania wykonano za 

zgodą Niezależnej Komisji Bioetycznej do Spraw Badań Naukowych przy Gdańskim 

Uniwersytecie Medycznym; uchwała nr NKBB/677/2020. 
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3. Opisy przypadków 

3.1. Pacjent nr 1 

Pierwszy pacjent z badanej grupy został poddany przeszczepowi 29 lipca 2018 roku 

z powodu POCHP, mając 64 lata. W 2. dobie po przeszczepie wykonano badanie 

materiału pobranego bronchoskopowo, którego posiew wykazał wzrost kolonii bakterii 
Enterobacter cloacae. W 8. dobie po przeszczepie wykonano posiew bakteriologiczny 

i mikologiczny aspiratu z oskrzeli, w którym wykryto obecność bakterii: Enterococcus 

faecalis (obfity przyrost) oraz pojedyncze kolonie Serratia marscescens; a także 

pojedyncze kolonie grzybów: Candida albicans i Candida tropicalis. W 9. dobie po 
przeszczepie powtórzono posiewy aspiratu z oskrzeli, które wykazały obfity wzrost 

kolonii bakterii Enterococcus faecalis, a także kolonii grzybów Candida albicans 

i Candida tropicalis. W 10. dobie po przeszczepie wykonano badanie płynu opłucno-
wego w poszukiwaniu DNA bakterii atypowego zapalenia płuc rodzaju: Mycoplasma, 

Chlamydia i Legionella, jednak badanie to dało wynik ujemny. W 15. (posiew krwi) 

i 16. dobie (posiew plwociny) po przeszczepie nie wykryto obecności bakterii. Badanie 

popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) w 16. dobie dało wynik dodatni, 
potwierdzający obecność nielicznych kolonii grzybów: Candida albicans, Candida 

tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Trichosporon sp. W 22. i 28. 

dobie po przeszczepie ponowiono badanie w kierunku DNA atypowego zapalenia płuc 
(Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) – dało ono wyniki ujemne. W badaniu krwi nie 

wykryto obecności DNA Aspergillus sp. (< 250 kopii/ml). 

Tabela 1. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 1 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

E. faecalis 8, 9 C. albicans 8, 9, 16 

S. marcescens 8 C. tropicalis 8, 9, 16 

E. cloacae 2 C. glabrata 16 

  C. parapsilosis 16 

  Trichosporon sp. 16 

Tabela 2. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 1 

Doba po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

3 100 2,55 

4 202 1,52 

5 144 0,88 

6 102  

7 55  

8 34  

9 153  

10 214  

11 187  

12 147  

15 147  

18 36  

19 42  

26 208  
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Wykres 1. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 1 

3.2. Pacjent nr 2 

Drugi pacjent badanej grupy to chory z włóknieniem płuc, który został poddany 

transplantacji 19 września 2018 roku, w wieku 49 lat. Poddane badaniom bakterio-

logicznym oraz mikologicznym fragmenty aspiratu pobranego podczas bronchoskopii 

dały wynik ujemny. W 4. dobie po przeszczepie ponownie uzyskano wynik ujemny. 

W 5. dobie po przeszczepie powtórzono badanie aspiratu, uzyskując wynik dodatni: 

Rothia mucilaginosa liczne, Streptococcus viridans średnio liczne. W 7. dobie po 

przeszczepie badanie plwociny pod kątem bakterii ponownie pozwoliło wyhodować 

Rothia mucilaginosa i Streptococcus viridans. Nie wykazano wzrostu kolonii grzybów 

w plwocinie. 

Tabela 3. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 2 

Tabela 4. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 2 
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Doba po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 87 1,09 

2 107 1,03 

3 95  

4 97 0,21 

5 52  

7 63  

8 126  

10 127  

12 70  

14 22  
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Wykres 2. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 2 

3.3.  Pacjent nr 3 

Trzeci przeszczep został przeprowadzony 28 września 2018 roku u pacjenta w wieku 

24 lat z mukowiscydozą. Tego samego dnia po przeszczepie wykonano wymaz z gardła, 

z którego posiewu wyizolowano pojedyncze kolonie grzybów Candida albicans i Can-

dida glabrata oraz dużą kolonię bakterii Streptococcus viridans i mniejsze: Stenotro-

phomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa oporną na karbapenemy (CRPA) 

i Corynebacterium. W 2. dobie po przeszczepie z posiewu BAL uzyskano następujące 

kolonie bakterii i grzybów: liczne Enterococcus faecium, nieliczne Candida albicans, 

średnio liczne Candida glabrata oraz bardzo nieliczne: Achromobacte rxylosoxidans, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida krusei. W 3. dobie po przeszczepie wykonano 

posiew aspiratu z oskrzeli, w którym zaobserwowano obfity wzrost kolonii Entero-

coccus faecium, Candida albicans, Candida glabrata oraz pojedyncze kolonie Achro-

mobacter xylosoxidans, Pseudomonas aeruginosa oporną na karbapenemy (CRPA) 

i Candida krusei. W 5. dobie po przeszczepie kolejne badanie aspiratu także dało wynik 

dodatni, w którym uzyskano wzrost kolonii Burkolderia cepacia, Stenotrophomonas 

maltophilia, Pseudomonas aeruginosa opornej na karbapenemy (CRPA) oraz obfity 

wzrost Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei. W 9. dobie po przeszcze-

pie posiew aspiratu wykazał przyrost następujących kolonii: liczne Enterococcus 

faecium, a także bardzo nieliczne: Achromobacter xylosoxidans, Candida glabrata. 

W 10. dobie po przeszczepie badanie posiewu płynu opłucnowego wykazało obecność 

dużej kolonii Burkholderia cepacia i pojedynczych kolonii Enterococcus faecium, 

Candida albicans i Candida glabrata. W 17. dobie po przeszczepie w wykonanym 

posiewie aspiratu wykryto pojedyncze kolonie Enterococcus faecium i Candida gla-

brata, natomiast posiew płynu opłucnowego dał wynik ujemny. W 19. dobie po prze-

szczepie w badaniu BAL oznaczono: bardzo nieliczne Burkholderia cenocepacia, średnio 

liczne Enterococcus faecium oraz nieliczne: Achromobacter xylosoxidans, Candida 

krusei, Candida parapsilosis. W posiewie płynu opłucnowego odnotowano wzrost 

kolonii Burkholderia cenocepacia. Zakażenie Burkholderia cenocepacia okazało się 

oporne na wszystkie stosowane antybiotyki, co wiązało się z fatalnym rokowaniem. 

W 24. i 25. dobie po przeszczepie wykonany posiew krwi dał wynik ujemny. W 43. 

dobie po przeszczepie nastąpił zgon pacjenta. 
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Tabela 5. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 3 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

S. viridans 0 C. albicans 0, 2, 3, 5 

E. faecium 2, 3, 17, 19 C. glabrata 0, 2, 3, 5, 17 

A. xylosoxidans 2, 3, 19 C. krusei 2, 3, 5, 19 

P. aeruginosa 0, 2, 3, 5 C. parapsilosis 19 

S. maltophilla 0, 5   

Corynebacterium 0   

B. cepacia 5   

B. cenocepacia 19   

Tabela 6. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 3 

Doba po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 67  

2 134 2,66 

3 256 1,96 

4 190  

5 158  

6 177 1,98 

7 114  

8 133  

9 181  

10 214 3,27 

11 187 3,52 

13 193 2,88 

14  3,36 

15 216  

17 144  

18  2,84 

20  12,4 

21 111  

22 67 6,78 

23  3,89 

25  6,57 

26 167 58,2 

27  45,7 

28  17,3 
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Wykres 3. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 3 

3.4. Pacjent nr 4 

Chory z POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), lat 52; transplantację prze-
prowadzono 22 października 2018 roku. Tego samego dnia wykonano posiew aspiratu 
z oskrzeli, w którym zaobserwowano obfity wzrost bakterii Staphylococcus aureus 
i Staphylococcus koagulazoujemnych, a także wzrost kolonii grzybów Candida albicans. 
W pobranej bronchoskopowo tkance wykryto kolonie Staphylococcus aureus i Candida 
albicans oraz pojedyncze kolonie Klebsiella pneumoniae (ESBL – ang. extended-
spectrum beta-lactamases). W 2. dobie po przeszczepie ponowiono posiew aspiratu 
z oskrzeli, w którym wykryto pojedyncze kolonie Klebsiella pneumoniae (ESBL) 
i Strepotococcus viridans. W wymazie z gardła wykryto kolonie bakterii i grzybów, 
przede wszystkim Candida albicans. Wymaz z nosa dał wynik ujemny. W 4. dobie po 
przeszczepie wykonano szereg badań bakteriologicznych i mikologicznych. Wymaz 
z gardła wykazał obecność kolonii Klebsiella pneumoniae (ESBL), Escherichia coli, 
dużych kolonii Moraxella catarrhalis i Streptococcus viridans oraz pojedyncze kolonie 
Candida albicans. Badanie plwociny wykazało obecność grzybów z rodzaju Candida, 
a także pojedynczych kolonii bakterii Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (ESBL), 
Staphylococcus koagulazoujemnych, Rothia mucilaginosa. W 5. dobie po przeszczepie 
w plwocinie pacjenta wykryto kolonię bakterii Staphylococcus koagulazoujemnych 
oraz grzybów z rodzaju Candida (głównie C. albicans). W 6. dobie po przeszczepie 
w plwocinie wykryto jedynie pojedyncze kolonie bakterii Enterococcus faecalis i Rothia 
mucilaginosa, natomiast w 7. dobie zaobserwowano ich znaczny wzrost. Ponadto zaob-
serwowano obecność pojedynczych kolonii Klebsiella pneumoniae i grzybów z rodzaju 
Candida. W 8. dniu po przeszczepie w ponownym badaniu plwociny wyizolowano 
kolonię Enterococcus faecalis, a także pojedyncze kolonie: Klebsiella pneumoniae 
(ESBL) oraz Staphylococcus koagulazoujemnych i grzybów z rodzaju Candida. W 9. do-
bie po przeszczepie wykonano posiew z aspiratu z oskrzeli, z którego wyizolowano 
kolonię Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium. Ponadto zaobserwowano poje-
dyncze kolonie Klebsiella pneumoniae (ESBL) oraz Candida albicans. Posiew płynu 
opłucnowego dał wynik ujemny. W 10. dobie po przeszczepie wyizolowano jedynie 
obfitą kolonię Enterococcus faecalis i pojedyncze kolonie Candida albicans. W 13. dobie 
po przeszczepie w badanej plwocinie zaobserwowano wzrost zawartości mikro-
organizmów. Znaleziono obfitą kolonię Rothia mucilaginosa i pojedycze kolonie Can-
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dida albicans oraz Candida parapsilosis. Kolonia Enterococcus faecalis uległa znacz-
nemu zmniejszeniu w stosunku do doby 10. W 14. dobie po przeszczepie wykryto te 
same mikroorganizmy w badaniu plwociny, co dzień wcześniej, w przybliżonej wiel-
kości koloniach. W 20. dobie po przeszczepie w badanej plwocinie bakteryjnej zaobser-
wowano obfite kolonie Streptococcus viridans i Rothia mucilaginosa oraz pojedyncze 
kolonie grzybów: Candida albicans i Candida parapsilosis. W 22. dobie po prze-
szczepie w badaniu plwociny wykryto jedynie obfitą kolonię Streptococcus viridans. 
W 24. dobie po przeszczepie w posiewie z aspiratu z oskrzeli otrzymano pojedyncze 
kolonie Klebsiella pneumoniae (ESBL) i Enterococcus faecalis oraz obfitą kolonię 
Streptococcus viridans. W 28. dobie po przeszczepie ponownie wykonano badanie plwo-
ciny, w której wykryto pojedyncze kolonie Enterococcus faecalis i Candida albicans 
oraz większa kolonię Streptococcus viridans. W 36. dobie po przeszczepie badanie 
DNA bakterii atypowego zapalenia płuc (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) dało 
wynik ujemny. W 42. dobie po przeszczepie poddano badaniu plwocinę pacjenta, 
w której wykryto obfite kolonie Streptococcus viridans, Rothia mucilaginosa, Coryne-
bacterium sp. W 49. dobie po przeszczepie zebrano wymaz z odbytu, z którego 
posiewu uzyskano obfitą kolonię Klebsiella pneumoniae (ESBL). 

Tabela 7. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 4 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

E. faecalis 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 24, 28 C. albicans 

0, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 
14, 20, 24, 28 

Staphylococcus 
koagulazoujemne 

0, 4, 5, 8 
C. parapsilosis 

13, 14, 20 

Corynebacterium 42   

S. aureus 0   

R. mucilaginosa 4, 6, 7, 13, 14, 20, 
42 

  

S. viridans 2, 4, 20, 22, 28, 42   

E. faecium 9   

K. pneumoniae 
ESBL 

0, 2, 4, 8, 9, 24, 49   

E. coli 4   

M. catarrhalis 4   

Tabela 8. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 4 

Doby po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 72  

2 121  

3 96 1,11 

4 174 1,05 

5 130 0,68 

7 110  

9 116  

11 58  

14 17  

40 135  
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Wykres 4. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 4 

3.5. Pacjent nr 5 

Piąty przeszczep przeprowadzono u 54-letniej pacjentki 24 stycznia 2019 roku 

z powodu POCHP. Tego samego dnia wykonano posiew aspiratu z oskrzeli oraz po-

brano bronchoskopowo wycinek tkanki płucnej, z których uzyskano kolonię Acineto-

bacter baumanii complex oraz pojedyncze kolonie Escherichia coli. W obu badaniach 

nie wykryto żadnej kolonii grzybów. W 3. dobie po przeszczepie pobrano wymaz 

z gardła oraz wykonano posiew moczu, niemniej wyniki obu badań wyszły ujemne. 

Ponadto zlecono posiew BAL, z którym uzyskano średnio liczną kolonię Candida 

albicans. W pobranym w trakcie bronchoskopii wycinku tkanki nie wykryto obecności 

bakterii ani grzybów. W 4. dobie po przeszczepie w plwocinie wykryto kolonię bak-

terii Staphylococcus koagulazoujemnych oraz Candida albicans. W 7. dobie po prze-

szczepie wykonano posiew krwi pacjentki, którego wynik był ujemny. W 11. dobie po 

przeszczepie badanie bakteriologiczne i mikologiczne plwociny dało wynik ujemny. 

W 15. dobie po przeszczepie w plwocinie wykryto obfite kolonie Staphylococcus 

haemolyticus i Staphylococcus viridans oraz pojedyncze kolonie Serratia marcescens 

i Candida albicans. W 23. dobie po przeszczepie wykonano posiew płynu opłucno-

wego, który dał wynik ujemny. 

Tabela 9. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 5 

Tabela 10. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 5 

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50

St
ęż

en
ie

 C
R

P
 [

m
g/

l]

Doby po przeszczepie

Pacjent nr 4

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

A. baumanii complex 0 C. albicans 3, 4, 15 

E. coli 0   

S. koagulazoujemne 4   

S. haemolyticus 15   

S. viridans 15   

S. marcescens 15   

Doba po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 14 3,1 

2 93 4,19 
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Wykres 5. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 5 

3.6. Pacjent nr 6 

Szósty pacjent został poddany przeszczepowi płuc 26 lutego 2019 roku w wieku 

52 lat z powodu IPF (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, idiopatyczne włóknienie płuc). 

Tego samego dnia wykonano posiew aspiratu z oskrzeli, z którego uzyskano pojedyn-

cze kolonie Staphylococcus aureus. Posiew bronchoskopowo pobranej tkanki płucnej 

wykazał obecność kolonii Staphylococcus aureus oraz pojedynczych kolonii Klebsiella 

oxytoca i Prevotella melaninogenica. W 4. dobie po przeszczepie wykonano posiew 

BAL, w wyniku, którego uzyskano kolonie: nieliczne Enterobacter cloacae, średnio 

liczne: Streptococcus viridans, Enteroccocus sp. W 8. dobie po przeszczepie wykonano 

posiew moczu, który dał wynik ujemny. W badaniu plwociny wykryto kolonie Strepto-

coccus viridans i Enterococcus sp. oraz pojedyncze kolonie Stenotrophomonas malto-

phila. Wykonane w kolejnych dniach posiewy: 10 doba (plwocina), 11 doba (krew), 

13. doba (plwocina) – nie wykazały obecności drobnoustrojów. W 14. dobie po prze-

szczepie zbadano płyn opłucnowy pod kątem obecności DNA grzyba z rodzaju 

Aspergillus, którego zawartość była podprogowa (< 250 kopii/ml). W 15. dobie po 

przeszczepie zbadano płyn opłucnowy pod kątem obecności DNA bakterii atypowego 

zapalenia płuc (Mycoplasma, Chlamydia i Legionella), a badanie to dało wynik 

ujemny. Przez cały okres opieki potransplantacyjnej PCT znajdowało się w granicach 

normy. 

Tabela 11. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 6 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

S. aureus 0   

P. melaninogenica 0   

K. oxytoca 0   

E. cloacae 4   

S. viridans 4   

Enterococcus sp. 4   

S. maltophila 4   
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3 28  

5  1,76 

6 13  

9  0,34 
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Tabela 12. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 6 

Doby po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 96  

2 187  

3 124  

4 55  

5 84  

6 112  

7 143  

12 23  

 

 

Wykres 6. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 6 

3.7. Pacjent nr 7 

Siódmy przeszczep wśród badanej grupy pacjentów został przeprowadzony 

4 kwietnia 2019 roku u 42-letniego mężczyzny z POCHP. Tego samego dnia pobrano 

bronchoskopowo wycinek tkanki płucnej dawcy i poddano badaniom bakteriologicznym 

i mikologicznym. Na podstawie badań stwierdzono obfitą kolonię Enterococcus faecalis, 

kolonię bakterii z grupy Staphylococcus koagulazoujemnych i Prevotella melanino-

genica oraz pojedyncze kolonie Staphylococcus aureus. Z grzybów wykryto jedynie 

kolonię Candida albicans. U chorego biorcy w 4. dobie po przeszczepie wykonano 

posiew aspiratu z oskrzeli, z którego otrzymano jedynie pojedyncze kolonie grzybów 

Candida glabrata. Nie otrzymano żadnej kolonii bakteryjnej z pobranego aspiratu. 

W 5. dobie po przeszczepie wykonano posiew aspiratu, z którego otrzymano pojedyncze 

kolonie Candida glabrata. W 7., 9. i 19. dobie po przeszczepie wykonano posiew 

aspiratu z oskrzeli, gdzie nie zaobserwowano rozwoju drobnoustrojów. W 39. dobie po 

przeszczepie wykonano posiew krwi, który również dał wynik ujemny. W 42. dobie po 

przeszczepie wykonano badanie płynu opłucnowego pod kątem obecności DNA 

grzybów rodzaju Aspergillus, w którym znaleziono bardzo duże ilości kopii DNA. 

W płynie opłucnowym w 43. dobie po przeszczepie nie wykryto atypowego DNA 

bakterii z rodzajów Chlamydia sp., Mycoplasma sp. i Legionella sp. 
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Tabela 13. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 7 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

E. faecalis 0 C. albicans 0 

S. koagulazoujemne 0 C. glabrata 4, 5 

P. melaninogenica 0 Aspergillus sp.  42 

S. aureus 0   

Tabela 14. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 7 

Doba po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 124 1,24 

2 135  

3 85 0,47 

4 115  

5 125  

7  0,68 

8 87  

9  0,86 

10 121  

11 188  

12  1,09 

13 201  

16 261 0,38 

17 148  

20 44  

26 19  

 
Wykres 7. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 7 

3.8. Pacjent nr 8 

Ósmy przeszczep w grupie badanej został przeprowadzony 6 kwietnia 2019 roku 

u 62-letniej pacjentki cierpiącej z powodu sarkoidozy. Tego samego dnia wykonano 

szereg badań diagnostycznych w celu oceny infekcji bakteryjnych i grzybiczych po 

przeszczepie. Posiew aspiratu z oskrzeli wykazał obecność kolonii grzybów Candida 
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albicans i Candida dubliniensis oraz pojedynczych kolonii bakterii Staphylococcus 

aureus i Staphylococcus salivarius. W wymazie z gardła wykazano obecność kolonii: 

Pseudomonas aeruginosa, Neiseria spp. Acinetobacter haemolyticus, Pseudomonas 

aeruginosa oporną na karbapenemy (CRPA), a także bardzo obfitą kolonię Strepto-

coccus viridans. W posiewie BAL zaobserwowano obecność następujących mikro-

organizmów: nieliczne Candida albicans, bardzo nieliczne: Staphylococcus aureus 

i Candida dubliniensis. Z pobranej bronchoskopowo tkanki wyizolowano kolonie Can-

dida albicans, Candida dubliniensis i Staphylococcus aureus. W 7. dobie po przeszcze-

pie powtórzono wymaz z gardła, z którego wyizolowano kolonie Candida albicans 

oraz pojedyncze kolonie Candida dubliniensis i Candida glabrata. W posiewie BAL 

wyhodowano następujące kolonie grzybów: nieliczne Candida albicans, bardzo nieliczne: 

Candida dubliniensis i Candida glabrata. W 11. dobie po przeszczepie w kolejnym 

posiewie BAL uzyskano kolonie składające się z dwóch gatunków grzybów: nieliczne 

Candida albicans, bardzo nieliczne Candida dubliniensis. Posiewy wykonane w 16. 

(aspirat), 19. (wymaz z gardła), 26. (mocz) i 32. (krew) dobie po transplantacji nie 

wykazały obecności patogenów. 

Tabela 15. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 8 

Tabela 16. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 8 

Doby po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 64  

2 89  

3 99  

4 104  

5 130  

8 154  

9 158  

12 57  

14 98  

16 114  

19 80 1,61 

27 43  

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

S. aureus 0 C. albicans 0, 7, 11 

S. salivarius 0 C. dubliniensis 0, 7, 11 

P. aeruginosa 0 C. glabrata 7 

Neisseria spp. 0   

S. viridans 0   

A. haemolyticus 0   
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Wykres 8. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 8 

3.9. Pacjent nr 9 

Dziewiąty przeszczep wykonano 24 kwietnia 2019 roku u 58-letniego pacjenta 

z włóknieniem płuc. W 1. dobie po przeszczepie zbadano wycinek tkanki dawcy, 

z którego posiewu wyizolowano pojedyncze kolonie Candida albicans. W 7. dobie po 

przeszczepie poddano analizie plwocinę pacjenta, w której wykryto kolonie bakterii 

Serratia marcescens oraz grzybów: Aspergillus fumigatus i w mniejszej ilości Candida 

albicans. W 8. dobie po przeszczepie w posiewie aspiratu oskrzelowego zaobserwowano 

kolonię Serratia marcescens oraz pojedyncze kolonie: Staphylococcus koagulazo-

ujemnych, Aspergillus fumigatus i Candida albicans. W 9. dobie po przeszczepie 

z posiewu plwociny pacjenta uzyskano: bardzo obfitą kolonię Serratia marcescens; 

średnio liczne kolonie Streptococcus viridans, Staphylococcus koagulazoujemnych 

i Enterococcus spp. oraz pojedyncze kolonie grzybów Aspergillus fumigatus. W 16. 

dobie po przeszczepie w posiewie aspiratu z oskrzeli zaobserwowano kolonię Aspergillus 

galactomannan. W 20. dobie po przeszczepie w posiewie aspiratu oskrzelowego 

zaobserwowano obfitą kolonię Staphylococcus haemolyticus i Enterococcus faecalis 

oraz pojedyncze kolonie Aspergillus fumigatus. W płynie opłucnowym ilość DNA 

Aspergillus była podprogowa (< 250 kopii/ml). W 23. dobie po przeszczepie zbadano 

płyn opłucnowy pod kątem obecności DNA bakterii atypowego zapalenia płuc Myco-

plasma, Chlamydia, Legionella, uzyskując wynik ujemny. 

Tabela 17. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 9 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

S. marcescens 7, 8, 9 C. albicans 1, 7, 8 

Staphylococcus 

koagulazoujemne 

8, 9 A. fumigatus 7, 8, 9, 20 

S. viridans 9 A. galactomannan 16 

Enterococcus spp. 9   

S. haemolyticus 20   

E. faecalis 20   
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Tabela 18. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 9 

Doby po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

2 91  

3  0,59 

4 61  

5 40  

8 140  

9 191  

12 155  

15 113  

22 21  

 
Wykres 9. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 9 

3.10. Pacjent nr 10 

Dziesiąty przeszczep wśród analizowanej serii został przeprowadzony 7 maja 2019 

roku u 53-letniej pacjentki z powodu POCHP. W dniu przeszczepu pobrano broncho-

skopowo pacjentce wycinek tkanki, w której wykryto obecność bakterii Staphylo-

coccus aureus. W 2. dobie po przeszczepie z posiewu BAL wyizolowano bardzo nie-

liczne kolonie Staphylococcus aureus i Candida albicans. W 7. dobie powtórzono 

posiew BAL, z którego wyizolowano jedynie kolonie Aspergillus galactomannan. 

W 9. dobie (posiew BAL) i 14. dobie (posiew aspiratu z oskrzeli) po przeszczepie nie 

udało się wyizolować żadnych mikroorganizmów. W 15. dobie po przeszczepie zbadano 

płyn opłucnowy pod kątem obecności DNA bakterii atypowego zapalenia płuc rodzajów 

Mycoplasma, Chlamydia, Legionella, które nie zostały wykryte. W 16. dobie po prze-

szczepie z posiewu plwociny uzyskano obfite kolonie Serratia marcescens i Strepto-

coccus viridans, średnio liczną kolonię Klebsiella pneumoniae oraz pojedyncze kolonie 

Candida albicans. W 22. dobie po przeszczepie w wyniku posiewu plwociny uzyskano 

kolonię Serratia marcescens i Streptococcus viridans. W badaniach płynu opłucnowego 

znaleziono podprogową wartość DNA grzyba rodzaju Aspergillus (< 250 kopii/ml) 

oraz nie wykryto DNA bakterii atypowego zapalenia płuc Mycoplasma, Chlamydia, 

Legionella. W 28. dobie po przeszczepie powtórzono badania płynu opłucnowego, 

w którym po raz kolejny nie wykryto DNA atypowego Mycoplasma, Chlamydia, Legio-
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nella, lecz wykryto bardzo duże ilości DNA rodzaju Aspergillus. W posiewie BAL 

zaobserwowano następujące kolonie bakterii i grzybów: bardzo liczne Serratia mar-

cescens, liczne Streptococcus viridans, średnio liczne Staphylococcus koagulazoujemne. 

Tabela 19. Mikroorganizmy wykryte u pacjenta nr 10 

Bakterie Doba wykrycia Grzyby Doba wykrycia 

S. aureus 0, 2 C. albicans 2, 16 

S. marcescens 16, 22, 28 A. galactomannan 7 

S. viridans 16, 22, 28 Aspergillus 28 

K. pneumoniae 16   

Staphylococcus 

koagulazoujemne 

28   

Tabela 20. Wyniki CRP i PCT pacjenta nr 10 

Doby po przeszczepie CRP [mg/l] PCT [ng/ml] 

1 97 1,92 

2 125  

3 153  

4 145 0,73 

6 199  

7 206  

8 219  

12 167  

20 87  

27 13  

 

 

Wykres 10. Stężenie CRP w wybranych dobach po przeszczepie u pacjenta nr 10 

4. Analiza wyników 

W trakcie badań diagnostycznych w badanej grupie pacjentów wyizolowano 24 

gatunki lub rodzaje bakterii oraz 9 gatunków grzybów (tabele 21-22). Zakażenia bakte-

ryjne stanowiły 70% wszystkich zakażeń, a grzybicze 30%. Ponadto 27% zidentyfiko-

wanych gatunków bakterii należało do Gram-dodatnich, a 63% do Gram-ujemnych. 

Z grupy dziesięciu pacjentów u ośmiu stwierdzono obecność bakterii Streptococcus 
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viridans. Kolejnymi bakteriami stwierdzonymi u największej ilości pacjentów były: 

Staphylococcus aureus oraz Staphylococcus spp. koagulazoujemne. Kolejne patogeny 

występujące u przynajmniej czterech chorych to Enterococcus faecialis i Serratia 

marscens. Wśród zakażeń grzybiczych najpowszechniej występowały grzyby Candida 

albicans (wśród ośmiu pacjentów). Drugim najczęstszym izolowanym gatunkiem grzy-

bów był Candida glabrata. Szczególną uwagę przykuwa fakt, iż wśród zakażeń grzy-

biczych 78% grzybów należało do rodzaju Candida. Pozostałe mikroorganizmy wystę-

powały w znacznie mniejszej częstotliwości lub zostały wykryte tylko jeden raz. W ba-

danej grupie nie odnotowano ani jednego zakażenia wirusowego. Ponadto zakażenie 

Burkholderia cenocepacia było bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć pacjenta, badany 

szczep okazał się lekooporny na wszystkie zastosowane antybiotyki. Wśród grzybów 

największą lekoopornością wykazał się Candida glabrata. 

Tabela 21. Bakterie wykryte u poszczególnych pacjentów w grupie badanej 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

E. faecalis +   +   +  +  4 

S. marcescens +    +    + + 4 

E. cloacae +     +     2 

S. aureus    +  + + +  + 5 

R. mucilaginosa  +  +       2 

S. viridans  + + + + +  + + + 8 

E. faecium   + +       2 

A. xylosoxidans   +        1 

P. aeruginosa   +     +   2 

S. maltophilia   +   +     2 

Corynebacterium spp.   + +       2 

B. cenocepacia   +        1 

Staphylococcus spp. koagulazoujemne    + +  +  + + 5 

K. pneumoniae          + 1 

K. pneumoniae ESBL    +       1 

E. coli    + +      2 

M. catarrhalis    +       1 

A. baumanii     +      1 

S. haemolyticus     +     + 2 

K. oxytoca      +     1 

P. melaninogenica       +    1 

S. salivarus        +   1 

Neisseria spp.        +   1 

A. haemolyticus        +   1 

B. cepacia   +        1 

Σ 3 2 8 10 6 5 4 6 4 6  
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Tabela 22. Grzyby wykryte u poszczególnych pacjentów w grupie badanej. Bez uwzględnienia DNA 

Aspergillus sp. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 

C. albicans +  + + +  + + + + 8 

C. tropicalis +          1 

C. glabrata +  +    + +   4 

C. parapsilosis +  + +       3 

Trichosporon spp. +          1 

C. krusei   +        1 

C. dubliniensis        +   1 

A. fumigatus         + + 2 

A. galactomannan         + + 2 

Σ 5 0 4 2 1 0 2 3 3 3  

Sumarycznie podczas wszystkich posiewów uzyskano 168 patogenów: 105 razy 

(62,5%) uzyskano w posiewie bakterie, a 63 razy (37,5%) grzyby. Najczęściej wystę-

pującym w posiewach gatunkiem był C. albicans (47,6% względem grzybów; 17,9% 

względem całości). Drugim najczęściej wyhodowanym gatunkiem okazał się S. viridans 

(15% względem bakterii; 9,5% względem całości). Pozostałe najczęściej występujące 

gatunki, które zostały wyhodowane w posiewach zostały przedstawione w tabelach 23-24. 

Tabela 23. Częstość występowania poszczególnych bakterii w posiewach mikrobiologicznych 

Bakterie Częstość występowania 

wśród bakterii [%] 

Częstość występowania 

ogółem [%] 

S. viridans 15 9,5 

E. faecalis 12,4 7,1 

Staphylococcus 

koagulazoujemne 

8,5 5,4 

R. mucilaginosa 8,5 5,4 

S. marcescens 7,6 4,8 

K. pneumoniae ESBL 6,7 4,2 

S. aureus 5,7 3,6 

E. faecium 4,8 3 

P. aeruginosa 4,8 3 

Tabela 24. Częstość występowania poszczególnych bakterii w posiewach mikrobiologicznych 

Grzyb Częstość występowania 

wśród grzybów [%] 

Częstość występowania 

ogółem [%] 

C. albicans 47,5 17,9 

C. tropicalis 12,7 4,8 

C. parapsylosis 7,9 2,9 

C. glabrata 6,3 2,4 

C. krusei 6,3 2,4 

A. fumigatus 6,3 2,4 
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5. Dyskusja 

Przeszczep płuc jest poważnym wyzwaniem na wielu szczeblach opieki medycznej, 

począwszy od skomplikowanej kwalifikacji chorego do programu transplantacyjnego, 

poprzez wielogodzinną, obarczoną wysokim ryzykiem, operację, aż po wieloletnią opiekę 

specjalistyczną. Jednym z najpoważniejszych wyzwań jest walka z częstymi zakaże-

niami oportunistycznymi, wywoływanymi przez nierzadko wielolekooporne czynniki 

mikrobiologiczne. Wysoka różnorodność gatunków mikroorganizmów infekujących 

organizm pacjenta stawia personel medyczny przed poważnym wyzwaniem – polega-

jącym na doborze odpowiednich leków w oparciu o wyniki antybiogramów, stan cho-

rego oraz potencjalną interakcję z innymi lekami. Zestawienie najczęściej infekujących 

gatunków bakterii, grzybów i wirusów pozwoli na przygotowanie ukierunkowanej 

strategii leczenia w oparciu o wymienione wyżej czynniki, a także pomoże podjąć 

odpowiednie środki profilaktyczne. W literaturze międzynarodowej dostępne są prace 

opisujące częstość infekcji, ich leczenie, śmiertelność oraz różnego rodzaju parametry 

[1-7]. W Polsce taką analizę wykonało Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

(SCCS), analizując najczęściej występujące zakażenia bakteryjne u pacjentów po prze-

szczepie płuc. Po analizie 97 przypadków zebrano wystarczające dane statystyczne po-

zwalające wyznaczyć pewne trendy wśród zakażeń w SCCS. Najczęstszym zakażeniem 

okazała się oportunistyczna bakteria Pseudomonas aeruginosa, która zainfekowała ok. 

27% pacjentów, drugą z kolei wyizolowaną u 21% pacjentów była Acinetobacter 

baumanii, a trzecią Stenotrophomonas maltophilla wyizolowana u 11% pacjentów, 

mająca niewielką przewagę nad Klebsiella pneumoniae znalezioną u 10% Pacjentów 

[1]. Podobna praca badaczy szwedzkich z lat 2012-2014 donosi, że wśród pacjentów 

po przeszczepie płuc, najczęściej dochodziło do infekcji bakterią Pseudomonas aerugi-

nosa (29%), w dalszej kolejności: Staphylococcus koagulazoujemne (20%) Staphylo-

coccus aureus (17%), Stenotrophomoas sp. (13%) [2]. W francuskiej publikacji obej-

mującej badania z lat 2006-2012 najczęściej infekującymi bakteriami były: Entero-

bacter sp., Staphylococcus koagulazoujemne, Escherichia coli, Haemophilus influenzae 

[3]. Niezależnie w tych samych latach (2006-2012) w Korei Południowej przepro-

wadzono podobną analizę, z której wynikało, iż w pierwszym miesiącu od przeszczepu 

za 35% zakażeń bakteryjnych była odpowiedzialna Acinetobacter baumanii, podczas 

gdy w przedziale od 2 do 12 miesięcy po przeszczepie stanowiła jedynie 6% wszystkich 

infekcji bakteryjnych. Ponadto w pierwszym miesiącu odnotowano 19% zakażeń 

Pseudomonas aeruginosa, 13% Staphylococcus aureus, 10% Klebsiella pneumoniae, 

a ich częstotliwość w ciągu pierwszego roku od przeszczepu spadła do ok. 3% [4]. Na 

podstawie badań przeprowadzonych w Hiszpanii w latach 2003-2005 ustalono, że naj-

większe ryzyko dotyczyło zakażenia Pseudomonas aeruginosa (24,6%), Acinetobacter 

baumanii (14%) i Staphylococcus aureus (14%). Wieloośrodkowe badania przeprowa-

dzone w latach 2000-2004 w USA dotyczyły przeanalizowania 56 infekcji bakteryj-

nych po przeszczepie płuc. Obliczono częstość występowania bakterii i za największą 

ilość infekcji była odpowiedzialna Pseudomonas aeruginosa, której częstość obliczono 

na 24%, a kolejną występującą wśród ok. 10% zainfekowanych bakterią był gronko-

wiec złocisty oporny na metycylinę (ang. MRSA, methicyllin-resistant Staphylococcus 

aureus). Niewiele mniejszą częstość występowania miały Burkholderia cepacia (8%) 

i Klebsiella pneumoniae (7%) [5]. Badania przeprowadzone w Brazylii w latach 2003-

2007 także wykazały większą częstość zakażeń bakteryjnych nad grzybiczymi (w pu-
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blikacji nie zamieszczono sumarycznej wartości procentowej zakażeń bateryjnych, lecz 

zostały one podzielone na dwie grupy Gram-dodatnich i Gram–ujemnych). Większość 

mikrobiologicznych patogenów stanowiły bakterie Gram-ujemne (46,3%), w tym 

głównie Pseudomonas aeruginosa (ok. 33%). Pozostałe gatunki bakterii Gram-

ujemnych stanowiły poniżej 3% infekcji. Z Gram-dodatnich (31% wszystkich zakażeń) 

najczęściej wykrywaną była Staphylococcus aureus, pozostałe gatunki ponownie wy-

stępowały z częstością poniżej 3% [6]. Na podstawie wyników przeanalizowanych pu-

blikacji można zaobserwować pewne trendy na przestrzeni lat. Pomimo różnić geogra-

ficznych ośrodków, w których przeprowadzono przeszczepy, a następnie poddawano 

pacjentów opiece potransplantacyjnej, częstość wymienionych powyżej bakterii jest 

zbliżona. Na dodatkową uwagę zasługuje kwestia powiązania infekcji z czasem po 

przeszczepie, którą w szczegółowy sposób przeanalizowano w południowokoreańskich 

badaniach z lat 2008-2014 [7]. W publikacji stwierdzono, iż w pierwszym miesiącu po 

przeszczepie ilość zakażeń bakteryjnych była dwukrotnie mniejsza od tych, które 

wystąpiły w czasie 2-6 miesięcy po przeszczepie. Monitorowanie zakażeń powyżej 

6 miesięcy od przeszczepu wykazało o 50% większą ilość infekcji bakteryjnych niż 

w 1. miesiącu. Szczegółowa analiza zakażeń w podanych przedziałach pozwala wysnuć 

wniosek, iż po okresie pierwszego miesiąca znacznie rośnie ilość gatunków bakterii 

odpowiedzialnych za infekcję, z czym związana jest zmiana częstości ich występo-

wania. Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że wymienione gatunki należą do bakterii 

lekoopornych odpowiedzialnych za zakażenia wewnątrzszpitalne. Wybór skutecznego 

antybiotyku stwarza poważne wyzwanie przez wzgląd na stosowanie leków immuno-

supresyjnych, co wymaga przygotowania i wdrożenia spersonalizowanej strategii le-

czenia, by w jak najmniejszym stopniu obciążyć organizm chorego, przy jak najwyższej 

skuteczności leczenia. Zakażenia grzybicze są opisywane rzadziej w literaturze z racji 

mniejszej częstości występowania w stosunku do bakteryjnych. Ze szwedzkich badań 

[2] wynika, że częstość występowania grzybów wynosiła ok. 35%, podczas gdy bakterii 

ok. 55% (wirusy stanowiły 11% wykrytych mikroorganizmów). Grzyby z gatunku 

Candida albicans zostały wykryte u 33% pacjentów, a z rodzaju Candida (z wyklu-

czeniem Candida albicans) u 13% pacjentów. Kolejnymi najczęściej występującymi 

grzybami były: Aspergillus fumigatus – znaleziony u 17% pacjentów, grzyby rodzaju 

Aspergillus (z wykluczeniem Aspergillus fumigatus) – u ok. 12% pacjentów. Częstość 

pozostałych gatunków wyniosła poniżej 10%. Z grupy wirusów – najczęściej wystę-

pującym okazał się Coronavirus wykryty u 9% pacjentów oraz niewiele rzadziej wy-

stępujący – gdyż znaleziony u 7% pacjentów – Rhinovirus [2]. W pracy południowo-

koreańskich naukowców [4] wśród 48 wykonanych przeszczepów w ciągu pierwszego 

miesiąca od operacji wykryto jedynie trzy kolonie grzybów, dwie Candida albicans 

i jedną Aspergillus sp. W badaniach brazylijskich [6] infekcje grzybicze stanowiły 

23,1% wszystkich infekcji mikrobiologicznych. Największą częstość wykazał gatunek 

Aspergillus fumigatus – ok.7% oraz grzyby Aspergillus spp. – 5,5%. Kolejne gatunki 

występowały z częstością poniżej 3%. JiHyunYun i in. szczegółowo opisują zakażenia 

grzybicze oraz wirusowe w różnych okresach od przeszczepu płuc [7]. W pierwszym 

miesiącu po operacji odnotowano tylko jedną infekcję grzybami z rodzaju Candida sp. 

W okresie 2-6 miesięcy od przeszczepu wykryto dwie infekcje bakteryjne, obie 

grzybami z rodzaju Candida sp., a powyżej 6 miesięcy – trzy infekcje Aspergillus sp. 

oraz Candida sp. 
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Tabela 25. Porównanie najczęściej występujących bakterii po przeszczepie płuc na podstawie danych 

literaturowych oraz badań własnych 

 Polska 

[1] 

Szwecja 

[2] 

Korea Płd.  

[4] 

Hiszpania 

[4] 

USA 

[5] 

Brazylia 

[6] 

UCK 

P. aeruginosa 27% 29% 19% (1 msc),  

< 3% 2-12 msc) 

25% 24% 33% 4% 

A. baumanii 21%  35% (1 msc), 6% 

(2-12 msc) 

14%   2% 

S. maltophilla 11%      4% 

Staphylo-

coccus 

koagulazo-

ujemne 

 20%     9% 

S. aureus  17% 13% (1 msc),  

< 3% (2-12 msc) 

14%  < 3% 9% 

Stenotropho-

monas  

 13%      

K. pneumo-

niae 

10%  10% (1 msc),  

< 3% (2-12 msc) 

 7%  4% 

(wszystkie 

szczepy) 

MRSA     10%   

B. cepacia     8%  2% 

S. viridans       15% 

E. faecalis       8% 

S. marcescens       8% 

E. faecalis       8% 

6. Wnioski 

Przeszczep płuc jest obarczony wysokim ryzykiem infekcji, w tym przez rzadko 

spotykane w powszechnej praktyce klinicznej czynniki mikrobiologiczne. Zakażenia 

bakteryjne występują zdecydowanie częściej od zakażeń grzybiczych oraz wiruso-

wych, których nie udało się zaobserwować w trakcie hospitalizacji, lecz zostały umó-

wione na podstawie doniesień literaturowych. Dominacja zakażeń bakteryjnych ma 

miejsce zarówno w odniesieniu do ilości wywołujących je gatunków, jak i do samej 

częstości występowania bakterii w posiewach mikrobiologicznych. W okresie objętym 

analizą częstość występowania najpopularniejszych bakterii jest rozbieżna względem 

literatury, co może być związane z niewielką grupą badaną, relatywnie krótkim czasem 

prowadzenia obserwacji oraz specyficznego kształtowania się mikrobiologicznej mapy 

szpitala, w którym dopiero co wprowadzono program przeszczepu płuc. Złożoność 

zakażeń potransplantacyjnych oraz szeroki wachlarz potencjalnych patogenów ze stale 

ograniczającymi się zasobami skutecznych antybiotyków stawia specjalistów trans-

plantologii przed poważnym wyzwaniem, w związku z czym dokładne poznanie cha-

rakteru zakażeń na podstawie analiz jedno- oraz wieloośrodkowych pozwoli na zapew-

nienie lepszej prewencji i opieki pooperacyjnej wśród pacjentów. 
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Analiza zakażeń bakteryjnych i grzybiczych po przeszczepie płuc –  

analiza retrospektywna serii przypadków z pierwszego roku funkcjonowania 

programu przeszczepowego 

Streszczenie 
Opieka nad pacjentami poddanymi przeszczepowi płuc stanowi poważne wyzwanie medyczne z racji 

wysokiej podatności pacjentów na zakażenia. W pracy dokonano retrospektywnej analizy infekcji 

bakteryjnych we wczesnym okresie po przeszczepie. Do analizy włączono 10 chorych, których poddano 

przeszczepowi płuc – mężczyźni w wieku 24-64 (średnia 48,7) lata oraz kobiety w wieku 53-62 (średnia 
56) lata – w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w okresie 06.2018-10.2019. Zaobserwo-

wano znaczną przewagę występowania zakażeń bakteryjnych (70% względem ilości gatunków; 62,5% 

względem częstości posiewów) nad grzybicznymi (30% względem ilości gatunków; 37,5% względem częstości 

posiewów). Najczęściej wykrywanymi bakteriami okazały się Streptococcus viridans, Staphylococcus 
aureus i Staphylococcus koagulazoujemne, a grzybami: Candida albicans i Candida glabrata. Opracowana 

analiza pozwala na przygotowanie odpowiednich strategii leczenia dla zespołów lekarzy odpowiedzialnych 

za opiekę potransplantacyjną chorych po przeszczepach płuc w odpowiedzi na zakażenie danym mikro-

organizmem. Przedstawiona praca może wnieść istotne danę stanowiące element składowy do globalnych 
badań nad zakażeniami po przeszczepach narządów uszypułowanych. 

Słowa kluczowe: płuca, zakażenia, transplantacja, bakteryjne, grzybicze 
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Analysis of bacterial and fungal infections after lung transplantation – retro-

spective analysis of a series of cases from the first year of the transplant program 

Abstract 

The care of patients after lung transplantation is a serious medical challenge because the high susceptibility 
to infections. A retrospective infection analysis was performed in the work in the early post-transplant 

period. In the analysis included 10 patients, who underwent the lung transplantation, males in the age of: 

24-64 (median age 48,7) and females in the age of 53-62 (median age 58) in the University Clinical Centre 

in Gdansk (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) between 06.2018 – 10.2019. It was observed that the 
bacterial infections (70% relative to species, 62,5% relative to microbiological culture) were significantly 

more common than the fungal infections (30% relative to species; 37,5% relative to microbiological 

culture). The most common bacterias were Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus and coagulase 

negative Staphylococcus while the most common fungi were Candida albicans and Candida glabrata. The 
analysis developed allows for the preparation of appropriate treatment strategies for teams of doctors 

responsible for post-transplant care of patients after lung transplantation in response to infection with 

a specific microorganism. The presented research may contribute some important information to the global 

research on solid organs transplant infections. 

Keywords: lungs, infections, transplantation, bacterial, fungal 
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Zagrożenia suicydalne  

u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją 

1. Wprowadzenie 

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) określa 

samobójstwo jako zamierzony, celowy akt odebrania sobie życia [1]. Z danych WHO 

wynika, że każdego roku 703 000 osób odbiera sobie życie, a prób samobójczych jest 

znacznie więcej [2]. Samobójstwa zdarzają się w każdych okresie życia, a w 2019 roku 

samobójstwo było czwartą najczęstszą przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15-29 lat 

na całym świecie. Jest to zjawisko globalne, zdarza się we wszystkich regionach świata – 

zarówno w krajach wysoko, jak i nisko rozwiniętych; jednak w rzeczywistości ponad 

70% samobójstw na świecie ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. 

Samobójstwa i zachowania suicydalne stanowią poważny problem społeczny. Każde 

samobójstwo jest tragedią, która dotyka rodziny, społeczności i ma długotrwały wpływ 

na pozostawionych ludzi. Samobójstwa są poważnym problemem zdrowia publicz-

nego; można im zapobiegać dzięki aktualnym, opartym na dowodach i często niedro-

gim interwencjom. Aby działania były skuteczne, potrzebna jest kompleksowa, wielo-

sektorowa strategia zapobiegania samobójstwom [2]. 

W latach 2013-2020 w Polsce każdego roku dochodziło do ponad 5 tysięcy prób 

samobójczych zakończonych zgonem. Samobójstwa wśród polskich dzieci i młodzieży 

stanowią drugą, po wypadkach, przyczynę zgonów –  o 40% zwiększyła się liczba prób 

samobójczych podejmowanych w Polsce między 2013 a 2020 rokiem. W 2020 roku 

próby samobójcze podjęło 12 013 osób, podczas gdy w 2013 roku – 8 575 osób. Liczba 

zamachów samobójczych zakończonych zgonem zmniejszyła się o 15% między 2013 

a 2020 rokiem. W 2020 roku odebrało sobie życie w wyniku samobójstwa 5 165 osób, 

podczas gdy w 2013 roku – 6 101 osób [3]. Wyniki przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zamachy samobójcze w Polsce 

Rok 

Zamachy samobójcze ogółem 

w Polsce 

Zamachy samobójcze zakończone zgonem 

w Polsce 

2020 12 013 5 165 

2019 11 961 5 255 

2018 11 167 5 182 

2017 11 139 5 276 

 
1 joannagirzelska@gmail.com, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lub-

linie, https://www.wsei.lublin.pl/. 
2 k.melichwisniewska@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Absolwent Akademii Humanistyczno- 

Ekonomicznej w Łodzi, Absolwent Radomskiej Szkoły Wyższej, www.rsw.edu.pl. 
3 magdalenaglowacka1@gmail.com, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Czło-

wieku, https://www.wsei.lublin.pl/. 
4 a.dabrowa1@wp.pl, Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 

https://www.wsei.lublin.pl/. 
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2016 9 861 5 405 

2015 9 973 5 688 

2014 10 207 6 165 

2013 8 575 6 101 

Źródło: dane policji, https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-

samobojcze-od-2017-roku.html, dostęp: 05.10.2021. 

1.1. Czynniki ryzyka samobójstw 

Do samobójstw dochodzi z wielu powodów. Ich podłożem są między innymi czyn-

niki demograficzne, społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, chorobowe i biologiczne. 

Czynniki demograficzne to płeć, wiek, rasa, miejsce zamieszkania, pochodzenie. 

Udowodniono, że wskaźnik samobójstw jest zależny od płci i rośnie z wiekiem, męż-

czyźni częściej dokonują zamachów samobójczych niż kobiety, samobójstwa dokonane 

przeważają powyżej 75. roku życia – w Polsce 50-59 lat. Próby samobójcze najczęściej 

występują u młodzieży i dziewcząt. Zachowania samobójcze przeważają u ludzi rasy 

białej, mieszkańców miast i imigrantów [4]. 

Czynnikami społeczno-ekonomicznymi są: sytuacja rodzinna, szkolna, zawodowa 

Autorem koncepcji zależności zjawisk społecznych i liczby podejmowanych samo-

bójstw jest francuski socjolog Emile Durkheim [5]. Podzielił on samobójstwa na: 

• egoistyczne – popełniają je osoby samotne lub osamotnione, bez więzi społecznych; 

• altruistyczne – popełniane przez osoby, które są przekonane, że poświęcają się dla 

dobra innych; 

• anomiczne – popełniają je osoby, które nie mogą się zaadaptować do rzeczywistości, 

trudno im nawiązać relacje z innymi. 

Do czynników społeczno-ekonomicznych zaliczamy również brak wsparcia spo-

łecznego, izolację społeczną, kryzys wartości [6]. Ponadto wystapienia zamachów samo-

bójczych powodować mogą także czynniki takie jak brak pracy, bezrobocie, a także 

mobbing w pracy, przeciążenie, lekceważenie pracownika [7]. 

Czynniki psychologiczne to: cechy osobowości, funkcjonowanie poznawcze, spo-

łeczne, wystepowanie stresorów, umiejętność radzenia sobie. Wśród czynników psy-

chologicznych, które mają związek z zachowaniami suicydalnymi podkreśla się: 

impulsywność, agresywność, dlugotrwałe wystepowanie stresorów, poczucie beznadziei, 

negatywna ocena przeszłości, sztywność myślenia, brak możliwości szukania innych 

rozwiązań [8]. 

Czynniki biologiczne (w tym genetyczne) – u osób, które podjęły próbę samobójczą 

albo dokonały samobójstwa stwierdzono obniżony poziom kwasu 5-hydroksyindo-

looctowego (5-HIAA) w płynie mózgowo-rdzeniowym, jest to główny metabolit 

serotoniny. Odkryto również, że genetycznie uwarunkowany polimorfizm receptora 5HT 

2A może być biologicznym markerem występowania myśli samobójczych [6]. 

Czynniki chorobowe – zalicza się do nich choroby somatyczne oraz zaburzenia 

psychiczne. Choroby przewlekłe lub stan terminalny, wczesny początek choroby i diag-

nozy; ciężkość choroby, niepomyślne rokowania zwiększają ryzyko samobójstwa. 

Niekorzystnie także wpływają dodatkowe uciążliwe objawy chorobowe, takie jak: ból, 

niesprawność, niska jakość życia, utrata zdolności do pracy, zależność od innych osób, 

brak możliwości realizacji pasji [9]. 
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Do najistotniejszych czynników zwiększających ryzyko samobójstwa w populacji 
ogólnej należą zaburzenia i choroby psychiczne, które są istotną przyczyną występo-
wania aktów samobójczych. Wśród najczęściej występujących zaburzeń psychicznych 
wymienia się epizody depresji, uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych, zaburzenia osobowości, przewlekłe zaburzenia nerwicowe, schizo-
frenię (zwłaszcza u młodych mężczyzn z obniżonym nastrojem) [10]. 

Związek między samobójstwem a zaburzeniami psychicznymi (w szczególności 
depresją i zaburzeniami związanymi z nadużywaniem alkoholu) jest dobrze ugrunto-
wany w krajach o wysokich dochodach. Do wielu samobójstw dochodzi w chwilach 
kryzysu, gdy załamuje się zdolność radzenia sobie z życiowymi stresami takimi jak 
problemy w sferze zawodowej, rozpad związku lub przewlekły ból i choroba. Ponadto 
doświadczanie konfliktu, katastrofy, przemocy, nadużycia lub straty oraz poczucie 
izolacji są silnie związane z zachowaniami samobójczymi. Wskaźniki samobójstw są 
również wysokie wśród słabszych grup, które doświadczają dyskryminacji – uchodźcy 
i migranci, lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interseksualne i więźniowie. 
Zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem ryzyka samobójstwa jest poprzednia próba 
samobójcza [2]. 

1.2. Depresja jako czynnik ryzyka samobójstwa 

Ze wszystkich zaburzeń psychicznych do popełnienia samobójstwa najbardziej 
przyczynia się depresja. Jest to bardzo istotne ze względu na szerokie rozpowszech-
nienie zaburzeń depresyjnych wśród ludności oraz prognozowany stały wzrost ilości 
tych zaburzeń w najbliższych latach. Wśród osób chorych na depresję 40-80% chorych 
ma myśli samobójcze a 20-60% podejmuje próby samobójcze, z czego u 15% są one 
skuteczne [9]. 

Dane statystyczne wskazują, że 15% pacjentów ze zdiagnozowaną depresją ginie 
śmiercią samobójczą, ponad 800 000 zgonów na świecie jest skutkiem zamachów 
samobójczych w konsekwencji zaburzeń depresyjnych (depresja znacznie pogarsza 
możliwość skutecznego leczenia w chorobach somatycznych) [11]. 

Śmiertelność jest ogromnym problemem w depresji. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia 20-30% chorych na depresję odbiera sobie życie. Współczynnik śmiertelności 
z powodu depresji nie zmienił się istotnie w przeciągu ostatnich 50 lat. Biorąc pod 
uwagę fakt, że medycyna uczyniła ogromny postęp w diagnozowaniu i leczeniu 
depresji, jest to bardzo niepokojące zjawisko [12]. 

Ryzyko wystąpienia samobójstw u osób z depresją związane jest między innymi 
z występowaniem objawów depresyjnych, które mogą przyczyniać się do podjęcia 
próby odebrania sobie życia [13]. Przedstawia je tabela 2. 

Tabela 2. Objawy depresji mogące zwiększać ryzyko podjęcia próby samobójczej 

Obniżenie nastroju depresja (smutek, przygnębienie, przykre przeżywanie ogółu wydarzeń), 
anhedonia, zobojętnienie depresyjne 

Zmiana napędu psycho-
ruchowego 

spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi, poczucie obniżonej sprawności, 
utrata energii, siły, poczucie ciągłego zmęczenia fizycznego 

Zaburzenia snu i objawy 
somatyczne 

skrócenie snu, bezsenność, wczesne budzenie się, sen płytki, przerywany, 
hiposomia z sennością w ciągu dnia, dolegliwości bólowe, objawy 

somatyczne 

Lęk poczucie napięcia, zagrożenia, trwożliwe oczekiwanie, niepokój 
manipulacyjny, podniecenie ruchowe 
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Depresyjne zaburzenia 
myślenia 

 

niska samoocena, poczucie winy, grzeszności, kary, nihilistyczne, klęski, 
katastrofy, depresyjna ocena własnej wartości, zdrowia, szans wyleczenia, 

przyszłości, zniechęcenie do życia, myśli i tendencje samobójcze 

Zaburzenia aktywności  
złożonej 

zmniejszenie liczby i zakresu zainteresowań, spadek aktywności celowej, 
obniżenie zdolności do pracy, osłabienie kontaktów z otoczeniem, 

izolowanie się 

Źródło: Szulc A., Koweszko T., Gałecki P. (red.), Samobójstwo, Wydawnictwo Medyk Sp. z o.o., Warszawa 
2016, s.108. 

Ryzyko samobójstwa zwiększa się w przypadku depresji z objawami psycho-
tycznymi, tj. urojeniami i omamami, lękiem i niepokojem. Jednak nie stanowi to reguły 
[14]. Istotny jest także tak zwany czynnik nawrotowości w depresji. Dowiedziono, że 
im większa liczba nawrotów choroby, tym większe ryzyko prób samobójczych. Zwią-
zane jest to ze zwiększoną ilością i częstością hospitalizacji, co wpływa negatywnie na 
życie rodzinne i powoduje występowanie problemów rodzinnych [15]. 

Największe ryzyko samobójstw u chorych z depresją przypada na początek choroby 
i czas jej ustępowania. Przyczyny tego zjawiska nie są dokładnie poznane. Przyjmuje 
się, że wiąże się to z dobroczynnym wpływem leczenia w szpitalu, gdzie chorzy są 
odizolowani od codziennego życia i jego problemów co daje im większe poczucie 
bezpieczeństwa, zmniejsza poczucie beznadziejności, pokazuje, że pomoc jest możliwa 
do uzyskania, co w rezultacie oddala zamiary samobójcze. Tezę tę potwierdzają niskie 
wskaźniki samobójstw dokonanych przez pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu, 
w odróżnieniu od wskaźników samobójstw popełnianych poza szpitalem. Zetknięcie się 
ze środowiskiem i codziennymi problemami po zakończonym leczeniu – gdy jeszcze 
utrzymuje się obniżony nastrój – często może być przyczyną ponownego wystąpienia 
tendencji samobójczych [16]. Duże znaczenie w takiej sytuacji ma stan subdepresji, 
czyli długotrwałe i przetrwałe zaburzenia nastroju, napędu oraz snu. Utrudnia on 
zaadaptowanie się do warunków środowiskowych i prawidłową reakcję na stres [17]. 

Niezwykle istotną w ograniczeniu występowania czynów samobójczych jest ocena 
ryzyka samobójczego, co pomaga wdrożyć odpowiednie postępowanie. Samobójstwo 
jest skutkiem pewnego ciągu zdarzeń, w którym możemy wyróżnić kilka etapów. 

2. Cel pracy 

Celem badań było określenie poziomu zagrożenia suicydalnego u pacjentów ze zdiag-

nozowaną depresją oraz ustalenie czynników zwiększających ryzyko samobójstwa. 

3. Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w 2020 roku wśród pacjentów ze zdiagnozowaną de-
presją na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego, w Klinikach 
Psychiatrii SPSK nr 1 oraz na oddziale dziennym działającym przy NZOZ Centrum 
Medycznego w Lublinie. 

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz an-
kiety własnej konstrukcji oraz standaryzowaną zmodyfikowaną skalę SAD PERSONS. 

Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie statystycznej, stosując oprogra-
mowanie komputerowe pakietu IBM SPSS Statistics w wersji 25. 

Do badania różnic pomiędzy dwiema grupami wykorzystano test U Manna-
Whitneya, a dla większej ilości grup – test Kruskala-Wallisa. Za poziom istotności 
przyjęto alfa = 0,05, jednak wyniki z przedziału 0,05 < p < 0,1 uznawano za istotne na 
poziomie tendencji statystycznej. 
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4. Wyniki 

4.1. Charakterystyka badanych 

Badaniami objęto 136 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Większość badanych 
stanowiły kobiety – 58,1% (n = 79). Odsetek mężczyzn w badanej grupie wynosił 
41,9% (n = 57). Dominującą pod względem liczebności grupę badanych stanowiły 
osoby w wieku od 31 do 50 lat, których odsetek wynosił 57,4% (n = 78); 23,5% 
respondentów (n = 32) miało ukończony 50. rok życia, a pacjenci poniżej 30. roku 
życia stanowili 19,1% (n = 26) badanych. Pod względem stanu cywilnego w badanej 
grupie przeważały osoby w związkach małżeńskich. Było ich 41,2% (n = 56). Dugą 
pod względem liczebności największą grupę badanych stanowiły osoby niezamężne – 
31,6% (n = 43). W badanej grupie znajdowało się ponadto 13,2% osób rozwiedzionych 
(n = 18), 8,1% pacjentów, którzy zadeklarowali, że są w związkach nieformalnych  
(n = 11) oraz 5,9% respondentów owdowiałych (n = 8). 

Badania wykazały, że 41,2% pacjentów (n = 56) posiadało wykształcenie średnie, 
29,4% (n = 40) wykształcenie wyższe, 19,9% (n = 27) – wykształcenie zawodowe. 
Pacjenci najsłabiej wykształceni stanowili najmniejszą grupę badanych (n = 13). Ich 
odsetek wynosił 9,5%. 

Z badań wynika, że 60,3% pacjentów mieszkało w miastach (n = 82). Odsetek 
respondentów, którzy zadeklarowali zamieszkiwanie na wsiach wynosił 39,7% (n = 54). 

Największa część badanych – 52,9% (n = 72) mieszkała wspólnie z rodziną. Sa-
motnie mieszkało 24,3% respondentów (n = 33), a 22,8% badanych (n = 31) dzieliło 
mieszkanie z małżonkiem lub partnerem. 

Badania wykazały, że 44,1% respondentów (n = 60) określiło swoją aktualną 
sytuację życiową, jako dobrą. Zdaniem 40,4% badanych (n = 55) ich sytuacja życiowa 
była dostateczna. W przekonaniu 15,4% uczestników badania (n = 21) ich aktualna 
sytuacja życiowa była zła. Największa liczba badanych – 38,2% (n = 52) to pacjenci, 
którzy leczyli się na depresję od 6 do 10 lat. 

Od 1. roku do 5 lat leczyło się 30,9% (n = 42) respondentów; 16,9% badanych  
(n = 23) to osoby, które chorowały krócej niż rok a ankietowani, u których długość 
leczenia przekroczyła 10 lat – stanowili 14,0% badanej grupy (n = 19). Wyniki przed-
stawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Charakterystyka badanej grupy 

Zmienne N % 

Płeć kobieta 79 58,1 

mężczyzna 57 41,9 

Wiek  do 30 lat 26 19,1 

31-50 lat 78 57,4 

ponad 50 lat 32 23,5 

Stan cywilny panna/kawaler 43 31,6 

mężatka/żonaty 56 41,2 

rozwiedziona/rozwiedziony 18 13,2 

wdowa/wdowiec 8 5,9 

związek nieformalny 11 8,1 
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Wykształcenie podstawowe 13 9,6 

zawodowe 27 19,9 

średnie 56 41,2 

wyższe 40 29,4 

Miejsce zamieszkania miasto 82 60,3 

wieś 54 39,7 

Osoby współzamieszkujące samotnie 33 24,3 

z małżonkiem/partnerem 31 22,8 

z rodziną 72 52,9 

Ocena sytuacji życiowej dobra 60 44,1 

dostateczna 55 40,4 

zła 21 15,4 

Czas trwania choroby poniżej 1 roku 23 16,9 

1 rok-5 lat 42 30,9 

6-10 lat 52 38,2 

Ponad 10 lat 19 14,0 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

4.2. Stopień nasilenia depresji oraz myśli i zamachy samobójcze 

W badanej grupie dominowali pacjenci z umiarkowanym nasileniem depresji. Było 

ich 42,6% (n = 58). U 35,3% badanych (n = 48) nasilenie depresji było ciężkie. Osoby 

z lekkim nasileniem depresji stanowiły 22,1% (n = 30) badanej grupy. Z badań wynika 

też, że 37,5% respondentów (n = 51) zadeklarowało, że myśli o śmierci/rezygnacji 

występują o nich często, 35,3% badanych (n = 48) myśli o tym rzadko, a 27,2% 

ankietowanych (n = 37) nie ma takich myśli wcale. Wyniki przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Stopień nasilenie objawów depresji respondentów 

Stopień nasilenia objawów N % 

lekkie 30 22,1 

umiarkowane 58 42,6 

ciężkie 48 35,3 

myśli o śmierci/rezygnacji N % 

często 51 37,5 

rzadko 48 35,3 

wcale 37 27,2 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

W grupie 136 respondentów ponad połowa – 72 osoby (52,9%) to te, które podjęły 

próbę samobójczą. Nie podejmowało takiej próby 47,1% badanych (n = 64). Przed-

stawia to wykres 1. 
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Wykres 1. Odpowiedzi respondentów na pytanie: czy podejmował/podejmowała Pan/Pani próbę samobójczą? 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

Wśród pacjentów, którzy podjęli próbę samobójczą (n = 72) prawie połowa, czyli 

44,4% (n = 32) targnęło się na własne życie w początkowym etapie leczenia depresji, 

37,5% (n = 27) – w trakcie leczenia, a 18,1% badanych (n = 13) podjęło próbę 

samobójczą już po zakończeniu leczenia. Ponad połowa badanych – 56,9% (n = 41) 

zadeklarowała, że przed podjęciem próby samobójczej występowało u nich duże 

nasilenie objawów depresyjnych. U 27,8% badanych (n = 20) nasilenie objawów było 

umiarkowane. 8,3% osób, które targnęły się na własne życie (n = 6) stwierdziło, że 

poza dużym nasileniem objawów depresyjnych przed próbą samobójczą występowały 

u nich również objawy psychotyczne.  Tylko 6,9% respondentów (n = 5) przed podjętą 

próbą samobójczą prawie nie odczuwało objawów depresyjnych. 

Z badań wynika, że 36,8% badanych (n = 50) podczas leczenia depresji uzyskało 

duże wsparcie ze strony rodziny, 40,4% respondentów (n = 55) zadeklarowało, że 

wsparcie uzyskiwane od rodziny było niewielkie, a 22,8% uczestników badania  

(n = 31) nie uzyskało go w ogóle.  

Respondentów poproszono także, aby wskazali formy wsparcia pomocne podczas 

leczenia depresji. Łącznie badani dokonali 140 wskazań. Najczęściej podczas leczenia 

depresji ankietowani korzystali z pomocy poradni psychologicznych (39,3% wskazań, 

n = 55) oraz ze wsparcia znajomych i przyjaciół (26,4% wskazań, n = 37). Obrazuje to 

tabela 5. 

Tabela 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie: czy w trakcie leczenia depresji uzyskał Pan/Pani wsparcie od 

rodziny? 

Poziom wsparcia N % 

Duże 50 36,8 

Niewielkie 55 40,4 

Wcale 31 22,8 

Forma wsparcia N* % 

Poradnie psychologiczne 55 39,3 

Znajomi, przyjaciele 37 26,4 

Kościół 33 23,6 

Opieka środowiskowa 9 6,4 

Inne 6 4,3 

*Odpowiedzi wielokrotnego wyboru 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

53%

47%

Tak Nie
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4.3. Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Ryzyko popełnienia samobójstwa mierzone skalą Sad Person w badanej grupie jest 

poważne u 44,9% osób z badanej grupy (n = 61). U 36,0% badanych (n = 49) ryzyko 

popełnienia samobójstwa jest małe, a u 19,1% uczestników badania (n = 26) bardzo 

poważne. Badania wykazały, że małe ryzyko popełnienia samobójstwa występuje u 

41,8% kobiet i 28,1% mężczyzn. Prawie połowa – 46,8% badanych kobiet i 42,1% 

uczestniczących w badaniu mężczyzn charakteryzowało się występowaniem dosyć 

poważnego ryzyka popełnienia samobójstwa. Bardzo poważne ryzyko popełnienia 

samobójstwa zidentyfikowano u 11,4% respondentek i 29,8% respondentów. Testowanie 

statystyczne wykazało, że wyższe ryzyko popełnienia samobójstwa (Mrang = 77,53) 

występowało wśród mężczyzn niż wśród kobiet (Mrang = 61,98). Różnica była istotna 

statystycznie, p = 0,014 (zob. tab. 6). 

Tabela 6. Zróżnicowanie ryzyka popełnienia samobójstwa ze względu na płeć respondentów 

Płeć 

 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Kobieta 33 41,8 37 46,8 9 11,4 79 100,0 

Mężczyzna 16 28,1 24 42,1 17 29,8 57 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

z = -2,455; p = 0,014 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Małe ryzyko popełnienia samobójstwa występowało wśród 31,7% respondentów 

mieszkających w miastach (n = 26) i 42,6% badanych mieszkających na wsiach (n = 23). 

Dosyć poważne ryzyko zdiagnozowano u 45,1% mieszkańców miast (n = 37) 

i 44,4% respondentów mieszkających na wsiach (n = 24), a bardzo poważne ryzyko 

występowało u 23,2% mieszkańców miast (n = 19) i 13,0% mieszkańców wsi (n = 7). 

Wyższe ryzyko popełnienia samobójstwa występowało wśród mieszkańców miast 

(Mrang = 72,64) niż u mieszkańców wsi (Mrang = 62,21). Różnica nie była jednak istotna 

statystycznie, p = 0,103. 

Bardzo poważne ryzyko popełnienia samobójstwa występowało wśród 26,9% 

respondentów w wieku do 30. roku życia (n = 7), 17,9% ankietowanych w wieku  

31-50 lat (n = 14) oraz 15,6% badanych, którzy ukończyli 50. rok życia (n = 5). 

Dosyć poważne ryzyko zidentyfikowano u 46,9% najstarszych pacjentów – 50+  

(n = 15), 47,4% pacjentów w wieku 31-50 lat (n = 37) i u 34,6% respondentów 

z najmłodszej grupy wiekowej – poniżej 30. roku życia (n = 9). Małe ryzyko popełnienia 

samobójstwa odnotowano w grupie 38,5% respondentów najmłodszych (n = 10) oraz 

wśród 34,6% ankietowanych z przedziału wiekowego 31-50 lat (n = 27) i 37,5% 

badanych z najstarszej grupy wiekowej (n = 12). Nie stwierdzono istotnych staty-

stycznie różnic w poziomie ryzyka popełnienia samobójstwa pomiędzy poszczegól-

nymi grupami wiekowymi, p = 0,897. 
Małe ryzyko popełnienia samobójstwa występowało wśród ponad połowy pacjentów 

posiadających wykształcenie wyższe (n = 21) oraz u 38,5% pacjentów z wykształ-
ceniem podstawowym (n = 5), u 28,6% badanych z wykształceniem średnim (n = 16) 
i u 25,9% absolwentów szkół zawodowych (n = 7). Dosyć poważnym ryzkiem charakte-
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ryzowała się ponad połowa respondentów z wykształceniem zawodowym (51,9%,  
n = 15) i średnim (51,8%, n = 29), a także 37,5% absolwentów uczelni wyższych  
(n = 15) i 23,1% badanych najsłabiej wykształconych (n = 3). Bardzo poważne 
zagrożenie stwierdzono w grupie 38,5% badanych z wykształceniem podstawowym  
(n = 5), 22,5% respondentów z wykształceniem zawodowym (n = 6) oraz wśród 19,6% 
uczestników badania posiadających wykształcenie średnie (n = 11) i 10,0% absol-
wentów uczelni wyższych (n = 4). Najmniejsze prawdopodobieństwo popełnienia 
samobójstwa występowało wśród pacjentów najlepiej wykształconych (Mrang = 55,48), 
w pozostałych grupach było wyższe: wykształcenie średnie (Mrang = 72,83), zawodowe 
(Mrang = 75,41) i podstawowe (Mrang = 75,58). Wynik testowania statystycznego był 
bliski istotności statystycznej i mieścił się w granicach tendencji statystycznej – 
p > 0,05, ale p > 0,1, wynosiło bowiem: p = 0,061. 

4.4. Status zawodowy i społeczny a ryzyko samobójstwa 

Małe ryzyko popełnienia samobójstwa stwierdzono w grupie 47,5% pacjentów 
utrzymujących się z pracy na etacie (n = 28) oraz wśród 28,6% badanych utrzy-
mujących się z renty lub emerytury (n = 12) i 25,7% pacjentów będących na 
utrzymaniu innych osób (n = 9). Odsetek pacjentów dosyć poważnie zagrożonych 
ryzykiem popełnienia samobójstwem był najwyższy wśród rencistów i emerytów – 
54,8% (n = 23). Wśród pacjentów utrzymujących się dzięki pomocy innych osób 
wynosił on 42,9% (n = 15), a w grupie osób pracujących – 39,0% (n = 23). Bardzo 
poważne ryzyko zidentyfikowano wśród 31,4% uczestników badania będących na 
utrzymaniu innych osób (n = 11), 16,7% rencistów i emerytów (n = 7) oraz 13,6% 
respondentów pracujących (n = 8). Najniższe ryzyko popełnienia samobójstwa wystę-
powało w grupie badanych utrzymujących się z wynagrodzenia za pracę – Mrang = 59,80. 
Wśród rencistów i emerytów było ono wyższe – Mrang = 71,54, ale grupą najbardziej 
zagrożoną byli respondenci, którzy nie posiadali własnego źródła utrzymania i musieli 
w tym zakresie korzystać z pomocy innych osób – Mrang = 79,53. Różnica była istotna 
statystycznie, p = 0,032. 

Największe zagrożenie samobójstwem występowało wśród osób oceniających 
swoją sytuację życiową źle – Mrang = 97,55. Wśród respondentów, którzy uważali, że 
ich sytuacja życiowa jest dostateczna (Mrang = 69,33) lub dobra ryzyko (Mrang = 57,58) 
było niższe. Wynik był istotny statystycznie, p = 0,001. 

Ryzyko popełnienia samobójstwa było najwyższe w grupie respondentów, którzy 
swoją sytuację mieszkaniową oceniali źle – Mrang = 110,45). Wśród osób oceniających 
warunki mieszkaniowe dostatecznie (Mrang = 76,84) lub dobrze (Mrang = 59,74) było 
ono zdecydowanie niższe. Różnice były istotne statystycznie, p = 0,001 (zob. tab. 7). 

Tabela 7. Zróżnicowanie ryzyka popełnienia samobójstwa ze względu na sytuację życiową respondentów 
i sytuację mieszkaniową 

Sytuacja 
mieszkanio-

wa 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Dobra 38 44,2 40 46,5 8 9,3 86 100,0 

Dostateczna 11 27,5 18 45,0 11 27,5 40 100,0 

Zła 0 0,0 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 20,292; p = 0,001 
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Źródło 

utrzymana 

 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Praca na 

etacie 

28 47,5 23 39,0 8 13,6 59 100,0 

Renta lub 

emerytura 

12 28,6 23 54,8 7 16,7 42 100,0 

Na 

utrzymaniu 

innych osób 

9 25,7 15 42,9 11 31,4 35 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 6,856; p = 0,032 

Sytuacja 

życiowa 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Dobra 30 50,0 23 38,3 7 11,7 60 100,0 

Dostateczna 17 30,9 30 54,5 8 14,5 55 100,0 

Zła 2 9,5 8 38,1 11 52,4 21 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 18,747; p = 0,001 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

4.5. Ryzyko wystąpienia samobójstwa a wybrane zmienne kliniczne 

Z badań wynika, że liczba hospitalizacji wpływa na zagrożenie suicydalne. Bardziej 

narażone na ryzyko popełnienia samobójstwa są osoby, które leczyły się w szpitalu 

dwa razy Mrang = 81,78) oraz te, które leczyły się więcej niż dwa razy (Mrang = 78,28) – 

w porównaniu z respondentami hospitalizowani raz (Mrang = 52,55) oraz tymi, którzy 

dotąd nie korzystali z leczenia szpitalnego (Mrang = 57,33). Różnice były istotne 

statystycznie, p = 0,001. 

Małe ryzyko popełnienia samobójstwa występowało u 60,9% badanych, którzy 

leczyli się krócej niż rok (n = 14), 31,0% respondentów leczących się od 1. roku do 5 

lat (n = 13), 34,6% pacjentów chorujących od 6 do 10 lat (n = 18) i u 21,1% 

ankietowanych, u których depresja trwała ponad 10 lat (n = 4). Największy odsetek 

osób zagrożonych dosyć poważnym ryzykiem popełnienia samobójstwa stwierdzono 

w grupie respondentów leczących się najdłużej, ponad 10 lat (73,7%, n = 14), a naj-

mniejszy wśród tych, którzy leczyli się krócej niż 1 rok (26,1%, n = 6). Osoby bardzo 

poważnie zagrożone stanowiły 25,0% respondentów leczących się od 6 do 10 lat (n = 13) 

i 21,4% tych, którzy leczyli się od 1 roku do 5 lat (n = 9). Wśród respondentów, któ-

rych długość leczenia nie przekroczyła 1 roku osoby bardzo poważnie zagrożone stano-

wiły 13,0% (n = 3), a wśród tych, którzy leczyli się ponad 10 lat odsetek ten wynosił 

5,3% (n = 1). Analiza statystyczną nie wykazała, aby czas trwania choroby wpływał na 

ryzyko popełnienia samobójstwa, p = 0,135. 

Odsetek respondentów, u których odnotowano małe ryzyko popełnienia samo-

bójstwa był najwyższy wśród osób z lekkimi (53,5%, n = 16) lub umiarkowanymi 

objawami depresji (43,1%, n = 25). Dosyć poważne ryzyko samobójstwa stwierdzono 

wśród 46,6% respondentów z umiarkowanymi objawami depresji (n = 27), 45,8% 

respondentów z objawami ciężkimi (n = 22) i u 40,0% respondentów z lekkimi obja-
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wami (n = 12). Odsetek osób bardzo poważnie narażonych na popełnienie samo-

bójstwa był najwyższy wśród pacjentów z ciężkimi objawami depresji (37,5%, n = 18), 

a najniższy w grupie ankietowanych z lekkimi objawami (6,7%, n = 2). Najbardziej 

narażone na popełnienie samobójstwa były osoby, u których występowały ciężkie 

objawy depresji (Mrang = 87,15). Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez 

osoby z umiarkowanymi (Mrang = 60,79) i lekkimi objawami było niższe (Mrang = 53,57). 

Różnice były istotne statystycznie, p = 0,001 (zob. tab. 8). 

Tabela 8. Zróżnicowanie ryzyka popełnienia samobójstwa ze względu na zmienne kliniczne 

Częstość 

leczenia 

szpitalnego 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Ani razu 9 50,0 7 38,9 2 11,1 18 100,0 

1 raz 24 60,0 11 27,5 5 12,5 40 100,0 

2 razy 4 17,4 13 56,5 6 26,1 23 100,0 

Ponad 2 razy 12 21,8 30 54,5 13 23,6 55 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 16,465; p = 0,001 

Nasilenie 

objawów 

depresji 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Lekkie 16 53,5 12 40,0 2 6,7 30 100,0 

Umiarkowane 25 43,1 27 46,6 6 10,3 58 100,0 

Ciężkie 8 16,7 22 45,8 18 37,5 48 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 20,180; p = 0,001 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

4.6. Ryzyko wystąpienia samobójstwa a wsparcie 

Z badań wynika, że małe zagrożenie samobójstwem występuje wśród 56,0% (n = 28) 

respondentów, którzy uzyskiwali duże wsparcie ze strony rodziny w trakcie leczenia 

depresji. 

Dosyć poważne zagrożenie samobójstwem odnotowano wśród 49,0% (n = 27) respon-

dentów uzyskujących niewielkie wsparcie od rodziny, u 45,2% badanych, którzy 

wsparcia nie otrzymywali (n = 14), natomiast najniższe zagrożenie było u 4,0% ankie-

towanych otrzymujących duże wsparcie od rodziny (n = 20). 

Poważnie zagrożonych samobójstwem było 32,3% respondentów (n = 10), którzy 

nie otrzymywali wsparcia od rodziny podczas leczenia depresji. 

Grupą o największym ryzyku popełnienia samobójstwa byli respondenci nieotrzy-

mujący wsparcia od rodziny podczas leczenia (Mrang = 81,61). Nieco mniejsze ryzyko 

występowało wśród respondentów, którzy w trakcie leczenia otrzymywali jedynie 

niewielkie wsparcie od rodziny (Mrang = 77,07). Najmniej zagrożoną grupą byli respon-

denci otrzymujący duże wsparcie od rodziny (Mrang = 50,94). Różnice były istotne 

statystycznie, p = 0,001. 

Największe ryzyko popełnienia samobójstwa występowało wśród pacjentów 

mieszkających samotnie (Mrang = 84,85). Osoby mieszkające z mężem lub partnerem 
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były narażone w mniejszym stopniu (Mrang = 70,31). Najmniej zagrożoną ryzykiem 

popełnienia samobójstwa grupę stanowili respondenci mieszkający wspólnie z rodziną 

(Mrang = 60,23). Różnice były istotne statystycznie, p = 0,005 (zob. tab. 9). 

Tabela 9. Zróżnicowanie ryzyka popełnienia samobójstwa ze względu na wsparcie 

Wsparcie od 

rodziny 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Duże 28 56,0 20 40,0 2 4,0 50 100,0 

Niewielkie 14 25,5 27 49,0 14 25,5 55 100,0 

Wcale 7 22,6 14 45,2 10 32,3 31 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 18,651; p = 0,001 

Z kim 

mieszkasz 

Ryzyko popełnienia samobójstwa 

Małe Dosyć poważne Bardzo poważne Ogółem 

N % N % N % N % 

Sam 5 15,2 18 54,5 10 30,3 33 100,0 

Z 

małżonkiem/ 

partnerem 

11 35,5 13 41,9 7 22,6 31 100,0 

Z rodziną 33 45,8 30 41,7 9 12,5 72 100,0 

Ogółem 49 36,0 61 44,9 26 19,1 136 100,0 

H = 10,417; p = 0,005 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

4.7. Zróżnicowanie ryzyka popełnienia samobójstwa ze względu na 

wybrane czynniki demograficzne i kliniczne 

Największy odsetek respondentów w niewielkim stopniu zagrożonych popełnieniem 

samobójstwa stwierdzono wśród osób zamężnych (48,2%, n = 27), natomiast dosyć 

poważnym ryzykiem popełnienia samobójstwa obarczone były osoby rozwiedzione 

(66,7%, n = 12). Wśród respondentów rozwiedzionych stwierdzono także najwyższy 

odsetek osób bardzo poważnie zagrożonych ryzykiem popełnienia samobójstwa 

(33,3%, n = 6). Z badań wynika, że ryzyko popełnienia samobójstwa było najwyższe w 

grupie osób rozwiedzionych (Mrang = 94,50), a następnie wśród respondentów 

w związkach nieformalnych (Mrang = 71,86) i niezamężnych/nieżonatych (Mrang = 70,93) 

oraz owdowiałych (Mrang = 64,81). Najmniej zagrożoną grupę stanowiły osoby w związ-

kach małżeńskich (Mrang = 58,15). Różnice były istotne statystycznie, p = 0,007. 

Z badań wynika, że grupą najbardziej narażoną na popełnienie samobójstwa byli 

respondenci, u których myśli samobójcze pojawiały się często (Mrang = 78,77) i ci, 

u których występowały rzadko (Mrang = 71,66). Grupę najmniej narażoną stanowili 

pacjenci niedoświadczający myśli samobójczych (Mrang = 50,27). Różnice były istotne 

statystycznie, p = 0,001. 
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5. Dyskusja 

Samobójstwa i zachowania suicydalne stanowią poważny problem społeczny. Sza-

cuje się, że rocznie na całym świecie samobójstwo popełnia ponad 800 tysięcy osób 

[18]. Częstość samobójstw wzrosła na całym świecie i jest to druga najczęstsza przy-

czyna zgonów wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat [19]. Dlatego opisanie 

i zrozumienie czynników ryzyka samobójstwa w tej populacji jest bardzo ważne. 

Chociaż wciąż brakuje wiarygodnych narzędzi do przewidywania samobójstwa, można 

wskazać pewne czynniki, które dominują w przypadku próby zakończenia życia [20]. 

Do samobójstw dochodzi z wielu powodów. Ich podłożem są między innymi czyn-

niki demograficzne, społeczno-ekonomiczne, psychologiczne czy chorobowe [18]. Do 

najistotniejszych czynników zwiększających ryzyko samobójstwa w populacji ogólnej 

należą zaburzenia i choroby psychiczne [21, 18]. Ze wszystkich zaburzeń psychicz-

nych do popełnienia samobójstwa najbardziej przyczynia się depresja [20]. W Polsce 

z powodu targnięcia się na własne życie umiera około 20% osób cierpiących na tę 

chorobę [18]. W badaniu własnym wykazano, że ryzyko popełnienia samobójstwa 

w grupie pacjentów z objawami depresji mieści się w zakresie 6-8 punktów (M = 6,60), 

a zatem jest dosyć poważne. 

Wśród demograficznych czynników ryzyka popełnienia samobójstwa w populacji 

osób z rozpoznaną depresją w literaturze przedmiotu wymienia się między innymi 

płeć, wskazując, że mężczyźni zdecydowanie częściej dokonują samobójstw niż kobiety 

[18]. W badaniu własnym ustalono także, że istnieje istotny statystycznie związek po-

między poziomem ryzyka popełnienia samobójstwa, a płcią pacjentów (p = 0,014). 

Grupą bardziej zagrożoną są mężczyźni, wśród których prawdopodobieństwo popeł-

nienia samobójstwa jest większe. Stanowi to potwierdzenie badań prowadzonych przez 

Berrigon i Cegla-Schvartzman, które także wykazały, że mężczyźni częściej popełniają 

samobójstwo, choć kobiety częściej dokonują prób samobójczych [22]. Do podobnych 

wniosków doszedł Szrijvers i jego zespół, którzy stwierdzili, że kobiety częściej pre-

zentują zachowania samobójcze, podczas gdy mężczyźni częściej dokonują samo-

bójstw, co jest znane również jako „paradoks zachowań samobójczych dotyczących 

płci” [23]. 

Czynnikiem demograficznym, który może wpływać na poziom zagrożenia samo-

bójstwem wśród pacjentów chorych na depresję jest wykształcenie (p = 0,061). Z badań 

własnych także wynika, że wśród absolwentów uczelni wyższych ryzyko popełnienia 

samobójstwa jest niższe niż wśród osób z wykształceniem średnim, zawodowym i pod-

stawowym. Uzyskany wynik mieścił się w granicach tendencji statystycznej (p > 0,05, 

ale p < 0,1) wskazane byłoby zatem przeprowadzenie poszerzonych badań w tym 

zakresie na próbie o większej liczebności. Podobne wnioski wysunął Rosoff i wsp. 

Z ich badań wynika, że wysokie wykształcenie zmniejsza ryzyko prób samobójczych 

[24]. Do innych wniosków doszli Pumpili i wsp., którzy w swoich badaniach wykazali, 

że osoby z wyższymi osiągnięciami edukacyjnymi są bardziej zagrożone ryzykiem 

samobójstwa w obliczu niepowodzeń czy też upokorzenia publicznego niż osoby z wy-

kształceniem niższym [25]. W badaniu nie stwierdzono zależności pomiędzy miejscem 

zamieszkania pacjentów (p = 0,103) i ich wiekiem (p = 0,897) a poziomem zagrożenia 

popełnienia samobójstwa. 

Z badań własnych wynika, że depresja jest wysokim czynnikiem ryzyka popeł-

nienia samobójstwa. W grupie 136 respondentów ponad połowa – 72 osoby (52,9 %) 
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to te, które już kiedyś podjęły próbę samobójczą i ponad połowa badanych – 56,9% 

(n = 41) zadeklarowała, że przed podjęciem próby samobójczej występowało u nich 

duże nasilenie objawów depresyjnych. Wyniki te stanowią potwierdzenie badań pro-

wadzonych przez Hawton i wsp., którzy wykazali, że czynnikami istotnie związanymi 

z samobójstwem były: płeć męska (OR = 1,76, 95% CI = 1,08-2,86), rodzinne 

występowanie zaburzeń psychicznych (OR = 1,41, 95% CI = 1,00-1,97), wcześniejsze 

próby samobójcze (OR = 4,84, 95% CI = 3,26-7,20), cięższa depresja (OR = 2,20, 95% 

CI = 1,05-4,60) [26]. Qsin i wsp. także stwierdzili, że wysokimi czynnikami ryzyka 

samobójstwa są zaburzenia psychiczne i rodzinne obciążenie schorzeniami psychicz-

nymi [27]. Pużyński wśród cech demograficznych wpływających na ryzyko samo-

bójstwa u pacjentów z rozpoznaną depresją wymienia między innymi złą sytuację mate-

rialną i brak źródła utrzymania [16]. Badając zależności pomiędzy statusem społecz-

nym i zawodowym pacjentów chorych na depresję a ryzykiem popełnienia samo-

bójstwa, ustalono, że czynnikiem wpływającym na poziom tego zagrożenia jest źródło 

utrzymania (p = 0,032). Wśród pacjentów utrzymujących się z wynagrodzenia za pracę 

ryzyko popełnienia samobójstwa jest niższe niż wśród tych, którzy utrzymują się 

z renty lub emerytury, albo którym w utrzymaniu pomagają inne osoby. Ryzyko po-

pełnienia samobójstwa jest wyższe także wśród pacjentów, którzy oceniają swoją sytu-

ację życiową źle niż wśród tych, którzy uważają ją za dostateczną lub dobrą (p = 0,001). 

Z badań własnych wynika ponadto, że czynnikiem warunkującym wzrost ryzyka po-

pełnienia samobójstwa wśród pacjentów chorych na depresję jest zła sytuacja miesz-

kaniowa. Pacjenci, którzy oceniają własną sytuację mieszkaniową jako dostateczną lub 

dobrą są mniej zagrożeni (p = 0,001). Wyniki badań innych autorów są zbieżne 

z wynikami badań własnych. İlgün i wsp. wykazali, że depresja, spożycie alkoholu 

i bezrobocie mają statystycznie istotny wpływ na popełnienie samobójstw (p < 0,05) 

[28]. Do podobnych wniosków doszli Barth i wsp. [29]. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że do grupy wysokiego ryzyka należy zali-

czyć chorych, których stan zdrowia wymaga leczenia w warunkach szpitalnych  [30]. 

Zachowania samobójcze występują częściej u pacjentów z większą ilością przebytych 

epizodów depresyjnych, a do wielu prób samobójczych dochodzi na wczesnym etapie 

choroby oraz podczas terapii, kiedy objawy zaczynają ustępować [31]. Kielan i Olej-

niczak podkreślają, że liczba popełnianych samobójstw jest zdecydowanie większa na 

początku leczenia niż w trakcie i po jego zakończeniu, ponieważ:  

(…) osoby z objawami ciężkiej depresji rzadziej podejmują decyzję o zakoń-

czeniu swojego życia, ponieważ w związku z ograniczoną zdolnością do podej-

mowania samodzielnych decyzji, bardzo często w tym okresie pozostają pod 

stałą obserwacją personelu medycznego, co skutecznie obniża odsetek samo-

bójstw w tej grupie [18]. 

Jednak Florkowski podaje, że większość suicydologów uważa, że stopień nasilenia 
objawów depresji jest czynnikiem, który zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej 
[21] i znajduje to potwierdzenie w badaniach własnych, z których wynika, że wśród 
czynników klinicznych ryzyko popełnienia samobójstwa determinowane jest stopniem 
nasilenia objawów depresyjnych (p = 0,001) i liczbą hospitalizacji (p = 0,001). Podobne 
wnioski formułuje Hawton i wsp. [26]. Ryzyko popełnienia samobójstwa jest większe 
wśród pacjentów z ciężkimi objawami depresji niż u pacjentów z objawami umiarko-
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wanymi i lekkimi. Grupę pacjentów bardziej narażonych stanowią osoby, które ko-
rzystają z leczenia szpitalnego po raz drugi i kolejny. Wśród pacjentów hospitalizo-
wanych z powodu objawów depresji po raz pierwszy i u tych, którzy leczą się wyłącznie 
w poradni zdrowia psychicznego, zagrożenie popełnienia samobójstwa jest mniejsze. 
Nie stwierdzono występowania istotnej statystycznie zależności pomiędzy czasem 
trwania choroby a ryzykiem popełnienia samobójstwa (p = 0,135). 

Jako czynnik ryzyka wymienia się również brak wsparcia podczas leczenia depresji 

oraz występowanie myśli i zachowań samobójczych [21, 30]. W badaniu własnym 
wykazano, że mniej zagrożone popełnieniem samobójstwa są osoby, które uzyskują 
duże wsparcie od rodziny. Wśród osób wspieranych przez rodzinę tylko w niewielkim 
stopniu lub nieotrzymujących tego wparcia wcale ryzyko popełnienia samobójstwa jest 
wyższe. Wyższym ryzykiem charakteryzują się również pacjenci, którzy mieszkają 
samotnie. U osób, które mieszkają z małżonkiem lub z rodzicami ryzyko popełnienia 
samobójstwa jest mniejsze (p = 0,001). Podobne wnioski wysunęli Nguyen i wsp., 
którzy wykazali, że bliskość rodziny i częstość kontaktów z przyjaciółmi były ujemnie 
związane z myślami i próbami samobójczymi, a wsparcie społeczne buforuje szkod-
liwe skutki negatywnych interakcji na samobójstwa [32]. 

Poza istotnym wpływem wymienionych czynników (pojawianie się myśli samo-
bójczych, p = 0,001) wykazano ponadto, że na ryzyko popełnienia samobójstwa może 
również istotnie wpływać stan cywilny (p = 0,007), bowiem najwyższe ryzyko popeł-
nienia samobójstwa występuje w grupie pacjentów rozwiedzionych. Wyniki uzyskane 
w badaniu własnym są zgodne z wynikami badań innych autorów. Jamison i wsp. 
stwierdzili, że osoby rozwiedzione niosą ze sobą wyjątkowe ryzyko popełnienia samo-
bójstwa (zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej ekspozycji na stresory związane 
z rozwodem) [33]. Na wyższe ryzyko popełnienia samobójstwa w grupie pacjentów 
owdowiałych lub rozwiedzionych wskazuje także Pużyński [16]. 

6. Wnioski 

1. Wśród osób chorych na depresję, szczególnie samotnych mężczyzn w trudnej 
sytuacji zawodowej i finansowej, pozbawionych wsparcia, istnieje dosyć poważne 
ryzyko popełnienia samobójstwa. 

2. Konieczne jest opracowywanie i wdrażanie narzędzi zarówno w wyspecjalizo-
wanych ośrodkach zdrowia psychicznego, jak i w innych obszarach o możliwym 
wysokim odsetku chorób psychicznych, takich jak placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej i instytucje edukacyjne – umożliwiające diagnozę stanu i przeżyć 
ludzi oraz interwencję w odpowiednim czasie, aby zapobiegać zachowaniom 
suicydalnym. 

3. Zidentyfikowanie osób szczególnie zagrożonych ryzkiem popełnienia samobójstwa 
i objęcie ich specjalistycznym leczeniem mogłoby przyczynić się do zreduko-
wania liczby popełnianych samobójstw. W stosunku do osób o wysokim ryzyku 
popełnienia samobójstwa należy podejmować działania umożliwiające im udział 
w terapii wzmacniającej potrzebę sensu i potencjału wartości życia. 

4. Tworzenie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych promujących 
zdrowie psychiczne oraz skierowanych do osób z depresją, ich rodzin i środo-
wiska społecznego pozwoliłoby zrozumieć chorobę, jej uwarunkowania i możliwe 
skutki, a tym samym zwiększyłoby skuteczność działań zmniejszających ryzyko 
samobójstwa. 
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Zagrożenia suicydalne u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją 

Streszczenie 

Wprowadzenie. Samobójstwa i zachowania suicydalne stanowią poważny problem społeczny. Szacuje się, 

że rocznie na całym świecie samobójstwo popełnia ponad 800 tysięcy osób. W latach 2013-2020 w Polsce 
każdego roku dochodziło do ponad 5 tysięcy prób samobójczych zakończonych zgonem. Do samobójstw 

dochodzi z wielu powodów. Ich podłożem są między innymi czynniki demograficzne, społeczno-ekono-

miczne, psychologiczne, chorobowe i biologiczne. Jednymi z najistotniejszych czynników zwiększających 

ryzyko samobójstwa w populacji ogólnej są zaburzenia i choroby psychiczne. Ze wszystkich zaburzeń psy-
chicznych do popełnienia samobójstwa najbardziej przyczynia się depresja. W Polsce z powodu targnięcia 

się na własne życie umiera około 20% osób cierpiących na depresję. 
Cel badań. Określenie poziomu zagrożenia suicydalnego u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją oraz 

ustalenie czynników zwiększających ryzyko samobójstwa. 
Materiał i metody. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując kwestionariusz ankiety 

własnej konstrukcji oraz standaryzowaną zmodyfikowaną skalę SAD PERSONS. Badania przeprowadzono 

w 2020 roku wśród 136 pacjentów ze zdiagnozowaną depresją. Zgromadzony materiał badawczy poddano 

analizie statystycznej, stosując oprogramowanie komputerowe pakietu IBM SPSS Statistics w wersji 25. 
Wyniki. Z badań wynika, że ryzyko popełnienia samobójstwa mierzone skalą Sad Person w badanej grupie 

jest poważne u 44,9% badanej grupy (n = 61). Małe ryzyko popełnienia samobójstwa stwierdzono u 41,8% 

kobiet i 28,1% mężczyzn. Występowaniem poważnego ryzyka popełnienia samobójstwa charakteryzowało 

się 46,8% badanych kobiet i 42,1% uczestniczących w badaniu mężczyzn. Testowanie statystyczne wyka-
zało, że wyższe ryzyko popełnienia samobójstwa (Mrang = 77,53) występowało wśród mężczyzn niż wśród 

kobiet (Mrang = 61,98). Najwyższy odsetek (52,4%, n = 11) osób poważnie zagrożonych popełnieniem 

samobójstwa występował w grupie respondentów oceniających swoją sytuację życiową jako złą. Z badań 

wynika, że małe zagrożenie samobójstwem występuje wśród 56,0% (n = 28) respondentów, którzy 
uzyskiwali duże wsparcie ze strony rodziny w trakcie leczenia depresji. Dosyć poważne zagrożenie 

samobójstwem odnotowano wśród 49,0% (n = 27) respondentów uzyskujących niewielkie wsparcie od 

rodziny, u 45,2% badanych, którzy wsparcia nie otrzymywali (n = 14) i u 40% ankietowanych otrzy-
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mujących duże wsparcie od rodziny (n = 20). Grupą o największym ryzyku popełnienia samobójstwa byli 

respondenci nieotrzymujący wsparcia od rodziny podczas leczenia (Mrang = 81,61). 
Wnioski. Wśród osób chorych na depresję istnieje dosyć poważne ryzyko popełnienia samobójstwa – 

szacowane na podstawie skali SAD PERSON. Ryzyko wystąpienia samobójstwa u pacjentów z depresją jest 
zróżnicowane: bardziej narażeni są mężczyźni i osoby pozbawione wsparcia o niskim statusie życiowym.  
Słowa kluczowe: samobójstwo, czynniki ryzyka, depresja 

Suicidal risks in patients diagnosed with depression 

Abstract 
Introduction. Suicide and suicidal behavior are a serious social problem. It is estimated that over 800,000 

people commit suicide each year around the world. In the years 2013-2020, there were over 5,000 fatal 
suicide attempts in Poland each year. Suicides occur for many reasons. They are based on, inter alia, 

demographic, socio-economic, psychological, disease and biological factors. One of the most important 

factors increasing the risk of suicide in the general population are mental disorders and diseases. Of all 

mental disorders, depression is the biggest contributor to suicide. In Poland, about 20% of people suffering 
from depression die as a result of taking their own lives. 
Aim. Determining the level of suicidal risk in patients diagnosed with depression and determining the 

factors that increase the risk of suicide. 
Material and methods. The method of a diagnostic survey was applied, using a questionnaire of a pro-
prietary design and a standardized modified SAD PERSONS scale. The research was conducted in 2020 

among 136 patients diagnosed with depression. The collected research material was statistically analyzed 

using the IBM SPSS Statistics version 25 computer software. 
Results. The research shows that the risk of committing suicide measured with the Sad Person scale in the 
study group is serious in 44.9% of the study group (n = 61). A low risk of committing suicide was found in 

41.8% of women and 28.1% of men. 46.8% of the surveyed women and 42.1% of the men participating in 

the survey were characterized by a relatively serious risk of committing suicide. Statistical testing showed 

that men had a higher risk of committing suicide (Mrang = 77.53) than women (Mrang = 61.98). The 
highest percentage (52.4%, n = 11) of people at serious risk of committing suicide occurred in the group of 

respondents who assessed their life situation as bad. The research shows that a low risk of suicide occurs 

among 56.0% (n = 28) of respondents who received high support from their family during the treatment of 

depression. A fairly serious risk of suicide was reported among 49.0% (n = 27) of respondents who recei-
ved little support from their family, in 45.2% of respondents who did not receive support (n = 14) and in 

40% of respondents who received a lot of support from their family (n = twenty). The group with the highest 

risk of committing suicide were respondents who did not receive support from their family during treat-

ment (Mrang = 81.61). Conclusions. Among people suffering from depression, there is quite a serious risk 
of committing suicide, estimated on the basis of the SAD PERSON scale. The risk of suicide in a depressed 

patient varies according to gender: men and people without support with low life status are more at risk. 
Keywords: suicide, risk factors, depression 
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Krystyna Pietrzycka1 

Pacjent z chorobą Gauchera  

w gabinecie stomatologicznym 

1. Wprowadzenie 

Według definicji przedstawionej przez Unię Europejską choroby rzadkie to scho-

rzenia występujące u nie więcej niż 5 na 10 000 osób, najczęściej dziedziczne, powo-

dujące przewlekłą niepełnosprawność lub zagrożenie życia. Szacuje się, że liczba 

istniejących chorób rzadkich oscyluje między 5 000 a 8 000 [1]. Do chorób rzadkich 

zaliczane są choroby spichrzeniowe, charakteryzujące się niedoborem enzymów lizo-

somalnych, jedną z nich jest choroba Gauchera (ang. Gaucher disease; GD). Zabu-

rzenie to po raz pierwszy zostało przedstawione przez Philippe'a Ernsta Gauchera, który 

w 1882 roku opisał zespół kliniczny przebiegający z idiopatycznym przerostem śle-

dziony bez cech białaczki u 32-letniej kobiety [2]. GD to autosomalne recesywne za-

burzenie spichrzania lizosomalnego wywołane niedoborem (na poziomie 5-10% normal-

nej aktywności enzymu) lub brakiem aktywności enzymu lizosomalnego glukoce-

rebrozydazy. Wynikiem tego defektu jest wewnątrzkomórkowa akumulacja glukozylo-

ceramidu w komórkach układu monocytomakrofagowego organizmu. Zmienione cho-

robowo makrofagi wypełnione glukocerebrozydem nazywa się komórkami Gauchera. 

Charakterystyczna komórka Gauchera jest dość duża, z małym ekscentrycznie położo-

nym jądrem komórkowym oraz typową piankowatą, pofałdowaną cytoplazmą. 

W pracy na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa przybliżono zagadnienie 

choroby rzadkiej, jaką jest choroba Gauchera. Zaprezentowano podstawowe infor-

macje, z jakimi winien zapoznać się lekarz dentysta ogólnie praktykujący. Klinicyści 

powinni być zaznajomieni z zaburzeniami zębowo-szczękowo-twarzowymi GD i być 

świadomi możliwych powikłań pozabiegowych w obrębie jamy ustnej i zębów, które 

mogą się rozwinąć po przeprowadzonym leczeniu stomatologicznym. 

2. Etiologia 

Choroba Gauchera to rzadkie schorzenie genetyczne, dziedziczone autosomalnie 

recesywnie. GD powodują mutacje punktowe w genie GBA1, zlokalizowanym na dłu-

gim ramieniu chromosomu 1 (1q21). Zmiany te prowadzą do znacznego obniżenia aktyw-

ności enzymu lizosomalnego glukocerebrozydazy (stosowane nazwy: glukozylocerami-

daza, kwaśna beta-glukozydaza, cerebrozydo-beta-glukozydaza), hydrolizującego gluko-

zyloceramid do ceramidu i glukozy. Nierozłożony substrat gromadzony jest w komór-

kach Gauchera, odkładanych w szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, sporadycznie w płu-

cach, sercu, nerkach i jelitach. Incydentalnie GD może być wywołana brakiem akty-

watora glukocerebrozydazy – sapozyny C [3]. 
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3. Epidemiologia 

Choroba Gauchera jest zaburzeniem ogólnoetnicznym, diagnozowanym pośród 

jednostek wszystkich grup etnicznych krajów rozwiniętych z populacjami pochodzenia 

europejskiego. Szczególnie wysoka częstotliwość GD typu 1 u Żydów aszkenazyjskich 

doprowadziła do scharakteryzowania fenotypu chorobowego głównie na podstawie tej 

populacji. Chorobowość wśród ludności żydowskiej pochodzenia wschodnioeuropej-

skiego sięga 1 na 850 osób, choroba ta dotyczy średnio 1 żywo urodzonego noworodka 

na 450. Do grupy ludności bardziej dotkniętej występowaniem choroby Gauchera 

należą również mieszkańcy północnej Szwecji w rejonach Norrbotten i Västerbotten 

(1 na 10 000 mieszkańców) [4]. W ogólnej populacji częstość występowania choroby 

Gauchera dotyczy jednakowo mężczyzn i kobiet, i wynosi 1 na 20 000–75 000 żywych 

urodzeń [3]. W krajach zachodnich GD występuje ze średnią częstością ok. 1 na 

100 000-200 000 mieszkańców. Według danych z 2017 roku metodą enzymatycznej 

terapii zastępczej w Polsce leczonych było 68 zdiagnozowanych przypadków choroby 

Gauchera [3]. 

4. Klasyfikacja 

Choroba Gauchera jest schorzeniem heterogennym, o przebiegu bardzo zróżnico-

wanym [5]. W najcięższych postaciach kończy się śmiercią w życiu płodowym, w ostro 

postępującej neurodegeneracji ośrodkowego układu nerwowego prowadzi w pierw-

szych latach życia do zgonu pacjenta. Natomiast w przypadkach łagodnych może mieć 

przebieg bezobjawowy do wieku dorosłego, niekiedy nawet przebiega w sposób utajony 

przez całe życie. Według zmodyfikowanej klasyfikacji z 2015 roku przedstawionej 

przez Markuszewską i Machaczkę [4] wyróżniamy trzy typy choroby w zależności od 

braku lub obecności objawów neurologicznych: nieneuronopatyczne (GD1), ostre neuro-

patyczne (GD2) i przewlekłe neuropatyczne (GD3). Każdy typ choroby Gauchera mani-

festuje obszerną heterogeniczność fenotypową i genotypową. Typ 1 choroby Gauchera 

to najczęściej spotykana postać tego rzadkiego schorzenia. Do najbardziej typowych 

symptomów GD1 zaliczane są: splenomegalia, powiększenie wątroby, trombocyto-

penia, niedokrwistość oraz zajęcie układu kostnego. Małopłytkowość i powiększenie 

śledziony o różnym stopniu nasilenia są zwykle stwierdzane w momencie postawienia 

diagnozy GD. Najcięższą postacią choroby jest GD2, bardzo wyniszczający, objawiać 

się jednak może w różny sposób, powodując zajęcie narządów wewnętrznych, obrzęk 

płodu, wrodzoną rybią łuskę, małopłytkowość, zaburzenia rozwoju, zez i dysfagię. 

Pacjenci z typem 2 choroby Gauchera zazwyczaj umierają w okresie niemowlęcym lub 

wczesnodziecięcym, chociaż podjęte leczenie (enzymatyczna terapia zastępcza – ERT, 

przeszczep szpiku kostnego, żywienie przez sondę, tracheostomia) może przedłużyć 

życie. Ze względu na niejednorodność kliniczną typ 3 choroby Gauchera dodatkowo 

zróżnicowano na podtypy. Mniej powszechne opisane podtypy to: 3a, cechujący się 

rozwojem padaczki mioklonicznej oraz 3c, dotyczący wyłącznie zwapnienia aorty, 

wodogłowia i/lub zmętnienia rogówki. Najczęstszy podtyp – 3b – charakteryzuje się 

upośledzonymi ruchami sakkadowymi gałek ocznych oraz rozległym zajęciem 

narządów trzewnych [6]. 
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4.1. Choroba Gauchera typ 1 

Najczęściej spotykaną postacią tej choroby jest typ 1, nieneuropatyczny, zwany 

typem dorosłych. Pierwsze objawy choroby w zależności od ciężkości jej przebiegu 

ujawniają się w wieku 10-70 lat. Wyglądem zewnętrznym pacjenci z GD1 przeważnie 

nie różnią się od osób zdrowych. Powiększenie śledziony, wątroby, małopłytkowość, 

niedokrwistość oraz zajęcie układu kostnego to najbardziej typowe objawy choroby 

Gauchera typu 1. Dodatkowo do typowych (jednak niespecyficznych) objawów, zaobser-

wowanych również u chorych na GD1, zaliczana jest: męczliwość, skłonność do krwa-

wień i infekcji, powiększający się obwód brzucha, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, 

zaburzenie tempa wzrastania, bóle i deformacje kostne, złamania patologiczne oraz 

przebarwienia skórne. 

Wprawdzie uważa się, że chorobie Gauchera typu 1 nie towarzyszą objawy neuro-

logiczne, to w ostatnich latach okazało się, iż u niektórych chorych rozwija się choroba 

Parkinsona [7], neuropatia obwodowa (pieczenie, mrowienie, osłabienie czucia dotyku, 

przeszywające bóle, drżenie, skurcze mięśni, niestabilność stóp, uczucie zimna, pora-

żenia prądem, osłabienie, sztywność mięśni) [8] czy dyskretne zaburzenia funkcji 

poznawczych [9]. W łagodnym przebiegu choroby Gauchera pacjenci diagnozowani są 

zwykle w późniejszych latach życia najczęściej z powodu małopłytkowości czy sple-

nomegalii. Niejednokrotnie GD1 rozpoznawana jest przypadkowo podczas diagnozo-

wania innych problemów zdrowotnych [10]. 

Do najbardziej typowych objawów GD1 należą: 

• powiększenie śledziony i/lub wątroby, sporadycznie limfadenopatia [11, 12]; 

• nieprawidłowości hematologiczne [13]; 

• zaburzenia kostne [14, 15]; 

• ryzyko rozwoju nowotworu; 

• zwiększone ryzyko rozwoju parkinsonizmu. 

Splenomegalia nierzadko jest objawem nieleczonej choroby Gauchera. Powięk-

szenie śledziony może powodować dyskomfort czy dolegliwości bólowe w lewej oko-

licy podżebrowej. Zawały śledziony odnotowuje się sporadycznie. W sytuacji bardzo 

znacznego powiększenia narządu może dojść do jego pęknięcia. Zdarza się, że w prze-

biegu choroby rozwija się marskość wątroby. Rzadko obserwuje się zajęcie węzłów 

chłonnych przez komórki Gauchera. Opisywane są również przypadki występowania 

łagodnych guzków zwanych Gaucheroma, wzbudzających podejrzenie zmian nowo-

tworowych występujących w znacznie powiększonej śledzionie lub wątrobie. 

Trombocytopenia różnego stopnia występuje prawie zawsze u nieleczonych pacjentów 

z GD1. Zależy ona przede wszystkim od zajęcia przez komórki Gauchera śledziony 

oraz szpiku kostnego. Prawie u jednej trzeciej chorych w chwili rozpoznania choroby 

Gauchera występuje niedokrwistość normocytarna i normochromiczna. Zaburzeniom 

krzepnięcia krwi mogą także towarzyszyć obniżone poziomy fibrynogenu i/lub czyn-

ników krzepnięcia. Standardowe objawy wynikające z takich zaburzeń to skłonność do 

siniaków, krwawień i powstawanie wybroczyn na skórze, przewlekłe zmęczenie i osła-

bienie [8]. 

Niezależnie od wieku pacjentów zajęcie układu kostnego na radiogramach obser-
wuje się u około 90% chorych, nie zawsze jednak występują objawy kliniczne [16]. 
Bóle kostne zgłasza około 35-60%, natomiast upośledzenia ruchomości doświadcza 
20% pacjentów z chorobą Gauchera. Według Wenstrup i wsp. [17] obraz chorobowy 
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układu kostnego może mieć charakter: ogniskowy, lokalny i uogólniony. Do choroby 
ogniskowej dochodzi na skutek zawału kości z powodu zakrzepicy oraz procesów za-
palnych. Następstwem tej postaci choroby są nieodwracalne uszkodzenia kości w po-
staci osteosklerozy i osteonekrozy. W przebiegu lokalnej postaci choroby w wyniku 
masywnego zajęcia szpiku kostnego przez komórki Gauchera dochodzi do znacznego 
zmniejszenia grubości warstwy korowej kości, co prowadzi do złamań kompresyjnych 
kręgów oraz zniekształceń kości długich. W postaci uogólnionej zajęcie układu szkie-
letowego może przyjmować formę uogólnionej osteopenii (zmniejszonej masy kostnej) 
oraz osteoporozy. Objawy kostne mają charakter przewlekły, postępujący i nieodwra-
calny. Do typowych powikłań kostnych w chorobie Gauchera należą: deformacje 
o typie kolby Erlenmeyera dystalnego końca kości udowej, okolic nadkłykciowych 
kości kolana, barku i biodra, tępe bóle najczęściej zlokalizowane w obrębie kończyn 
dolnych, osteopenia, osteoporoza, bolesne przełomy kostne, jałowa martwica i patolo-
giczne złamania, w tym zapaść kręgów oraz wtórna choroba zwyrodnieniowa stawów. 
Bolesne przełomy kostne mogą mieć postać ostrą lub przewlekłą. Bardzo silne incy-
denty bólowe występują podczas epizodów zawałów kości z następową osteosklerozą. 
Towarzyszy im gorączka z leukocytozą bez wyraźnego podłoża infekcyjnego. Bóle 
kostne często nie ustępują, mimo kontrolowania innych objawów choroby oraz stoso-
wanego leczenia. Pacjenci z chorobą Gauchera przewlekły ból zgłaszają jako naj-
częstszą przyczynę powodującą upośledzenie codziennego funkcjonowania i pogor-
szenia jakości życia. W pracy z 2021 roku autorzy dokonali przeglądu piśmiennictwa 
dotyczącego zagadnienia zaburzeń kostnych w chorobie Gauchera [18]. Badacze 
stwierdzili, że obserwowana w GD osteopenia/osteoporoza może być wynikiem jedno-
czesnego zmniejszenia tworzenia kości oraz zwiększonej jej resorpcji. Dodatkowo 
kumulacja w szpiku kostnym glukozyloceramidu stymuluje adipogenezę, hamuje osteo-
genezę, prowadzi do zmniejszenia odkładania się wapnia, co wpływa na obniżenie 
gęstości kości w przebiegu choroby Gauchera. 

Pacjenci z chorobą Gauchera typu 1 mają średnio 1,7 razy większe ryzyko rozwoju 
nowotworu w porównaniu do populacji ogólnej. Na podstawie przeprowadzonego syste-
matycznego przeglądu piśmiennictwa Arends i wsp. [19] wykazali, że w porównaniu 
z populacją ogólną – pacjenci z chorobą Gauchera mają ogólnie zwiększone ryzyko 
raka, w szczególności nowotworów hematologicznych (szpiczak mnogi, chłoniak 
Hodgkina, chłoniaki nieziarniczne). Szacuje się, że ryzyko zachorowania na szpiczaka 
mnogiego pacjentów z chorobą Gauchera w ciągu całego życia jest 25 razy większe niż 
w populacji ogólnej. Ponadto odnotowano zwiększone ryzyko raka wątrobowokomór-
kowego i raka nerkowokomórkowego oraz inne formy raka, w tym guzy kości (osteo-
blastoma). Postawiono hipotezę, że kilka czynników odgrywa rolę w patofizjologii. 
Należą do nich: splenektomia, dysregulacja immunologiczna, stres retikulum endopla-
zmatycznego, modyfikatory genetyczne, zmieniony metabolizm żelaza i insulino-
oporność. Przyczyny zwiększonej zapadalności na choroby nowotworowe w GD nie są 
do końca znane, przypuszcza się jednak, że istotne znaczenie mają zaburzenia funkcji 
makrofagów oraz immunoregulacji [11]. 

Przeprowadzone przez Bultron i wsp. [20] badania wykazały zwiększone ryzyko 
rozwoju choroby Parkinsona (PD) u osób z GD1. Naukowcy podczas dwunastoletniej 
obserwacji ustalili, że ryzyko rozwoju PD u pacjenta z GD1 było około 20 razy 
większe niż w populacji kontrolnej. Zwiększoną zapadalność na parkinsonizm potwier-
dzają również inni badacze [7, 21]. 
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4.2. Choroba Gauchera typ 2 

Najcięższą postacią choroby Gauchera jest typ 2, ostry neuronopatyczny, zwany 
niemowlęcym. W typie GD 2 występujące objawy trzewne i hematologiczne są bar-
dziej nasilone niż w GD1. GD2 jest letalna, do dnia dzisiejszego nie ma żadnej sku-
tecznej metody leczenie tej formy choroby Gauchera, do zgonu dochodzi zwykle przed 
ukończeniem 3. roku życia [11, 22, 23]. Burrow i wsp. [23] zaprezentowali dwie 
odmiany GD2:  

• perinatalną (okołoporodową) – przebiegającą z uogólnionym obrzękiem płodu, 
obniżoną aktywnością ruchową, splenohepatomegalią, prowadzi do obumarcia płodu 
lub porodu przedwczesnego; dodatkowo po urodzeniu pojawiające się zaburzenia 
hematologiczne, przykurcze stawowe oraz ciężka dysfunkcja neurologiczna kończą 
się zgonem dziecka w okresie noworodkowym; 

• klasyczną – początkowo noworodek wygląda normalnie, jednak w ciągu pierwszych 
3-6 miesięcy pojawia się postępująca choroba trzewna i neurologiczna (postępująca 
dysfunkcja pnia mózgu i kory). Zwykle do śmierci dochodzi w wieku dwóch lat, 
z powodu bezdechu ośrodkowego lub choroby płuc. 

4.3. Choroba Gauchera typ 3 

GD3 to typ podostry neuronopatyczny, inaczej nazywany młodzieńczym. Pierwsze 
objawy pojawiają się w okresie dziecięcym najczęściej przed ukończeniem 2. roku 
życia, aczkolwiek czasami zdarzają się dopiero u nastolatków. Postać GD3, podobnie 
jak GD1, jest bardzo niejednorodna i najczęściej diagnozowana jest na podstawie charak-
terystycznych objawów neurologicznych – ruchów sakkadowych gałek ocznych 
(nieprawidłowe poziome ruchy) [4, 6, 11]. W piśmiennictwie wyróżnia się trzy pod-
typy [6]: 

• 3a – cechujący się rozwojem padaczki mioklonicznej;  

• 3b – najczęstszy podtyp, charakteryzuje się upośledzonymi ruchami sakkadowymi 
gałek ocznych oraz rozległym zajęciem narządów trzewnych i układu kostnego; 

• 3c – mniej powszechny podtyp, dotyczący wyłącznie zwapnienia aorty, wodogłowia 
i/lub zmętnienia rogówki. 

Nieleczona postać GD3 ma ciężki przebieg, z objawami choroby trzewnej, ciężkimi 
zaburzeniami hematologicznymi oraz kostnymi. 

5. Diagnostyka choroby Gauchera 

W każdym przypadku istotne jest zebranie wywiadu rodzinnego i zwrócenie uwagi 
na pochodzenie etniczne pacjenta. Potwierdzenie rozpoznania choroby Gauchera uzy-
skuje się metodą enzymatyczną (aktywność enzymatyczna glukocerebrozydazy we krwi 
chorego jest znacznie obniżona lub nieobecna). Następnie należy wykonać badanie 
genetyczne w celu stwierdzenia obecności jednej ze znanych w chorobie Gauchera 
mutacji genu GBA1. Znaną od niedawna, szybką i nieinwazyjną diagnostyką choroby 
Gauchera jest metoda enzymatyczna i molekularna z krwi kapilarnej przy użyciu testu 
suchej kropli (ang. dried blood spot; DBS) [11]. 

6. Leczenie choroby Gauchera 

Obecnie podstawowe metody leczenia GD dotyczą przede wszystkim enzymatycznej 
terapii zastępczej (ang. enzyme replacement therapy; ERT) oraz leczenia redukującego 
substrat (ang. substrate reduction therapy; SRT). Jako metody wspomagające leczenie 
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choroby Gauchera wymienia się stosowanie w uzasadnionych przypadkach: bifosfo-
nianów, częściowej splenektomii, leczenia przeciwpadaczkowego, zabiegów ortope-
dycznych, przeszczepienia wątroby, leczenia przeciwbólowego. Należy dodać, że le-
czenie objawowe wspomagające ma na celu łagodzenie objawów obniżających jakość 
życia chorych, powinno dotyczyć przede wszystkim pacjentów, którzy nie mogą czy 
też nie chcą stosować leczenia przyczynowego (ETZ czy SRT). Leczenie objawowe 
należy dostosować do indywidualnych potrzeb chorego [3, 6, 11]. 

7. Problemy stomatologiczne pacjentów z chorobą Gauchera 

Ze względu na fakt, że choroba Gauchera jest schorzeniem rzadkim, a zmiany cho-

robowe w typie 1 i 3 dotyczą głównie narządów wewnętrznych oraz układu kostnego, 

głównie kości długich, mało jest publikacji naukowych dotyczących zaburzeń szczę-

kowo-twarzowych w przebiegu GD. Dostępne prace przedstawiają głównie pojedyncze 

opisy lub serie przypadków pacjentów z GD. Zajęcie kości szczękowo-twarzowych 

jest spotykane rzadko. Zmiany chorobowe mogą zostać ujawnione podczas badania 

rutynowych zdjęć rentgenowskich panoramicznych czy zębowych. Patologie te często 

mają przebieg bezobjawowy i dotyczą: uogólnionego rozrzedzenia kości, wadliwej jej 

przebudowy, powiększenia przestrzeni szpikowej, ścieńczenia części korowej, osteo-

sklerozy, przemieszczenia kanału żuchwy, zmian pseudotorbielowatych i resorpcji 

wierzchołków korzeni zębów sąsiadujących ze zmianami oraz demineralizacji obszaru 

bródki [24, 25]. 

7.1. Zajęcie kości szczęki i żuchwy 

W przebiegu GD komórki Gauchera infiltrują szpik kostny i zaburzają architekturę 

kostną, zmiany dotyczą przede wszystkim kości długich [14]. Według danych z pi-

śmiennictwa [26-31] wiadomo, że najczęściej spostrzegane na radiogramach w obrębie 

kości szczęki i żuchwy zmiany to: zatarcie beleczkowatej struktury kości, powiększenie 

przestrzeni szpikowych oraz zmiany pseudotorbielowate, zwłaszcza w okolicy zębów 

przedtrzonowych i trzonowych żuchwy, resorpcje zewnętrzne korzeni zębów, prze-

mieszczenie kanału żuchwy, obliteracja zatok szczękowych oraz zaburzenia rozwoju 

i wyrzynania uzębienia stałego. Ze względu na podobne cechy radiograficzne, zwłaszcza 

gdy brak jest objawów klinicznych choroby Gauchera, wymienione wcześniej symp-

tomy istotne są w diagnostyce różnicowej zmian patologicznych choroby Gauchera do-

tyczących kości szczęki i żuchwy z innymi chorobami kości, takimi jak osteoporoza 

żuchwy, szpiczak mnogi czy szkliwiak. Żuchwa pod względem anatomicznym zaliczana 

jest do kości długich, dlatego zmiany chorobowe występują w niej częściej niż w szczęce. 

W większości prac dotyczących zmian w obrębie twarzoczaszki pacjentów z GD [27, 

28, 30, 32] opisywane jest zajęcie żuchwy. W badaniu z 2020 roku Mohamed i wsp. 

[30], analizując zdjęcia panoramiczne 42 chorych z GD uogólnione rozrzedzenie 

stwierdzili w podobnym odsetku zarówno w przypadkach GD typu 1, jak i typu 3. 

Zlokalizowane rozrzedzenie było częściej obserwowane w GD typu 3, natomiast sze-

rokie przestrzenie szpiku kostnego były w większości przypadków w typie 1 GD. 

Zmiany typu pseudotorbieli, ścieńczenia części korowej, anodoncja i anomalie zębowe 

częściej występowały w typie 3 GD. Większość objawów patologicznych w przyto-

czonym badaniu było obecnych w żuchwie, a nie w szczęce. Stosunkowo rzadki przy-

padek jałowej martwicy kości szczęki u pacjenta z niezdiagnozowaną chorobą Gauchera 

opisali Kumar i wsp. [33]. W cytowanym badaniu chory zgłaszał epizody żółtaczki, 
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ból związany z odsłonięciem kości szczęki oraz ból zębów podczas żucia. Wykonana 

tomografia komputerowa głowy i szyi wykazała zniszczenie kości całego podniebienia 

twardego, części zębodołowej prawej szczęki oraz erozję dna zatoki szczękowej po tej 

stronie. Natomiast biopsja szpiku kości z rękojeści mostka i oznaczenie aktywności 

enzymu β-glukocerebrozydazy potwierdziły rozpoznanie choroby Gauchera. Przypadki 

zajęcia zatoki szczękowej opisali również inni badacze [34, 35]. W dostępnym piśmien-

nictwie przytaczane były również przypadki zajęcia stawów skroniowo-żuchwowych 

u pacjentów z chorobą Gauchera [25, 36]. W najnowszej publikacji z 2021 roku 

Aşantoğrol i wsp. [28] przeprowadzili analizę porównawczą zdjęć panoramicznych 

i tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) grupy kontrolnej (osoby zdrowe) 

i badanej (14 chorych z GD typu 1). W obrazach panoramicznych stwierdzono istotną 

różnicę w zakresie uogólnionego rozrzedzenia i powiększonych przestrzeni szpikowych, 

natomiast istotne statystycznie różnice w obrazach CBCT dotyczyły uogólnionego roz-

rzedzenia, powiększonych przestrzeni szpikowych, zatarcia granic części korowej 

kanału żuchwy i poszerzenia szpary ozębnej. 

7.2. Zaburzenia zębowe 

Do zaburzeń zębowych stwierdzanych u pacjentów z chorobą Gauchera zalicza się 

zaburzenia rozwoju zębów i ich wyrzynania w obrębie uzębienia stałego. Carter i wsp. 

[37] przebadali grupę 28 pacjentów z GD. U połowy młodocianych pacjentów zaob-

serwowano opóźnione wyrzynanie zębów stałych i dotyczyło ono postaci łagodnej lub 

umiarkowanej GD z zajęciem kośćca. Występowanie zaburzeń zębowych u pacjentów 

z chorobą Gauchera potwierdzają publikacje innych autorów [25, 28, 37]. 

7.3. Zaburzenia hematologiczne 

Według danych z piśmiennictwa uważa się, że niedokrwistość jest stwierdzana 

u prawie 36% chorych w chwili rozpoznania choroby Gauchera [13]. Odnotowana nie-

dokrwistość ma charakter normocytarny, normochromiczny, tak jak w niedokrwisto-

ściach o przewlekłym przebiegu. Patomechanizm niedokrwistości w GD związany jest 

z infiltracją szpiku kostnego przez komórki Gauchera, co wiąże się z wypieraniem pra-

widłowej hematopoezy oraz z niedoborami żelaza, witaminy B12 czy hemolizą krwinek. 

Częstym objawem spotykanym u nieleczonych pacjentów z chorobą Gauchera jest 

również małopłytkowość. Stopień ciężkości małopłytkowości, podobnie jak w niedo-

krwistości, zależy od hipersplenizmu, jak również od zajęcia szpiku kostnego. Z powodu 

wspomnianych objawów hematologicznych podczas zabiegów chirurgicznych istnieje 

możliwość wystąpienia powikłań, takich jak nadmierne krwawienie. Horwitz i wsp. 

[25] przedstawili przebieg stomatologicznego leczenia chirurgicznego pacjentki z chorobą 

Gauchera. W trakcie zabiegu klinicyści odnotowali zwiększone krwawienie z zębo-

dołów po ekstrakcji mnogiej, które udało się zahamować opatrunkiem hemostatycz-

nym i szyciem zębodołów. Podobne dane przedstawili inni badacze [38, 39]. U pa-

cjentów z GD po wprowadzeniu enzymatycznej terapii zastępczej dochodzi do zwięk-

szenia liczby płytek krwi, a tym samym skłonność do nadmiernego krwawienia zostaje 

zminimalizowana. Niemniej u pacjentów z GD przed zabiegami inwazyjnymi zaleca 

się konsultację z lekarzem prowadzącym chorego. 
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8. Podsumowanie 

Choroba Gauchera zaliczana jest do spichrzeniowych chorób rzadkich, charakte-

ryzuje się niedoborem lub brakiem aktywności enzymu lizosomalnego glukocerebro-

zydazy. Nierozłożony substrat gromadzony jest w komórkach Gauchera, odkładanych 

w szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, sporadycznie w płucach, sercu, nerkach i jeli-

tach. Choroba Gauchera jest schorzeniem heterogennym, o przebiegu bardzo zróżnico-

wanym. Wyróżnia się trzy typy choroby w zależności od braku lub obecności objawów 

neurologicznych: nieneuronopatyczne (GD1), ostre neuropatyczne (GD2) i przewlekłe 

neuropatyczne (GD3). Typ 1 choroby Gauchera to najczęściej spotykana postać tego 

rzadkiego schorzenia. Do najbardziej typowych symptomów GD1 zaliczane są: spleno-

megalia, powiększenie wątroby, trombocytopenia, niedokrwistość oraz zajęcie układu 

kostnego. Zajęcie kości szczękowo-twarzowych jest rzadko spotykane. Zmiany choro-

bowe mogą zostać ujawnione podczas badań rutynowych zdjęć rentgenowskich pano-

ramicznych czy zębowych. Patologie te często mają przebieg bezobjawowy i dotyczą: 

uogólnionego rozrzedzenie kości, wadliwej jej przebudowy, powiększenia przestrzeni 

szpikowej, ścieńczenia części korowej, osteosklerozy, przemieszczenia kanału żuchwy, 

zmian pseudotorbielowatych i resorpcji zewnętrznej wierzchołków korzeni zębów są-

siadujących ze zmianami oraz demineralizacji obszaru bródki. Lekarz dentysta ogólnie 

praktykujący powinien być zaznajomiony z zaburzeniami zębowo-szczękowo-twarzo-

wymi w chorobie Gauchera i być świadomym możliwych powikłań pozabiegowych 

w obrębie jamy ustnej i zębów, które mogą się rozwinąć po przeprowadzonym 

leczeniu stomatologicznym. 

Finansowanie 

Praca sfinansowana ze środków statutowych Zakładu Endodoncji Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi 503/2-044-02/503-21-001-19. 
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Streszczenie 
Na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa przybliżono zagadnienia związane z chorobą rzadką – 

chorobą Gauchera (ang. Gaucher disease; GD). W pracy przedstawiono etiologię, epidemiologię oraz 

klasyfikację GD, przybliżono symptomy chorobowe, metody diagnozowania i leczenia tej rzadkiej jednostki 

chorobowej. Opisano problemy stomatologiczne pacjentów z chorobą Gauchera. 
Choroba Gauchera to jedna ze spichrzeniowych chorób rzadkich, charakteryzuje się niedoborem lub bra-

kiem aktywności enzymu lizosomalnego glukocerebrozydazy. GD jest schorzeniem heterogennym, o prze-

biegu bardzo zróżnicowanym. Wyróżnia się trzy typy choroby w zależności od braku lub obecności obja-

wów neurologicznych: nieneuronopatyczne (GD1), ostre neuropatyczne (GD2) i przewlekłe neuropatyczne 
(GD3). Najczęściej spotykaną postacią tego rzadkiego schorzenia jest typ 1 choroby Gauchera. Do naj-

bardziej typowych objawów GD1 zaliczane są: splenomegalia, powiększenie wątroby, trombocytopenia, 

niedokrwistość oraz zajęcie układu kostnego. Zajęcie kości szczękowo-twarzowych jest rzadko spotykane. 

Zmiany chorobowe mogą zostać ujawnione podczas rutynowych badań zdjęć rentgenowskich panora-
micznych czy zębowych. Zaburzenia te często mają przebieg bezobjawowy i dotyczą: uogólnionego roz-

rzedzenia kości, wadliwej jej przebudowy, powiększenia przestrzeni szpikowej, ścieńczenia części korowej, 

osteosklerozy, przemieszczenia kanału żuchwy, zmian pseudotorbielowatych i resorpcji wierzchołków 

korzeni zębów sąsiadujących ze zmianami oraz demineralizacji obszaru bródki. Lekarz dentysta ogólnie 
praktykujący powinien być zaznajomiony z zaburzeniami zębowo-szczękowo-twarzowymi w chorobie 

Gauchera i być świadomym możliwych powikłań pozabiegowych w obrębie jamy ustnej i zębów, które 

mogą się rozwinąć po przeprowadzonym leczeniu stomatologicznym. 

Słowa kluczowe: choroba Gauchera, lekarz dentysta, zaburzenia zębowo-szczękowo-twarzowe 

Patient with Gaucher disease in a dental office  

Abstract 
Based on the review of the current literature, the study related to the rare disease - Gaucher disease (GD) 

was presented. The paper presents the etiology, epidemiology and classification of GD, symptoms of 

disease, methods of diagnosis and treatment of this rare disease entity. Dental problems of patients with 

Gaucher disease are described. 
Gaucher disease is one of the storage rare diseases characterized by a deficiency or lack of activity of the 

lysosomal enzyme glucocerebrosidase. GD is a heterogeneous disease with a very diverse course. There 

are three types of the disease depending on the absence or presence of neurological symptoms: non-

neuronopathic (GD1), acute neuropathic (GD2) and chronic neuropathic (GD3). The most common form 

of this rare disease is type 1 of Gaucher disease. The most common symptoms of GD1 include: 

splenomegaly, hepatomegaly, thrombocytopenia, anemia, and skeletal involvement. The involvement of 

the maxillofacial bones is rare. Pathological lesions may be revealed during routine panoramic or dental X-

ray examinations. These disorders are often asymptomatic and concern: generalized rarefaction of the 
bone, defective bone remodeling, enlargement of the marrow spaces, cortical thinning, osteosclerosis, 

displacement of the mandibular canal, pseudocystic lesions and apical root resorption of tooth adjacent to 

the lesions, and mental demineralization. A general dental practitioner should be familiar with dento-maxillo-

facial disorders in a course of Gaucher disease and be aware of possible postoperative complications in the 
oral cavity and teeth that may develop after dental treatment. 

Keywords: Gaucher disease, dentist, dental-maxillofacial disorders 
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Diagnostyka laboratoryjna insulinooporności 

1. Wprowadzenie 

1.1. Insulina 

Insulina to anaboliczny hormon peptydowy produkowany w komórkach beta wysp 
trzustkowych [1]. Magazynowana jest w postaci nieaktywnej proinsuliny w aparatach 
Golgiego trzustki. Podczas uwalniania z komórek beta, od prohormonu zostaje od-
szczepiony peptyd C, który razem z aktywną insuliną trafia do krwiobiegu. Ostateczna 
forma insuliny jest monomerem składającym się z dwóch łańcuchów polipepty-
dowych. Jest ona odpowiedzialna za produkcję oraz magazynowanie węglowodanów, 
tłuszczów i białek, jak również hamowanie ich rozpadu i uwalniania do krwi. Mecha-
nizm działania insuliny nie jest jednak dobrze znany. Wykazano, że insulina nie tylko 
obniża stężenie glukozy we krwi, ale także reguluje liczne procesy wewnątrzkomór-
kowe – proliferację, cykl komórkowy oraz apoptozę. Insulina pełni więc rolę czynnika 
wzrostowego, odpowiadając za regulację ekspresji genów, biosyntezę białek czy ich 
postranslacyjne modyfikacje [1-4]. Insulina wywiera powyższe działanie poprzez 
specyficzne błonowe receptory znajdujące się na powierzchni praktycznie wszystkich 
komórek. Najgęściej jednak są one rozmieszczone na hepatocytach, miocytach oraz 
adipocytach. Ich liczba podlega fizjologicznym zmianom, a także wpływowi leków 
czy zaburzeń takich jak insulinooporność [5]. Czynnikami nasilającymi wydzielanie 
insuliny są przede wszystkim: glukoza, fruktoza, mannoza, pośrednie produkty cyklu 
Krebsa, niektóre aminokwasy (głównie arginina i leucyna), a także ciała ketonowe. Co 
więcej, stymulująco na uwalnianie hormonu wpływają glikokortykosteroidy, somato-
tropina, wazopresyna, hormony jelitowe (sekretyna, cholecystokinina, żołądkowy peptyd 
hamujący, enteroglukagon), glukagon oraz agoniści receptorów muskarynowych. 
Natomiast czynnikami hamującymi wydzielanie insuliny są: adrenalina, noradrenalina 
i somatostatyna [6]. 

1.2. Insulinooporność 

Insulinooporność to brak zdolności tkanek do prawidłowej odpowiedzi na insulinę. 
W jej wyniku organizm pozostaje niewrażliwy na metaboliczne efekty działania 
insuliny, takie jak hamowanie glukoneogenezy wątrobowej, zwiększenie tkankowego 
wychwytu glukozy oraz syntezy glikogenu, czy też supresja aktywności lipolitycznej 
tkanki tłuszczowej [7-8]. W Stanach Zjednoczonych częstość występowania insulino-
oporności wśród populacji ogólnej wynosi 3%. Szacuje się, że zaburzenie to dotyczy 
ponad połowy dorosłych, jednakże, coraz częściej insulinooporność stwierdzana jest 
również u nastolatków i dzieci [9]. Objawia się ona nadmierną sennością po posiłku, 
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Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
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2 mat.maciejczyk@gmail.com, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl. 
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przyrostem masy ciała (szczególnie w obrębie powłok brzucha), zaburzeniami organi-
zacji i interpretacji wrażeń zmysłowych, problemami z pamięcią i koncentracją, roz-
drażnieniem, bólami i uczuciem ciężkości głowy, bólami stawów, zmianami na skórze 
o typie rogowacenia ciemnego, ogólnym ciągłym zmęczeniem, uczuciem zimna, częstym 
poczuciem głodu (około 2-3 godzin po posiłku), nadmierną ochotą na słodycze lub 
wilczym apetytem, a także trudnościami ze zmniejszeniem masy ciała. Do przyczyn 
etiologicznych narządowej oporności na insulinę należą zarówno czynniki genetyczne, 
jak i środowiskowe. Szczególnie obciążone są osoby, u których wśród krewnych stwier-
dzono insulinooporność, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i otyłość. Wśród czynników 
środowiskowych wyróżnia się dietę wysokokaloryczną, niedostateczną aktywność fi-
zyczną, otyłość brzuszną, przewlekły stan zapalny, nadmierny stres, stosowanie używek, 
niedobór snu czy starzenie się. Insulinooporność prowadzi do cukrzycy typu II, pier-
wotnego nadciśnienia tętniczego, otyłości, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, zespołu 
policystycznych jajników, niepłodności, chorób neurodegeneracyjnych oraz nowo-
tworów [7-10]. 

2. Laboratoryjne metody diagnostyki insulinooporności 

Diagnostyka laboratoryjna insulinooporności to ważny element oceny gospodarki 
węglowodanowej. W celu określenia ryzyka związanego z rozwojem tego zaburzenia 
konieczne jest zastosowanie metod ilościowych. Badania wrażliwości tkanek obwodo-
wych na działanie insuliny zostały podjęte po raz pierwszy w latach 30. ubiegłego 
wieku przez brytyjskiego naukowca Harolda Himswortha. Obecne stosowane metody 
dzieli się na pośrednie (mierzące odpowiedź na podanie glukozy) oraz bezpośrednie 
(oceniające odpowiedź na dostarczenie insuliny egzogennej) [11]. 

2.1. Metody historyczne 

Pierwszym badaniem wrażliwości na insulinę była próba Himswortha. Wyko-
nywano w niej dwukrotnie test doustnego obciążenia glukozą, przy czym za drugim 
razem podawano dodatkowo insulinę. Obliczenie pól pod krzywą w obu badaniach 
i porównanie ich umożliwiało ocenę działania insuliny, a w związku z tym podział 
badanych na „wrażliwych” oraz „niewrażliwych” na wpływ tego hormonu [11]. 

Podobne znaczenie historyczne ma również podwójny test dożylnego obciążenia 
glukozą z podaniem insuliny przy drugiej próbie. Problem stanowi insulinoniezależny 
wzrost tkankowego wychwytu przy wysokich stężeniach glukozy [11]. 

2.2. Metody pośrednie 

2.2.1. Glikemia i insulinemia na czczo 

Za prawidłową glikemię na czczo (normoglikemię, euglikemię) uznaje się wartości 
z zakresu 70-99 mg/dl. Wyniki 100-125 mg/dl określane są jako nieprawidłowa 
glikemia na czczo, a ≥ 126 może świadczyć o cukrzycy. W przypadku insulinemii na 
czczo jej wartość > 10 j./ml sugeruje insulinooporność [12]. 

2.2.2. Krzywa glukozowo-insulinowa 

W trakcie wykonywania doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT, ang. oral 
glucose tolerance test), w ciągu 2 godzin jego trwania, co 30 lub 60 minut pobiera się 
próbki krwi w celu oznaczenia w nich stężenia glukozy i insuliny. Wykonanie OGTT 
wiąże się z wieloma procedurami standaryzacyjnymi. Przez 3 dni poprzedzające ba-
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danie należy stosować dietę zawierającą normalną ilość węglowodanów, a rozpoczęcie 
testu na czczo wiąże się z co najmniej 8 godzinami niespożywania posiłków i nieprzyj-
mowania płynów. Po oznaczeniu glikemii i insulinemii na czczo należy w trakcie 
5 minut wypić roztwór zawierający 75 g glukozy i 250-300 ml wody. OGTT należy 
przeprowadzać w pozycji siedzącej, wstrzymując się od wysiłku fizycznego, posiłków, 
płynów oraz palenia tytoniu. W ocenie wyników należy uwzględnić przyjmowane 
przez pacjenta leki mogące wpływać na oznaczane parametry. Podczas ostrego stanu 
chorobowego, stanu gorączkowego lub znacznego wyczerpania organizmu OGTT nie 
powinien być wykonywany. W 120. minucie badania prawidłowa wartość glikemii 
wynosi < 140 mg/dl, zakres 140-199 mg/dl świadczy o nieprawidłowej tolerancji 
glukozy, a wynik > 200 mg/dl może sugerować rozpoznanie cukrzycy. Wartości dla 
insulinemii nie zostały jednoznacznie określone [13]. Zdaniem Hart C.R. i in. powinny 
wynosić one < 10 μj./ml na czczo, < 50 μj./ml po godzinie oraz < 30 μj./ml po 
2 godzinach OGTT [14]. Szybiński i wsp. uzależniają wartości referencyjne stężenia 
insuliny od BMI badanego. W przypadku BMI < 25 prawidłowa wartość na czczo 
zawiera się w przedziale 2-12 μj./ml, w 120. minucie testu – 5-60 μj./ml, przy BMI 25-30: 
na czczo – 3-15 μj./ml, w 120. minucie – 6-91 μj./ml, a przy BMI > 30: na czczo –  
4-22 μj./ml, w 120. minucie – 12-114 μj./ml [15]. 

2.2.3. Dożylny test obciążenia glukozą 

Dożylny test obciążenia glukozą (IVGTT, ang. intravenous glucose tolerance test) 
może służyć ocenie wczesnej – pierwszej fazy wydzielania insuliny (FPIR, ang. first 
phase insulin response). W trakcie IVGTT podaje się szybko (do 3 minut) glukozę 
drogą dożylną w ilości 0,33 g na kilogram masy ciała (najczęściej w 20% roztworze). 
Stężenie glukozy i insuliny we krwi oznacza się zwykle w 3. (czasami 2.), 5., 10., 15., 
30. i późniejszych minutach testu, w zależności od potrzeby. Zaburzenia FPIR są jed-
nymi z najwcześniejszych objawów upośledzenia działania komórek beta trzustki. Jako 
wynik nieprawidłowy uznaje się wartości poniżej 10. percentyla FPIR należne dla 
wieku i płci. IVGTT wykorzystywany jest ponadto do obliczania tkankowego zużycia 
glukozy. Przy użyciu krzywej spadku glikemii w czasie testu, wychwyt glukozy na 
obwodzie można wyliczyć ze wzoru: 

𝑲 =  
𝐥𝐨𝐠 𝑮𝟏 − 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝟐

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
 ×  log𝑛 10  ×  100    (1) 

gdzie: K – współczynnik przyswajania glukozy wyrażony w mg/dl/min, G1 i G2 – stężenie glukozy we krwi 
(mg/dl) w czasie t1 i t2 (min) 

U osób zdrowych współczynnik K wynosi 1,5-2,5 mg/dl/min [11]. 

2.2.4. Wskaźnik Matsudy 

Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie dowolnej liczby pomiarów wykonanych 
w czasie OGTT według wzoru: 

𝑴𝑰 =  
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

√𝑮𝟎 × 𝑰𝟎 × 𝑮𝒎𝒆𝒂𝒏 × 𝑰𝒎𝒆𝒂𝒏
     (2) 

gdzie: MI – wskaźnik Matsudy, G0 – stężenie glukozy we krwi na czczo (mg/dl), I0 – stężenie insuliny we 
krwi na czczo (μj./ml), Gmean – średnia wartość stężenia glukozy we krwi w OGTT (mg/dl), Imean – średnia 
wartość stężenia insuliny we krwi w OGTT (μj./ml) 

Przy wartościach ≤ 2,5 rozpoznaje się insulinooporność [16]. 
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2.2.5. Model minimalny Bergmana 

Do oceny regulacji stężeń glukozy i insuliny wykorzystywany jest w nim IVGTT, 
który następnie służy do opracowania modelu komputerowego i dzięki programowi 
MINMOD może dać podstawę zbiorczej ocenie FPIR, wskaźnika wrażliwości na insu-
linę, skuteczności działania glukozy, wątrobowego klirensu insuliny oraz wskaźnika 
oddziaływania insuliny [17]. 

2.2.6. Współczynnik insulinemia/glikemia w warunkach podstawowych 

Prostą metodą jest obliczenie stosunku między insulinemią (wyrażoną w mj./l) 
a glikemią na czczo (wyrażoną w mg/dl). Wartość współczynnika powyżej 0,3 wskazuje 
zmniejszenie wrażliwości na insulinę [12]. 

2.2.7. Wskaźnik HOMA-IR 

Wskaźnik HOMA-IR (ang. homeostasis model assessment of insulin resistance) 
oparty jest na założeniu, że stopień wzrostu stężenia glukozy we krwi na czczo spowo-
dowany niedoborem insuliny koresponduje z przebiegiem prawidłowej odpowiedzi 
wydzielniczej komórek beta na bodziec glukozowy, a insulinemia na czczo jest 
proporcjonalna do stopnia rozwoju insulinooporności. Wartości powyżej 2,5 świadczą 
o oporności na insulinę. Wskaźnik HOMA-IR obliczany jest na podstawie wzoru: 

𝑯𝑶𝑴𝑨 −  𝑰𝑹 =  
𝑮 × 𝑰

𝟐𝟐,𝟓
      (3) 

gdzie: HOMA-IR – wskaźnik HOMA-IR, G – stężenie glukozy we krwi na czczo (mmol/l), I – stężenie 
insuliny we krwi na czczo (mj./l) 

Wskaźnik ten można zastosować również w celu oceny czynności sekrecyjnej 
komórek beta trzustki, korzystając ze wzoru [16]: 

𝑯𝑶𝑴𝑨 −  %𝜝 =  
𝟐𝟎 × 𝑰

𝑮− 𝟑,𝟓
      (4) 

gdzie: HOMA-%Β – wskaźnika funkcji komórek beta (ang. homeostasis model assessment of b-cell function), 
I – stężenie insuliny we krwi na czczo (mj./l), G – stężenie glukozy we krwi na czczo (mmol/l) 

2.2.8. Wskaźnik QUICKI 

Wskaźnik QUICKI (ang. quantitative insulin sensitivity check index) definiuje 
insulinooporność jako odwrotność sum logarytmów stężenia glukozy i insuliny we 
krwi na czczo: 

𝑸𝑼𝑰𝑪𝑲𝑰 =  
𝟏

𝐥𝐨𝐠 𝑰  + 𝐥𝐨𝐠 𝑮
      (5) 

gdzie: QUICKI – wskaźnik QUICKI, I – stężenie insuliny we krwi na czczo (mj./l), G – stężenie glukozy we 
krwi na czczo (mmol/l) 

Insulinooporność rozpoznawana jest przy wyniku niższym niż 0,34 [16]. 

2.3. Metody bezpośrednie 

2.3.1. Test tolerancji insuliny 

W teście tym badanemu podaje się jednorazowo insulinę drogą dożylną w dawce 
0,1 j./kg masy ciała, a w dalszym ciągu mierzy się stężenie glukozy we krwi. U osób 
zdrowych po 30 minutach następuje obniżenie glikemii do połowy wartości począt-
kowej, natomiast u osób z insulinoopornością jest ono nieznaczne [11]. 
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2.3.2. Test supresji endogennej insuliny 

Metoda ta bazuje na pomiarze wpływu egzogennej insuliny na stężenie glukozy 
podczas jej stałego wlewu przy blokadzie wydzielania insuliny z komórek beta. Ba-
danie przeprowadza się, jednocześnie podając insulinę (80 mj./min) i glukozę (6 mg/kg 
masy ciała/min) w stałym wlewie dożylnym. Endogenne wydzielanie hormonu hamuje 
się poprzez podanie adrenaliny (6 μg/min) oraz propranololu (bolus 6 mg, a następnie 
infuzja 0,08 mg/min). Po 1,5 godziny stężenie glukozy we krwi ustala się na stałym 
poziomie, dlatego jego wartości mierzy się w czasie 90-150 minut od rozpoczęcia 
badania. U osób zdrowych mieszczą się one w zakresie normoglikemii. W przypadku 
znacznej insulinooporności stężenie glukozy w stanie stacjonarnym może przekraczać 
wartość progu nerkowego dla glukozy, co zaniża wskaźniki. Test może wiązać się 
z ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, w związku z tym 
supresję insuliny przeprowadza się czasami z wykorzystaniem somatostatyny (bolus 
120 μg, a następnie wlew 250 μm/h). W tym samym czasie pacjent otrzymuje insulinę 
(0,77 mj./kg masy ciała/min) i glukozę (6 mg/kg masy ciała/min) [11]. 

2.3.3. Metoda klamry metabolicznej 

Metoda ta jest złotym standardem w określaniu stopnia wrażliwości tkanek na 
insulinę. Ocena tkankowego zużycia glukozy za pomocą euglikemicznej klamry meta-
bolicznej polega na uzyskaniu stałej glikemii przy zastosowaniu „otwartej pętli” – 
równoczesnej dożylnej podaży glukozy i insuliny tak, by insulinemia wynosiła około 
100 μj./ml. Po osiągnięciu zaplanowanego stężenia insuliny we krwi następuje wlew 
glukozy, podczas którego co 1-2 minuty powinny następować pomiary glikemii.  
W 2. godzinie badania zwykle uzyskuje się euglikemię przy stałym wlewie glukozy, 
którego wielkość (M) jest miarą wychwytu glukozy. Powyższa insulinemia może być 
utrzymywana przez 90-120 minut lub dłużej, dzięki czemu następuje blokowanie wy-
dzielanie insuliny przez trzustkowe komórki beta oraz hamowanie wytwarzania glukozy 
przez hepatocyty. W związku z tym ilość podawanej glukozy wyraża jej pobór przez tkanki 
(w mg/min/kg masy ciała). Prawidłowo powinna wynosić co najmniej 5 mg/min/kg 
masy ciała [18]. Dyskusji podlega moment ustalenia się stanu stacjonarnego. Zdaniem 
niektórych autorów pełna stabilizacja tego dynamicznego procesu następuje po 
upływie około 6 godzin [19]. W zależności od wybranego poziomu glikemii wyróżnia 
się klamrę normoglikemiczną lub hiperglikemiczną. Należy wziąć pod uwagę fakt, że 
wysoka glikemia wpływa na wychwyt glukozy przez tkanki obwodowe drogą swo-
istego mechanizmu pozainsulinowego. Dlatego też zużycie glukozy jest nieco wyższe 
w klamrze hiperglikemicznej w porównaniu do klamry normoglikemicznej [18]. 

3. Podsumowanie 

Insulina to ważny anaboliczny hormon regulujący gospodarkę węglowodanową, ale 
również lipidową i białkową [1]. Jednakże wciąż narasta problem epidemiologiczny, 
jakim jest insulinooporność [9]. Do rozwoju tego zaburzenia, oprócz predyspozycji 
dziedzicznych czy ryzyka związanego ze starzeniem się, w ogromnym stopniu przy-
czyniają się modyfikowalne czynniki związane z prowadzonym trybem życia. W głównej 
mierze są nimi niewłaściwa dieta i niedobór aktywności fizycznej, charakterystyczne 
dla państw o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego. Bardzo niepokojący jest także 
wzrost częstości rozpoznawania oporności na insulinę wśród osób młodych [9, 11, 20, 
21]. Insulinooporność jest składową zespołu metabolicznego. Przyczynia się do 
rozwoju wielu chorób, które skracają długość życia, jak na przykład cukrzyca typu 2 
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[9, 10]. Zmniejszenie wrażliwości na insulinę można stwierdzić wiele lat przed roz-
poznaniem tego schorzenia, ponadto sama insulinooporność we wczesnych etapach jest 
odwracalna, dlatego tak ważna jest jej skuteczna diagnostyka [16]. Za złoty standard 
diagnostyki insulinooporności uznaje się metodę bezpośrednią, jaką jest klamra 
metaboliczna. Jest ona jednak rzadko stosowana ze względu na duże koszty i czaso-
chłonność wykonania. Na co dzień wykorzystywane są metody pośrednie [11, 16, 18]. 
Laboratoryjne testy przeznaczone do diagnostyki insulinooporności zebrano w tabeli 1. 
Rozpoznanie tego zaburzenia nie jest proste, wymaga bowiem niejednokrotnie prze-
prowadzenia licznych badań, których interpretacja zależy od zróżnicowanych czynni-
ków (jak na przykład wiek) i musi korespondować ze stanem klinicznym pacjenta [11]. 

Tabela 1. Metody laboratoryjne wykorzystywane w diagnostyce insulinooporności  

Metoda Badany parametr Wzór Wartość referencyjna 

Metody pośrednie 

Glikemia na 
czczo 

stężenie glukozy 
w surowicy na czczo 

- 70-99 mg/dl 

Insulinemia 
na czczo 

stężenie insuliny 
w surowicy na czczo 

- ≤ 10 j./ml 

Krzywa 
glukozowa 

stężenie glukozy 
w surowicy na czczo 

i po doustnym podaniu 
glukozy 

- < 140 mg/dl 

Krzywa 
insulinowa 

stężenie insuliny 
w surowicy na czczo 

i po doustnym podaniu 
glukozy 

- na czczo < 10 μj./ml, 
po 1 h < 50 μj./ml, po 

2 h < 30 μj./ml 
lub 

BMI < 25: na czczo 
2-12 μj./ml, po 2 h  
5-60 μj./ml, BMI  

25-30: na czczo 3-15 
μj./ml, po 2h 6-91 

μj./ml, BMI > 30: na 
czczo 4-22 μj./ml,  

12-114 μj./ml 

Dożylny test 
obciążenia 

glukozą 

stężenie glukozy 
i insuliny w surowicy  
po dożylnym podaniu 

glukozy 

𝑲 =  
𝐥𝐨𝐠 𝑮𝟏 − 𝐥𝐨𝐠 𝑮𝟐

𝒕𝟐  −  𝒕𝟏
× log𝑛 10
× 100 

gdzie: K – współczynnik przy-
swajania glukozy wyrażony 
w mg/dl/min, G1 i G2 – stężenie 
glukozy we krwi (mg/dl) w czasie 
t1 i t2 (min) 

FPIR ≥ 10. 
percentyla; 

współczynnik K: 
1,5-2,5 

Wskaźnik 
Matsudy 

stężenie glukozy 
i insuliny w surowicy  

na czczo i po doustnym 
podaniu glukozy 

𝑴𝑰 

=  
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

√𝑮𝟎  ×  𝑰𝟎 × 𝑮𝒎𝒆𝒂𝒏  ×  𝑰𝒎𝒆𝒂𝒏

 

gdzie: MI – wskaźnik Matsudy, G0 
– stężenie glukozy we krwi na 
czczo (mg/dl), I0 – stężenie insuliny 
we krwi na czczo (μj./ml), Gmean – 
średnia wartość stężenia glukozy 
we krwi w OGTT (mg/dl), Imean – 
średnia wartość stężenia insuliny 
we krwi w OGTT (μj./ml) 

>2,5 
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Model 
minimalny 

Bergmana 

stężenie glukozy 
i insuliny w surowicy po 

dożylnym podaniu 

glukozy 

- - 

Współczyn-
nik 

insulinemia/

glikemia 

w warun-
kach podsta-

wowych 

stężenie glukozy 
i insuliny w surowicy  

na czczo 

- ≤0,3 

Wskaźnik 

HOMA-IR 

stężenie glukozy 

i insuliny w surowicy  
na czczo 

𝑯𝑶𝑴𝑨 − 𝑰𝑹 =  
𝑮 ×  𝑰

𝟐𝟐, 𝟓
 

gdzie: HOMA-IR – wskaźnik 

HOMA-IR, G – stężenie glukozy 

we krwi na czczo (mmol/l),  
I – stężenie insuliny we krwi na 

czczo (mj./l) 

≤2,5 

Wskaźnik 

HOMA-%B 

stężenie glukozy 

i insuliny w surowicy  
na czczo 

𝑯𝑶𝑴𝑨 − %𝜝 =  
𝟐𝟎 ×  𝑰

𝑮 −  𝟑, 𝟓
 

gdzie: HOMA-%Β – wskaźnik 

funkcji komórek beta (ang. 
homeostasis model assessment of  

b-cell function), I – stężenie 

insuliny we krwi na czczo (mj./l),  

G – stężenie glukozy we krwi na 
czczo (mmol/l) 

- 

Wskaźnik 

QUICKI 

stężenie glukozy 

i insuliny w surowicy  

na czczo 

𝑸𝑼𝑰𝑪𝑲𝑰 =  
𝟏

𝐥𝐨𝐠 𝑰  + 𝐥𝐨𝐠 𝑮
 

gdzie: QUICKI – wskaźnik 

QUICKI, I – stężenie insuliny we 

krwi na czczo (mj./l), G – stężenie 
glukozy we krwi na czczo (mmol/l) 

≥0,34 

Metody bezpośrednie 

Test 
tolerancji 

insuliny 

stężenie glukozy 
w surowicy po dożyl-

nym podaniu insuliny 

- 50% wyjściowej 
glikemii 

Test supresji 

endogennej 
insuliny 

stężenie glukozy 

w surowicy podczas 
stałego dożylnego 

wlewu insuliny 

i glukozy w warunkach 

farmakologicznej 
blokady funkcji 

wydzielniczej komórek 

beta 

- 70-99 mg/dl 

Metoda 
klamry 

metabolicz-

nej 

stężenie glukozy 
w surowicy podczas 

stałego dożylnego 

wlewu insuliny 

i glukozy 

- M ≥ 5 mg/min/kg 
masy ciała 

Źródło: opracowanie własne 



 

Miłosz Nesterowicz, Mateusz Maciejczyk 
 

72 
 

Literatura 

1. Marette A., The fascinating physiology of insulin: celebrating a centennial hormone, 

American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 320(1), 2021, s. 1. 

2. Tokarz V.L., MacDonald P.E., Klip A., The cell biology of systemic insulin function, 

Journal of Cell Biology, 217(7), 2018, s. 2273-2289. 

3. Saltiel A.R., Insulin signaling in health and disease, Journal of Clinical Investigation, 

131(1), 2021, s. 142241. 

4. van Niekerk G., Christowitz C., Conradie D., Engelbrecht A.M., Insulin as an 

immunomodulatory hormone, Cytokine & Growth Factor Reviews, 52, 2020, s. 34-44. 

5. Posner B.I., Insulin signalling. The inside story, Canadian Journal of Diabetes, 41(1), 2017, 

s. 108-113. 

6. Kalwat M.A., Cobb M.H., Mechanisms of the amplifying pathway of insulin secretion in 

the β cell, Pharmacology & Therapeutics, 179, 2017, s. 17-30. 

7. Yaribeygi H., Farrokhi F.R., Butler A.E., Sahebkar A., Insulin resistance: Review of the 

underlying molecular mechanisms, Journal of Cellular Physiology, 234(6), 2019, s. 8152-8161. 

8. Petersen M.C., Shulman G.I., Mechanisms of insulin action and insulin resistance, 

Physiological Reviews, 98(4), 2018, s. 2133-2223. 

9. Saklayen M.G., The global epidemic of the metabolic syndrome, Current Hypertension 

Reports, 20(2), 2018, s. 12. 

10. Yazıcı D., Sezer H., Insulin resistance, obesity and lipotoxicity, Advances in Experimental 

Medicine and Biology, 960, 2017, s. 277–304. 

11. Freeman A.M., Pennings N. (red.), Insulin resistance, StatPearls, Treasure Island 2021. 

12. Solis-Herrera C., Triplitt C., Reasner C., DeFronzo R.A., Cersosimo E. (red.), 

Classification of diabetes mellitus, Endotext, South Dartmouth 2000. 

13. Eyth E., Basit H., Smith C.J. (red.), Glucose tolerance test, StatPearls, Treasure Island 2021. 

14. Hart C., Grossman M.K. (red.), The insulin-resistance diet, McGraw Hill, New York 2007. 

15. Szybiński Z., Szurkowska M. (red.), Insulinemia w zespole metabolicznym, Krakowskie 

Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2003. 

16. Placzkowska S., Pawlik-Sobecka L., Kokot I., Piwowar A., Indirect insulin resistance 

detection. Current clinical trends and laboratory limitations, Biomedical Papers, 163(3), 

2019, s. 187-199. 

17. Stefanovski D., Moate P.J., Frank N., Ward G.M., Localio A.R., Punjabi N.M., Boston 

R.C., Metabolic modeling using statistical and spreadsheet software. Application to the 

glucose minimal model, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 191, 2020, 

s. 105353. 

18. Heise T., Zijlstra E., Nosek L., Heckermann S., Plum-Mörschel L., Forst T., Euglycaemic 

glucose clamp: what it can and cannot do, and how to do it, Diabetes, Obesity and 

Metabolism, 18(10), 2016, s. 962-972. 

19. Kuroda A., Taniguchi S., Akehi Y., Mori H., Tamaki M., Suzuki R., Otsuka Y., Matsuhisa M., 

Accuracy and time delay of glucose measurements of continuous glucose monitoring and 

bedside artificial pancreas during hyperglycemic and euglycemic hyperinsulinemic glucose 

clamp study, Journal of Diabetes Science and Technology, 11(6), 2017, s. 1096-1100. 

20. Ighbariya A., Weiss R., Insulin resistance, prediabetes, metabolic syndrome: what should 

every pediatrician know? Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 9(2), 

2018, s. 49-57. 

21. Czech M.P., Insulin action and resistance in obesity and type 2 diabetes, Nature Medicine, 

23(7), 2017, s. 804-814. 

  



 

Diagnostyka laboratoryjna insulinooporności 
 

73 
 

Diagnostyka laboratoryjna insulinooporności 

Streszczenie 
Insulina jest hormonem regulującym metabolizm głównie węglowodanów, ale także białek i lipidów. Po-

ważnym wyzwaniem jest zmniejszona wrażliwość tkanek organizmu na ten hormon, czyli insulinoopor-

ność. U podłoża insulinooporności leżą czynniki genetyczne i środowiskowe. Problem ten dotyczy ponad 

połowy dorosłych, a ostatnio obserwuje się również zwiększoną rozpoznawalność u dzieci i młodzieży. 
Insulinooporność predysponuje do rozwoju wielu chorób. W niezaawansowanej fazie pozostaje odwra-

calna, dlatego też tak istotna jest wczesna diagnostyka tego zaburzenia. Badania wrażliwości na insulinę 

rozpoczęto w latach 30. XX wieku. Obecnie medycyna dysponuje metodami pośrednimi, wykorzystują-

cymi ocenę reakcji organizmu na glukozę, a także metodami bezpośrednimi – opierającymi się na 
odpowiedzi ustroju na podaż insuliny egzogennej. Złotym standardem pozostaje metoda euglikemicznej 

klamry metabolicznej. W codziennej praktyce wykonywane są jednak najczęściej testy pośrednie. 

Słowa kluczowe: insulinooporność, biomarkery laboratoryjne, klamra metaboliczna, współczynnik insuli-

nemia/glikemia, wskaźnik HOMA-IR 

Laboratory diagnosis of insulin resistance 

Abstract 
Insulin is a hormone regulating mainly the metabolism of carbohydrates, but also proteins and lipids. 

A major challenge is the tissue insensitivity to this hormone called insulin resistance. Genetic and environ-

mental factors underlie insulin resistance. The problem affects more than half of adults, and recently there 

has also been increased recognition in children and adolescents. Insulin resistance predisposes to the 
development of many diseases. In the non-advanced stage, it remains reversible, therefore the early 

diagnosis of this disorder is so important. Insulin sensitivity testing began in the 1930s. Currently, medicine 

has indirect methods based on the response of the system to glucose and direct methods based on the 

response of the organism to exogenous insulin supply. The euglycemic metabolic clamp method remains 
the gold standard. In everyday practice, however, indirect tests are usually performed. 

Keywords: insulin resistance, laboratory biomarkers, metabolic clamp, insulinemia/glycemia ratio, 

HOMA-IR index 
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Karina Motolko1, Anna Pokrzywa2, Dorota Ratajczak3  

Cukrzyca typu 2 a lęk przed upadkiem  

u pacjentów geriatrycznych 

1. Wprowadzenie 

Cukrzyca (DM, ang. diabetes mellitus) to przewlekła choroba metaboliczna wyni-

kająca z zaburzonego uwalniania lub działania insuliny wydzielanej przez komórki 

beta wysp trzustkowych. Liczba chorych na cukrzycę, zgodnie ze statystykami, które 

podaje International Diabetes Federation w IDF Diabetes Atlas [1], na rok 2021 

wynosiła 537 milionów dorosłych (w wieku od 20 do 79 lat), a do roku 2045 prze-

widywany jest wzrost tej liczby aż do 783 milionów. Najczęstszą postacią tej choroby 

jest cukrzyca typu 2, w której pierwotnie dochodzi do powstania insulinooporności, 

czyli zmniejszonej wrażliwości tkanek na insulinę. Cukrzyca typu 2 stanowi naj-

powszechniejszą chorobę przemiany materii, a szczególnie rozpowszechniona jest 

wśród osób starszych. To właśnie seniorzy nią dotknięci są 2,73 raza (95% CI: 1,61-

4,63) bardziej narażeni na wielokrotne upadki [2] i w rezultacie – 1,70 raza (95% 

CI:1,30-2,20) większe prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej [3] w po-

równaniu do osób starszych bez cukrzycy. Konsekwencje, jakie niosą za sobą upadki 

to wydłużony czas hospitalizacji, zwiększony koszt opieki oraz wtórne urazy, które 

mogą prowadzić do obniżenia jakości życia, inwalidztwa, a nawet śmierci. Biorąc pod 

uwagę powyższe następstwa uzasadniony wydaje się być występujący u seniorów 

z cukrzycą lęk przed upadkiem oraz zaburzona równowaga. Cukrzyca, oprócz powo-

dowania uszkodzeń mięśnia sercowego, naczyń krwionośnych, oczu, nerek czy zębów, 

przede wszystkim przyczynia się do powstania neuropatii obwodowej. Przeprowa-

dzona w obecnej pracy przeglądowej analiza dostępnego piśmiennictwa wykazała, że 

to właśnie neuropatia obwodowa – przyczyniająca się do powstania dysfunkcji czucio-

wej, motorycznej oraz autonomicznej – jest uważana za najbardziej prawdopodobną 

przyczynę lęku przed upadkami, jak i samych upadków u osób z cukrzycą. Wciąż 

potrzebne są jednak dalsze badania nad czynnikami związanymi z równowagą i ryzy-

kiem upadków u diabetyków, by opracować metody zmniejszenia tych parametrów 

w danej grupie pacjentów i ocenić ich skuteczność. 

W niniejszej pracy przeglądowej skupiono się na korelacji lęku przed upadkiem 

oraz cukrzycą typu 2 z ryzykiem i częstością upadków wśród pacjentów geria-

trycznych. 
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3 ratajczak.dm@gmail.com, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Geriatrii CM UMK, Wydział 

Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.cm.umk.pl. 
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2. Metody 

2.1. Strategia wyszukiwania literatury  

Przeszukano dwie elektroniczne bazy danych (PubMed, clinicaltrials.gov), dokonano 

przeglądu piśmiennictwa z lat 1996-2021, (korzystając z następujących słów kluczo-

wych: „diabetes mellitus”, „fear of falling”, „neuropathy”, „vibration perception 

threshold”, „balance”) skupiającego się na korelacji lęku przed upadkiem oraz cukrzy-

cy typu 2 z ryzykiem i częstością upadków wśród pacjentów geriatrycznych. Jeśli to 

było możliwe, wyszukiwanie było ograniczone tylko do języka angielskiego. 

W poszukiwaniu odpowiednich artykułów przeszukano także artykuły przeglądowe 

i listy referencyjne włączonych badań. 

3. Strach przed upadkiem 

Strach przed upadkiem (ang. Fear of Falling, FoF) występujący u osób starszych to 

obawa, która prowadzi do ograniczenia aktywności i jest związana z gorszym funkcjo-

nowaniem pod względem fizycznym i poznawczym. Zjawisko to również prowadzi do 

zwiększenia bezczynności, zmniejszenia wydajności oraz do utraty pewności w wyko-

nywaniu codziennych zajęć, co w rezultacie zwiększa ryzyko upadku [4]. Potencjalnie 

konsekwencje strachu przed upadkiem mogą przynosić poważniejsze skutki niż sam 

upadek [5]. 

Co ciekawe, strach przed upadkiem nie zawsze jest związany z wcześniejszym do-

znaniem upadku przez osobę starszą. W zależności od źródła, obawa ta występuje 

nawet u ponad 50% seniorów bez wcześniejszego incydentu. W badaniach wykazano 

również, że pacjenci bez ograniczeń ruchowych bądź w sytuacji, gdy nie współistnieje 

u nich inny czynnik ryzyka upadku – rzadziej wykazują lęk przed upadkiem [4]. 

Większy lęk przed upadkiem występuje natomiast u pacjentów z zaburzeniami chodu 

i równowagi [6]. Seniorzy, którzy zmagają się z tym strachem w codziennych sytu-

acjach, przyjmują postawę ciała i reagują tak, jak młodsi ludzie, gdy są narażeni na 

wysokość powyżej 3m [7]. Odczuwanie lęku przed upadkiem przez pacjenta jest 

istotnym czynnikiem obniżającym jego jakość życia (QoL, ang. Quality of Life), której 

poprawa bądź utrzymanie są zarówno głównym celem, jak i rezultatem interwencji 

medycznych u pacjentów geriatrycznych. Istnieje silna korelacja między tymi wskaźni-

kami, ponieważ wykazano, że u osób z chorobami wpływającymi na funkcjonowanie 

fizyczne, wskaźnik jakości życia jest mniejszy, natomiast strach przed upadkiem jest 

większy i wpływa na jakość życia bardziej niż podstawowe zmienne, takie jak wiek 

i płeć [4]. 

4. Upadki u osób starszych 

4.1. Czynniki ryzyka upadków u osob starszych  

Do potwierdzonych badaniami czynników ryzyka upadków należą: płeć żeńska, 

ograniczona mobilność, brak wsparcia i samotność, niska aktywność fizyczna, zabu-

rzenia zmysłów równowagi, odczuwania, wzroku oraz złe i niebezpieczne warunki 

życia. Do potencjalnych czynników ryzyka może należeć dieta uboga w składniki 

odżywcze, jak i przyjmowanie niektórych leków [8]. Oprócz tego różne formy otę-

pienia u osób starszych zwiększają częstość upadków [9]. Część z tych czynników 

przenika się wzajemnie. Zaburzenia równowagi oraz wzorca chodu są najczęstszą 
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przyczyną upadków u osób starszych, które nasilają się przy równoczesnym stoso-

waniu większą niż cztery liczbę leków, występowaniu problemów ze wzrokiem oraz 

odczuwaniem [9]. Obniżenie ostatniego parametru zmniejsza zdolność przystosowy-

wania się do zmian w otoczeniu. Nasilające się wraz z wiekiem zmiany w sposobie 

poruszania się, takie jak wolniejszy czy niejednostajny chód, szczególnie w przypadku 

zaburzeń przyśrodkowo-bocznych stanowią istotny problem dla osób starszych, ponie-

waż wpływają na wzrost ryzyka upadków [10]. Wspomniana wcześniej polipragmazja 

w tej grupie osób może skutkować obniżonym czasem reakcji, zaburzeniami pamięci, 

równowagi i przepływu krwi przez mózg. Inne potencjalne biologiczne i behawioralne 

czynniki ryzyka upadków u osób starszych to np. dysfunkcja móżdżku, mielopatia, 

wodogłowie z normalnym ciśnieniem, udar mózgu, neuropatie obwodowe, zaburzenia 

ze strony układu krążenia, hipotensja ortostatyczna, zapalenia stawów, deformacje 

kończyn, sarkopenia, niedobór witaminy B12, cukrzyca, mocznica, encefalopatia wątro-

bowa, nadużywanie alkoholu, choroby żołądkowo-jelitowe czy układu moczowo-

płciowego. Oprócz biologicznych i behawioralnych przyczyn możemy również 

wymienić środowiskowe, jak np. śliskie podłogi, wysokie stopnie, niedostateczna ilość 

lub brak uchwytów i poręczy, źle dobrane obuwie czy słabe oświetlenie. Ze względu 

na różne pochodzenie upadków, aby im zapobiec potrzebne jest wielokierunkowe 

podejście [9, 11]. 

4.2. Częstość upadków osób starszych 

Do jednych z najczęstszych przyczyn urazów, stanowiących ok. 9% wszystkich 

zgonów na świecie, należą upadki, które są szczególnie istotne u osób starszych [8]. 

Zagrożonych upadkiem jest około 30% osób w wieku od 65 do 74 lat, około 31% 

w wieku od 75 do 84 lat i około 26% w wieku powyżej 85 lat. Ponad 80% obawiało się 

upadku, ponad 61%, upadło rok wcześniej [12]. W Polsce 70% hospitalizowanych 

z powodu upadku stanowią kobiety po 65. roku życia [11]. 

4.3. Konsekwencje upadków 

Upadki wydłużają czas hospitalizacji, zwiększają koszt opieki, powodują wtórne 

urazy. Mogą doprowadzić do szeregu konsekwencji fizycznych, społecznych i psycho-

logicznych: Do tych pierwszych należą: złamania kości udowej, przedramienia, urazy 

głowy, ból, utrudnienia w samodzielnym poruszaniu się, zmieniony wzorzec chodu oraz 

schorzenia związane z długotrwałym unieruchomieniem, a nawet śmierć. Do drugich: 

utrata niezależności w podejmowaniu codziennych czynności, zmiana w nawykach, 

spadek kontaktów społecznych, obniżona jakość życia. Natomiast do konsekwencji 

psychologicznych zaliczamy: frustrację, niepewność, niepokój, spadek poczucia 

własnej wartości oraz lęk przed ponownym upadkiem [13]. 

5. Wpływ cukrzycy typu 2 na lęk przed upadkiem  

Spośród przeanalizowanych badań – pięć udokumentowało, że u seniorów z cu-
krzycą lęk przed upadkiem był wyższy niż u osób, które na nią nie chorują [14-18], jak 
i u osób z powikłaniami związanymi z tą chorobą metaboliczną (DM-grupa 5%); 
neuropatia obwodowa-grupa 20%; neuropatia obwodowa+grupa bólu) 64%, p < 0,01) 
[19]. U diabetyków uwarunkowania psycho-społeczne (zaburzenia depresyjne, zabu-
rzenia funkcji kognitywnych, negatywne postrzeganie własnego zdrowia) i komplikacje 
zdrowotne: wyższy wskaźnik masy ciała (BMI, ang. Body Mass Index), niedowidzenie, 
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dłuższy czas trwania DM, wyższe poziomy HbA1c – powodują większy lęk przed 
upadkiem [5]. Faktem jest, że do zwiększenia występowania powikłań cukrzycy przy-
czynia się słaba kontrola glikemii. Najczęściej występującym powikłaniem cukrzycy, 
zarówno typu 1 jak i typu 2, jest cukrzycowa neuropatia obwodowa (DPN, ang. diabetic 
polineural neuropathy). Według badań przekrojowych w Europie i Stanach Zjedno-
czonych częstość jej występowania wynosi od 6% do 51%, w zależności od analizo-
wanej populacji [19-22]. Dominująca postać tego powikłania cukrzycy to neuropatia 
czuciowa z zajęciem autonomicznego układu nerwowego [23]. DPN od dawna 
uważane jest za kluczowego mediatora pomiędzy DM a upadkami. Przyczynia się ona 
bowiem do zmniejszenia wyczuwalności wibracji oraz osłabienia siły mięśniowej (gdy 
dochodzi do degeneracji aksonów włókien motorycznych). Pacjenci z cukrzycą typu 2, 
którzy mają wyższy próg percepcji wibracji, wykazują zmniejszoną stabilność postawy 
i równowagę funkcjonalną oraz zwiększony lęk przed upadkiem. Zmniejszona wyczu-
walność wibracji powoduje deficyty równowagi, a zatem i zwiększone ryzyko upadku. 
Postępujące zwyrodnienie włókien nerwów czuciowych w układzie somatosensorycznym 
u osób starszych z DPN odpowiada za obniżenie umiejętności dokonywania ade-
kwatnych korekt balansu mających zapobiec upadkom. Do zaburzeń chodu może 
dodatkowo przyczynić się, często towarzysząca DPN, wewnętrzna dysfunkcja mięśni 
stopy, która prowadzi do zaburzenia równowagi podczas codziennych czynności – i tym 
samym zwiększa ryzyko upadków [14]. Ponadto DPN jest główną przyczyną rozwoju 
owrzodzenia stopy cukrzycowej, która stanowi najczęstszą przyczynę nieurazowych 
amputacji kończyny dolnej w krajach wysoko rozwiniętych [23-25]. Dlatego nie zaska-
kuje fakt udokumentowany przez Lalli i wsp. [26] mówiący o tym, że starsi dorośli 
z poważniejszymi zaburzeniami somatosensorycznymi zgłaszali większy strach przed 
upadkiem. Chociaż poprzednie badania wykazały, że DPN wiąże się z upośledzeniem 
zdolności równoważenia [15-18, 27, 28], można oczekiwać, że kilka faktorów powo-
duje zaburzenia równowagi u pacjentów z cukrzycą zarówno samodzielnie, jak  
i w połączeniu z DPN. Jednak badania nad czynnikami związanymi z równowagą 
i ryzykiem upadków u pacjentów z DM typu 2 są wciąż niekompletne, a wyniki 
nieklarowne [18]. Identyfikacja czynników związanych z zaburzeniami równowagi jest 
kolejną istotną częścią oceny ryzyka upadków u pacjentów z cukrzycą typu 2. Warto 
zauważyć, że związek neuropatii obwodowej z upadkami potwierdza także tegoroczne 
badanie Gu Eon Kanga i wsp. wskazujące, że chorzy na nowotwory złośliwe z neuro-
patią obwodową indukowaną chemioterapią (CIPN, ang. chemotherapy-induced peri-
pheral neuropaty) są bardziej narażeni na ryzyko upadków i FoF. Chociaż FoF może 
przyczyniać się do pogorszenia sprawności motorycznej i zwiększenia się ryzyka 
upadków, to powiązanie pozostaje nieznane w CIPN [29]. Prawie 20% chorych z CIPN 
zgłaszało upadki w trakcie lub po chemioterapii [30], a częstość upadków u pacjentów 
z CIPN była trzykrotnie wyższa niż tych bez CIPN [31]. Jak w niedalekiej przeszłości 
dowiedli Jung i wsp. (2021) [32] – pacjenci z upośledzonym zmysłem wibracji (IVS, 
ang. Impaired Vibration Sense) chorujący na cukrzycę, wedle wskazań oceny parametru, 
który ulega zaburzeniu na wczesnym etapie w różnych neuropatiach – progu percepcji 
drgań (VPT, ang. Vibration Perception Threshold), czyli najniższego natężenia 
wibracji możliwego do odebrania bodźca wibracyjnego, wykazywali mniejszą stabil-
ność postawy i równowagę funkcjonalną oraz zwiększony lęk przed upadkiem w porów-
naniu do osób z prawidłowym zmysłem wibracji (NVS, ang. Normal Vibration Sense). 
W badaniu tym uzyskany w Międzynarodowej Skali Skuteczności Zapobiegania Upad-
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kom (FES-I, ang. The Falls Efficacy Scale International) wynik był istotnie wyższy 
w grupie IVS, gdyż osoby te mogą wykazywać obawy związane z nieadekwatnym 
sprzężeniem somatosensorycznym z kończyn dolnych spowodowanym neuropatią 
obwodową. Badanie to sugeruje również, że wartość VPT oraz obecność IVS były 
istotnie związane ze stabilnością postawy, czynnościową równowagą i strachem przed 
upadkiem. Duży wpływ wywarło także badanie Vongsirinavarata i wsp. (2020) [33], 
w ramach którego zbadano związek między FoF, siłą kończyn dolnych oraz spraw-
nością fizyczną a równowagą u osób starszych z cukrzycą, wykorzystując wyniki prze-
prowadzonego zmodyfikowanego testu klinicznego interakcji sensorycznej i równo-
wagi (mCTSIB, ang. Modified Clinical Test of Sensory Interaction in Balance). Znaczący 
spadek całkowitego wyniku i nieudane wyniki testu sugerowały wzrost stopnia upo-
śledzenia równowagi u danego pacjenta. Wzrost liczby nieudanych wyników testu był 
równoznaczny ze wzrostem liczby wejściowych sygnałów sensorycznych, których 
osoby z cukrzycą nie były w stanie wykorzystać do utrzymania równowagi. Przykła-
dowo – nieudane wykonanie warunku 4 testu wykorzystano do rozpoznania upośledzenia 
funkcji przedsionka u diabetyków. Podobnie nieudana realizacja zadania w warunku 3 
i 4 wskazywała na upośledzenie korzystania z bodźców wzrokowych i przedsion-
kowych w celu utrzymania równowagi. Natomiast interesujący rezultat częściowo 
ankietowego badania Wanga i wsp. (2021) [34] dotyczącego sprawności fizycznej 
dowiódł, że najważniejszymi czynnikami ryzyka upadku są: strach przed upadkiem, 
siła uścisku dłoni i płeć żeńska. Co ważne – siła uścisku dłoni była istotnym czynni-
kiem ryzyka upadków tylko u kobiet z cukrzycą. Uzasadnia to fakt, że u starszych 
kobiet całkowita masa tłuszczu i niższy poziom krążącego insulinopodobnego czyn-
nika wzrostu 1 (IGF-1, ang. Insulin-like growth factor 1) [35, 36] znacznie przyczynia 
się do zwiększenia ich wrażliwości na zmianę siły mięśniowej. 

6. Wnioski 

Lęk przed upadkiem oraz ryzyko upadku są większe u pacjentów geriatrycznych 
z cukrzycą typu 2 niż u pozostałych pacjentów w tej grupie wiekowej (> 65. r.ż.). Na 
zwiększenie tych parametrów wpływają: polineuropatia cukrzycowa, słaba kontrola 
glikemii, zmniejszona wyczuwalność wibracji, zaburzenia widzenia spowodowane 
cukrzycą. Pozostałe czynniki wpływające na pojawienie się lęku i ryzyka upadku są 
niezmienione. Opierając się na dotychczasowych odkryciach, zaleca się, aby przyszłe 
badania objęły kręgiem rozważań wzmożoną częstotliwość występowania FoF u osób 
z innymi niż DPN powikłaniami/następstwami cukrzycy (np. upośledzeniem funkcji 
poznawczych, retinopatią, przedsionkową dysfunkcją, depresją itp.), mogą one bowiem 
częściowo wyjaśnić zwiększenie występowania upadków w obecności powikłań zwią-
zanych z cukrzycą. Pacjenci geriatryczni z cukrzycą typu 2 są grupą pacjentów, która 
wymaga szczególnej uwagi w kwestii lęku przed upadkiem i ryzyka upadku. Ko-
nieczne są badania, by opracować metody zmniejszenia tych parametrów w danej 
grupie pacjentów i ocenić ich skuteczność. 

7. Dyskusja 

W kwestii rozważań nad głównymi czynnikami skorelowanymi z cukrzycą, 
wpływającymi na równowagę, a jednocześnie różnymi od DPN, uwagę zwraca badanie 
Honga i wsp. (2014), którego istotą było wskazanie zależności między zaburzeniami 
widzenia i częstością upadków oraz złamań wśród ludzi starszych [37]. Dowiodło ono 
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bowiem, że osoby u których wystąpiła obustronna lub jednostronna niedowzroczność 
częściej zgłaszały upadki w ciągu 5 lat od wykrycia niedowidzenia w porównaniu 
z osobami bez dysfunkcji okulistycznych. Zatem wydaje się być słuszna często spoty-
kana teza mówiąca o tym, że zaburzenia widzenia spowodowane proliferacyjną retino-
patią cukrzycową lub związane ze słabą kontrolą glikemii także są skorelowane ze 
zwiększoną częstością upadków. 

Różnice w metodologii badań nad lękiem przed upadkiem w literaturze powodują 

dużą rozbieżność (jeśli chodzi o określenie epidemiologii tego zjawiska). Według nie-

których opracowań jest to nawet 85% seniorów [38], jednak duży wpływ na tę liczbę 

ma grupa badana i schorzenia w tej grupie występujące. Niewątpliwie jest to jednak 

problem dotykający, jak wcześniej wspomniano, ponad 50% pacjentów geriatrycz-

nych, koniecznym jest więc właściwe ocenianie występowania strachu przed upadkiem 

i ryzyka upadków, by wdrożyć możliwe działania profilaktyczne [4, 38], szczególnie, 

że według starszych danych z 2011 roku – od 28 do 35% ludzi powyżej 65. r.ż. dozna 

upadku. Pomocy medycznej wymaga ok. 20% upadków, z czego 15% skutkuje 

zwichnięciami stawów, stłuczeniami tkanek miękkich, a 5% prowadzi do złamań, np. 

szyjki kości udowej (1-2% osób starszych) [39]. 

Z powodu faktu, że strach przed upadkiem jest związany ze zmniejszoną spraw-

nością fizyczną, podejmowano próby mające na celu jego zmniejszenie poprzez wdra-

żanie ćwiczeń fizycznych. Wyniki wskazują jednak, że ćwiczenia przynoszą niewielkie 

bądź umiarkowane rezultaty, a ich pozytywny wpływ może być większy, gdy działania 

te podejmowane są w grupach. Dodatkowo wpływ wprowadzania aktywności fi-

zycznej u seniorów na zmniejszenie lęku przed upadkiem może być mniejszy w bada-

niach, w których grupa kontrolna była jednocześnie poddawana innej interwencji (np. 

spotkania towarzyskie, edukacja, zajęcia kreatywne). Nie można jednak wykluczyć 

pozytywnych w tym zakresie skutków interwencji ruchowych – ze względu na małą 

ilość badań na ten temat [40]. 

Zależnością, nad którą warto się pochylić jest także związek częstości upadków 

z lękiem przed upadkiem. O ile lęk przed upadkiem jest czynnikiem ryzyka samego 

upadku [38], to wykazano, że seniorzy, którzy upadli więcej niż 3 razy w przeciągu 

ostatnich sześciu miesięcy zmagali się z mniejszym strachem przed upadkiem niż 

seniorzy którym zdarza się to rzadko bądź wcale. Podobne wyniki uzyskano w grupie 

pacjentów z chorobą Parkinsona. Jako możliwą przyczynę tego zjawiska wskazano 

prawdopodobieństwo, że osoby częściej narażone na upadek obawiają się w mniej-

szym stopniu jego konsekwencji niż pacjenci wykazujący lęk przed upadkiem [41]. 
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Cukrzyca typu 2 a lęk przed upadkiem u pacjentów geriatrycznych 

Streszczenie 

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy można stwierdzić, że cukrzyca typu 2 przyczynia się do wzmożenia 

lęku przed upadkiem u ludzi starszych. Lęk ten definiowany jest jako obawa powodująca ograniczenie 
codziennej aktywności pacjenta. Co ważne, występowanie tego rodzaju lęku nie zawsze jest poprzedzone 

wcześniejszym incydentem. Istnieje wiele czynników, które wpływają na występowanie oraz nasilenie 

opisywanej przypadłości, takie jak wiek, płeć czy poziom zdolności poznawczych. Ze względu na 

powszechne jego występowanie wśród seniorów, ocena tego rodzaju lęku stanowi jeden z elementów, 

który powinien zostać wzięty pod uwagę podczas współpracy z pacjentem geriatrycznym. 

Lęk przed upadkiem jest także jednym z czynników predykcyjnych samego upadku. Co roku około 28-35% 

osób powyżej 65. roku życia doznaje upadków, a odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem oraz obecnością 

czynników ryzyka. Upadki stanowią poważny problem dla starszych pacjentów. Konsekwencje, jakie za 
sobą niosą, to wydłużony czas hospitalizacji, zwiększony koszt opieki oraz wtórne urazy, które mogą pro-

wadzić do obniżenia jakości życia, inwalidztwa, a nawet śmierci. Powyższe następstwa tłumaczą po-

wszechny wśród seniorów lęk przed upadkiem. 

W niniejszej pracy przeglądowej dokonano analizy dostępnego piśmiennictwa. Wykazano że neuropatia 
obwodowa, powikłanie cukrzycy typu 2, przyczyniająca się do powstania dysfunkcji czuciowej, moto-

rycznej oraz autonomicznej, jest uważana za najbardziej prawdopodobną przyczynę lęku przed upadkami, 

jak i samych upadków u osób z cukrzycą. Skupiono się także na korelacji lęku przed upadkiem oraz 

cukrzycą typu 2 z ryzykiem i częstością upadków wśród pacjentów geriatrycznych. Wciąż potrzebne są 
jednak dalsze badania nad czynnikami związanymi z równowagą i ryzykiem upadków u diabetyków. 

Słowa kluczowe: lęk przed upadkiem, cukrzyca, neuropatia obwodowa 

Type 2 diabetes and fear of falling in geriatric patients 

Abstract 

According to the current state of knowledge, it can be concluded that type 2 diabetes contributes to the fear 

of falling in the elderly. This anxiety is defined as the fear causing the limitation of the patient's daily 
activities. Importantly, the occurrence of this type of anxiety is not always preceded by a previous incident. 

There are many factors that affect the occurrence and severity of the condition, such as age, gender or the 

level of cognitive abilities. Due to its common occurrence among seniors, the assessment of this type of 

anxiety is one of the elements that should be taken into account when working with a geriatric patient. 
Fear of falling is also one of the predictors of falling itself. Every year, approximately 28-35% of people 

over the age of 65 experience falls, and the proportion increases with age and the presence of risk factors. 

Falls are a serious problem for elderly patients. Their consequences include prolonged hospitalization, 

increased cost of care, and secondary injuries that can lead to reduced quality of life, disability and even 
death. The above consequences explain the fear of falling, common among seniors. In this review, the 

available literature was analyzed. It has been shown that peripheral neuropathy, a complication of type 2 

diabetes, contributing to sensory, motor and autonomic dysfunction is considered the most likely cause of 

fear of falls as well as of falls themselves in people with diabetes. It also focused on the correlation 
between fall anxiety and type 2 diabetes mellitus and the risk and frequency of falls in geriatric patients. 

However, more research is still needed on the factors related to balance and the risk of falls in diabetics. 

Keywords: diabetes mellitus, fear of falling, peripheral neuropathy 
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Występowanie ognisk epidemicznych  

wyzwaniem dla szpitali XXI wieku 

1. Wprowadzenie 

Zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI, ang. Healthcare Associated Infec-
tion) stanowią poważne zagrożenie dla niepowikłanego przebiegu hospitalizacji pacjenta. 
Celem monitorowania HAI jest ocena ich częstości występowania, opis czynników 
ryzyka zakażenia występujących po stronie przyjmowanego do szpitala pacjenta, jak 
i po stronie środowiska szpitalnego, w którym inwazyjne procedury medyczne oraz 
szeroko stosowana antybiotykoterapia przyczyniają się do szerzenia zakażeń wywoła-
nych drobnoustrojami wielolekoopornymi. Zakażenia te zagrażają życiu pacjenta ze 
względu na brak opcji terapeutycznych, dlatego istotne jest monitorowanie czynników 
etiologicznych zakażeń i ich oporności na antybiotyki. Duży potencjał epidemiczny 
patogenów alarmowych i łatwość ich rozprzestrzeniania w środowisku szpitalnym 
sprawia, że oprócz zakażeń występujących w oddziałach szpitalnych – endemicznie 
znaczącym problemem stają się zakżenia występujące epidemicznie. Monitorowanie, 
szybkie wdrażanie procedury izolacji pacjenta zakażonego oraz minimalizowanie 
czynników ryzyka zakażenia zwiększają bezpieczeństwo pacjenta w trakcie hospi-
taliazacji. 

W Polsce kierownicy podmiotów leczniczych zobowiązani są zgodnie z art. 14 
ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi [1] do monitorowania i rejestracji zakażeń szpitalnych oraz czynników 
alarmowych, wykonywania badań laboratoryjnych umożliwiających identyfikację bio-
logicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, 
sporządzania i przekazywania raportów o bieżącej sytuacji szpitala a także zgłaszania 
w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych 
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

Wzrost liczby zakażeń wśród pacjentów i personelu ponad spodziewany (ende-
miczny) poziom, który do tej pory był stwierdzany w oddziale nazywamy ogniskiem 
epidemicznym [2]. O ognisku mówimy także w przypadku pojawienia się dwóch lub 
więcej zakażeń wywołanych przez drobnoustój do tej pory niewystępujący lub o wcześniej 
nie stwierdzanym mechanizmie oporności [2, 3]. 

2. Cel pracy 

Celem głównym pracy było wypracowanie strategii zapobiegania występowaniu 
ognisk zakażeń w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. 

Cele szczegółowe to: 
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Techniczna w Katowicach, 41-800 Zabrze, www.wst.com.pl; ekocur@szpitalzabrze.pl, Szpital Miejski 
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• analiza liczby ognisk epidemicznych w szpitalu; 

• analiza dróg szerzenia się zakażeń w ogniskach epidemicznych; 

• analiza patogenów powodujących zakażenia w ogniskach. 

3. Materiał i metody 

Od 2014 roku w Szpitalu Miejskim w Zabrzu prowadzony jest czynny monitoring 
zakażeń szpitalnych przy użyciu programu komputerowego InfoMedica Zakażenia 
wersja 4.60.4.0 autorstwa Asseco Poland S.A. Monitoring prowadzi Zespół Kontroli 
Zakażeń Szpitalnych (ZKZS), w którego skład wchodzi: lekarz – przewodniczący 
zespołu, dwie pielęgniarki epidemiologiczne oraz mikrobiolog. Program komputerowy 
umożliwia codzienny przegląd wyników badań mikrobiologicznych wykonywanych 
w poszczególnych oddziałach szpitala oraz wstępną kwalifikację zakażenia na poza-
szpitalne i szpitalne. Program ułatwia obserwację jednoczasowo występujących zakażeń 
w oddziale, czyli pozwala na wstępną ocenę występowania ogniska epidemicznego. 
W przypadku podejrzenia ogniska ZKZS w porozumieniu z kierownikiem szpitala 
zgłasza epidemiczny wzrost zakażeń do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Materiał poddany analizie stanowiła dokumentacja Zespołu Kontroli Zakażeń Szpi-
talnych Szpitala Miejskiego w Zabrzu: raporty wstępne o wystąpieniu ogniska oraz 
raporty końcowe z wygaszenia ogniska, które przesyłane są do właściwego państwo-
wego inspektora sanitarnego. 

Wzór raportu wstępnego i końcowego jest określony w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie listy czynników alarmowych, rejestru 
zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epide-
miologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r. nr 294, poz. 1741) i zawiera dane dotyczące 
liczby pacjenów w ognisku epidemicznym, liczbę pacjentów narażonych na zakażenie, 
liczbę zgonów, liczbę personelu z objawami zakażenia, postać kliniczną zakażenia, 
charkterystykę biologicznego czynnika chorobotwórczego, podejrzewane źródło zaka-
żenia w ognisku epidemicznym, drogi przenoszenia zakażenia oraz podjęte działania 
zapobiegawcze w celu przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych [4]. 

Przeanalizowano zarejestrowane ogniska zakażeń od stycznia 2014 do marca 2022 roku.  

4. Wyniki 

Od stycznia 2014 roku do grudnia 2017 roku nie zarejestrowano ogniska epide-
micznego. W tym czasie rejestrowano zakażenia o charakterze endemicznym. Pierwsze 
zarejestrowane ognisko epidemiczne wystąpiło w 2018 roku w oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii medycznej. W 2019 roku zgłoszono trzy ogniska epidemiczne, 
które wystąpiły w oddziale chorób wewnętrznych. W 2020 roku zgłoszono do powia-
towej stacji sanitarno-epiedemiologicznej pięć ognisk epidemicznych. Dwa ogniska 
wystąpiły w oddziale chorób wewnętrznych, dwa w oddziale neurologii z pododdziałem 
udarowym i jedno ognisko w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL). Rok 2021 to 
dwanaście ognisk zarejestrowanych w szpitalu: cztery w oddziale chorób wewnętrznych, 
trzy w w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, po dwa w oddziale anestezjologii i inten-
sywnej terapii medycznej oraz w oddziale chirurgii ogólnej, jedno w oddziale chirurgii 
urazowo-ortopedycznej. Do końca marca 2022 roku wystąpiło sześć ognisk epidemicz-
nych: dwa w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii medycznej i po jednym 
w czterech oddziałach (tab. 1). Łącznie w analizowanym okresie zgłoszono do powia-
towej stacji sanitarno-epidemiologicznej 27 ognisk epidemicznych. Co roku rejestro-
wano wzrost liczby ognisk w szpitalu w porównaniu do roku porzedniego. 
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Tabela 1. Liczba ognisk i oddziały, w których wystąpiły z podziałem na lata 

Oddział 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021 

rok 

2022 

rok 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii medycznej 1 0 0 2 2 

Oddział chorób wewnętrznych 0 3 2 4 1 

Oddział chirurgii ogólnej 0 0 0 2 1 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 0 0 0 1 1 

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym 0 0 2 0 0 

Zakład opiekuńczo-leczniczy 0 0 1 3 1 

Łącznie w szpitalu: 1 3 5 12 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów ZKZS 

Najwięcej ognisk wystąpiło na oddziale chorób wewnętrznych. Było ich 10. Na 
oddziale anestezjologii i intensywnej terapii medycznej oraz w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym zarejestrowano od 2018 roku do marca 2022 roku po pięć ognisk. Na 
oddziale chirurgii ogólnej wystąpiły trzy ogniska, a na oddziale neurologii z pododdzia-
łem udarowym i na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej dwa ogniska epidemiczne. 
Oddziały, w których nie zarejestrowano ognisk epidemicznych to: oddział położniczo-
ginekologiczny i neonatologiczny. 

Biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodowały ogniska w Szpitalu 
Miejskim w Zabrzu to: Gram ujemna pałeczka Klebsiella pneumoniae wytwarzającą 
karbapenemazy (KPC, ang. Klebsiella pneumoniae carbapenemase), Gram-dodatnia 
beztlenowa laseczka Clostridioides difficile oraz wirus SARS-CoV-2. 

Zakażenia Clostridioides difficile doprowadziły do wystąpienia 11 ognisk epidemicz-
nych. Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 spowodowały również 11 ognisk, a Klebsiella 
pneumoniae (KPC) wywołała pięć ognisk (rys. 1). 

 

 

Rysunek 1. Liczba ognisk epidemicznych wywołana poszczególnymi czynnikami biologicznymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów ZKZS 
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W analizowanych latach łączna liczba pacjentów, u których wystąpiło zakażenie 

w ogniskach epidemicznych wyniosła 195. Najwięcej zakażonych, bo 66,7% (n = 130) 

było pacjentów z wiursem SARS-CoV-2. Zakażenie Clostridioides difficile dotyczyło 

50 pacjentów, czyli 25,6% zakażonych w ogniskach epidemicznych. U 7,7% (n = 15) 

chorych rozpoznano zakażenie, którego czynnikiem etiologicznym była Klebsiella 

pneumoniae (KPC). Rok 2021 jest rokiem, w którym nastąpił trzykrotny wzrost liczby 

zakażeń omawianych patogenów w stosunku do lat poprzednich (tab. 2). 

Tabela 2 Liczba pacjentów zakażonych z podziałem na czynnik etiologiczny zakażeń  

Liczba pacjentów 

z czynnikiem biologicznym 

2018 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

2021  

rok 

2022 

rok 

Łącznie 

Clostridioides difficile 0 7 6 18 19 50 

SARS-CoV-2 0 0 26 83 21 130 

Klebsiella pneumoniae KPC 2 0 0 7 6 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów ZKZS 

Najwięcej pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 zdiagnozowano w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym. Zakażenia w ZOL stanowiły 45,4% wszystkich zakażeń tym 

wirusem. Na drugim miejscu był oddział chorób wewnętrznych, gdzie zakażenia 

SARS-CoV-2 stanowiły 17,7% wszystkich zachorowań. Na trzecim miejscu uplaso-

wały się dwa oddziały: chirurgia ogólna i chirurgia urazowo-ortopedyczna z odsetkiem 

16,2% zakażeń SARS-CoV-2. 

Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridioides difficile naj-

częściej występowało wśród pacjentów oddziału chorób wewnętrznych. Zakażenia 

w oddziale stanowiły 90% wszystkich zachorowań w ogniskach wywołanych laseczką 

Clostridioides difficile. Pozostałe zakażenia dotyczyły oddziału chirurgii ogólnej (6%) 

oraz oddziału neurologii z pododdziałem udarowym (4%). 

Zakażenia, których czynnikiem etiologicznym była Klebsiella pneumoniae (KPC) 

dominowały w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii medycznej (73,3%). Pozo-

stałe zakażenia tym patogenem dotyczyły zakładu opiekuńczo-leczniczego (26,7%). 

Ogniska epidemiczne wywołane wirusem SARS-CoV-2 wystąpiły w sześciu oddziałach 

szpitala. Trzy oddziały zarejestrowały ogniska spowodowane Clostridioides difficile, 

a dwa oddziały ogniska zakażeniami Klebsiella pneumoniae (KPC) (rys. 2). 

W raportach przesłanych do powiatowego inspektora sanitarnoego wskazano, że 

główną drogą szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 była droga powietrzno-kropelkowa, 

a w pozostałych ogniskach, gdzie czynnikiem etiologicznym była Clostridioides 

difficile lub Klebsiella pneumoniae droga kontaktowa. 

W przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 zmarło 21 pacjentów, co stanowiło 16,2% 

pacjentów zakażonych w ogniskach endemicznych spowodowanych tym wirusem. 

W ogniskach wywołanych Clostridioides difficile zmarło 8 pacjentów, czyli 16% zaka-

żonych w ognisku. Zarejestrowane w trakcie trwania ognisk z czynnikiem etiologicz-

nym Klebsiella pneumoniae (KPC) trzy zgony stnowiły 20% pacjentów zakażonych tą 

bakterią. 

Najwyższy odsetek pacjentów hospitalizowanych, którzy doznali zakażenia w ognisku 

epidemicznym wystąpił w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i wyniósł 10,5%. Najniższy 
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dotyczył pacjentów oddziału neurologii i wyniósł 0,1% (tab. 3). Biorąc pod uwagę 

liczbę hospitalizacji w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, tylko w trakcie trwania pan-

demii wirusa SARS-CoV-2 (marzec 2020-marzec 2022) odsetek pacjentów, u których 

wystąpiło zakażenie tym wirusem wzrasta do 43,4%. W oddziale anestezjologii i inten-

sywnej terapii medycznej 2% hospitalizowanych pacjentów znalazło się w ogniskach 

epidemicznych, które zarejestrowane zostały w latach 2018-2022; 1% pacjentów ho-

spitalizowanych w oddziale chorób wewnętrznych doznało zakażenia w ognisku epi-

demicznym. Łącznie u 0,7% pacjentów hospitalizowanych w oddziałach, w których 

wystąpiło ognisko zdiagnozowano jeden z trzech czynników etiologicznych powodują-

cych ogniska szpitalne. 

 
Rysunek 2. Liczba zakażonych pacjentów w latach 2018-2022 z podziałem na oddziały 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów ZKZS 

Tabela 3. Odsetek pacjentów zakażonych w ogniskach w analizowanych latach 

Oddział Liczba 

hospitalizacji 

2018-2022 

Liczba 

zakażonych 

w ogniskach 

2018-2022 

Odsetek 

zakażonych 

w trakcie 

hospitalizacji 

Oddział anestezjologi i intensywnej 

terapii medycznej  

661 13 2% 

Oddział chorób wewnętrznych 6 566 68 1% 

Oddział chirurgii ogólnej 6 757 24 0,4% 

Oddział chirurgii urazowo-

ortopedycznej 

8 251 21 0,3% 

Oddział neurologii 5 578 6 0,1% 

Zakład opiekuńczo-leczniczy 601 63 10,5% 

Łącznie w oddziałach 

z zarejestrowanymi ogniskami: 

28 414 195 0,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZKZS. 
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Tylko w trakcie trwania ognisk wywołanych SARS-CoV-2 zakażenia diagnozo-

wano także wśród pracowników. Łącznie we wszystkich ogniskach wywołanych 

wirursem SARS-CoV-2 zdiagnozowano 18 zakażeń u pracowników. 

5. Dyskusja 

Wzrost liczby ognisk w Szpitalu Miejskim w Zabrzu wpisuje się w tendencję 

ogólnopolską. W raporcie o stanie sanitranym kraju opracowanym przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego (GIS), a zawierającym dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 

zwrócono uwagę na wzrost liczby zgłoszonych ognisk epidemicznych zanotowany we 

wszystkich województwach. Jak podaje GIS w roku 2020 zgłoszono 2800 ognisk 

zakażeń, co stanowiło 50% wszystkich zgłoszonych ognisk na przestrzeni 14 lat [5]. 

Czynniki etiologiczne ognisk szpitalnych zarejestrowane w Szpitalu Miejskim 

w Zabrzu były identyczne z tymi, które dominowały w innych szpitalach w Polsce. 

W 2020 roku 81% wszystkich ognisk zgłoszonych do organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej stanowiły ogniska, których czynnikiem etiologicznym był wirus SARS-

CoV-2 [5]. W naszym szpitalu ogniska spowodowane wirusem SARS-CoV-2 domino-

wały w roku 2021, a w 2020 były na drugim miejscu, zaraz za zakażeniami, których 

czynnikiem etiologicznym była Clostridioides difficile. 

Omawiany problem ognisk szpitalnych jest również problemem ogólnoświatowym. 

Europejskie i północnoamerykańskie towarzystwa chorób zakaźnych uznały Closti-

dioides difficile za główną przyczynę biegunek związanych z opieką zdrowotną i główną 

przyczynę ognisk szpitalnych. Laseczka ta jest odpowiedzialna za ok. 25% przy-

padków biegunek poantybiotykowych [6]. 

Lewandowski K. i wsp. wykazali, że zapadalność na zakażenie Clostridioides 

difficile w trakcie pandemii COVID-19 wzrosła w Klinice Chorób Wewnętrznych 

i Gastroenterologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Zapa-

dalność na zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane Clostridioides difficile 

w roku 2019 wynosiła w ich klinice 2,6%, a w okresie od 15 marca 2020 roku do 15 

czerwca 2020 roku – 10,9%. Autorzy badania wykazują związek zachorowań ze 

zwiększonym zużyciem antybiotyków/100 osobodni hospitalizacji, które w roku 2019 

wynosio 57,2 vs 105 w okresie od 15 marca 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku [7]. 

Także Spigaglia P. podaje, że u około 19% pacjentów z COVID-19 występuje 

biegunka poantybiotykowa [8]. W naszym szpitalu również zaobserwowano zwiększoną 

zapadalność na zakażenie jelita cienkiego i grubego wywołane Clostridioides difficile 

wśród pacjentów oddziału chorób wewnętrznych w latach pandemicznych, kiedy to 

oddział przekształcany był w oddział covidowy. 

Kolejnym wyzwaniem dla szpitali XXI wieku stają się zakażenie wieloopornymi na 

antybiotyki patogenami. Jak podaje Chmielewska S.J. w Polsce od 2013 roku odno-

towujemy wzrost liczby pacjentów, u których izolowana jest oporna na karbapenemy 

Klebsiella pneumoniae [9]. Baraniak A. i wsp. opisali obejmujące 370 pacjentów z 51 

placówek opieki zdrowotnej szybko rozprzestrzeniające się międzyregionalne ognisko 

zakażeń Klebsiella pneumoniae NDM-1 w Polsce. Stanowiło ono w latach 2012-2014 

największe ognisko w kraju nieendemicznym dla opisanego szczepu [10]. W Polsce 

w latach 2010-2014 zanotowano również wzrost zakażeń, którego czynnikiem etiolo-

gicznym była Klebsiella pnuemoniae KPC [11]. 
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Cassini A. i wsp. wykazali sześciokrotny wzrost śmiertelności w Europie w latach 

2007-2015 z powodu zakażeń K. pneumoniae opornej na karbapenemy [12]. 

Xu L. i wsp. wykazali w metaanalzie, która obejmowała 2462 pacjentów wysoką 

śmiertelność w przebiegu zakażeń Klebsiella pneumoniae oporną na karbapenemy: 

42,14% vs. 21,16% u zakażonych Klebsiella pneumoniae wrażliwą na karbapenemy 

[13]. W Szpitalu Miejskim w Zabrzu w ogniskach, w których czynnikiem etiologicznym 

była Klebsiella pneumoniae (KPC) występowała najwyższa śmiertelność w porów-

naniu ogniskami, gdzie czynnikiem ryzyka był wirus SARS-CoV-2 lub laseczka 

Clostridioides difficile. 

Powszechność ognisk SARS-CoV-2 w trakcie pandemii COVID-19 znalazła od-

zwierciedlenie w licznych doniesieniach dotyczących występowania tych ognisk 

w szpitalach. Autorzy podkreślają łatwość szerzenia się wirusa w warunkach szpital-

nych i konieczność stosowania izolacji wobez pacjentów zakażonych wiursem SARS-

CoV-2 [14-18]. 

Do podstawowych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 

drogą kontaktową i powietrzno-kropelkową należy izolacja pacjenta z zakażeniem. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wyko-

nującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595) nakłada obowiązek posia-

dania izolatki w szpitalu [19]. Dodatkowo określa, iż w izbie przyjęć należy zapewniać 

możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, oddział dziecięcy ma posiadać co najmniej 

jedną izolatkę, a w oddziale chorób zakaźnych mają znajdować się co najmniej trzy 

izolatki. Rozporządzenie nie nakłada obowiązku posiadania izolatki w innych oddzia-

łach poza wymienionymi w rozporządzeniu.  

W raporcie z 2013 roku opracowanego przez ECDC na podstawie punktowego ba-

dania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania antybiotyków w szpitalach 

pracujących w systemie ostrodyżurowym przedstawiono, że odsetek jednoosobowych 

sal chorych w szpitalach objętych badaniem w Unii Europejskej wynosi 49,4% [20]. 

W tym samym badaniu prowadzonym w Polsce najwięskszy niedobór jednoosobowych 

sal chorych występował w szpitalach powiatowych/miejskich. W 2014 roku odsetek 

pojedynczych sal chorych w tych szpitalach wyniósł 10,1%, a w 2015 roku 11,4% [21]. 

Analiza z wszystkich typów szpitali (powiatowe/miejskie, wojewódzkie, specjalistyczne) 

biorących udział w badaniu pozwoliła wyciągnąć wniosek, że odsetek jednoosobowych 

sal chorych w polskich szpitalach pozostaje blisko czterokrotnie niższy w porównaniu 

ze szpitalami europejskimi, czego efektem jest mniejsza zdolność do izolacji pacjentów 

zakażonych lub skolonizowanych wielolekoopornymi drobnoustrojami [21]. W Szpitalu 

Miejskim w Zabrzu odsetek jednoosobowych sal chorych wynosił 5,1%. 

W celu zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną silnym zale-

ceniem jest izolowanie pacjentów z Clostridioides difficile w jednoosobowych salach 

z własną łazienką i toaletą [22, 23]. Podobnie przy zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 

[24, 25] oraz Klebsiella pneumoniae (KPC) [26, 27]. 

6. Wnioski/Podsumowanie 

Rosnąca liczba pacjentów zakażonych wielolekoopornymi drobnoustrojami przeno-

szonymi drogą kontaktową oraz występowanie ognisk SARS-CoV-2 przenoszonych 

drogą powietrzno-kropelkową w różnych oddziałach szpitala wskazują na potrzebę 



 

Ewelina Kocur, Anna Janus 
 

90 
 

posiadania co najmniej jednej izolatki w każdym oddziale szpitalnym. Umieszczenie 

takiego wymogu w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wy-

magań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonują-

cego działalność leczniczą ułatwiłoby kadrze zarządczej szpitala podejmowanie decyzji 

o tworzeniu izolatek w każdym oddziale szpitala 

Pożądanym rozwiązaniem jest też zwiększenie odsetka pojedynczych sal chorych 

z osobnym węzłem sanitarnym oraz zmniejszenie zagęszczenia łóżek w salach pa-

cjentów. 

Strategia minimalizująca rozprzestrzenianie się zakażeń patogenami wieloleko-

opornymi powinna zawierać nadzór nad racjonalną antybiotykoterapią w szpitalu. 
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Występowanie ognisk epidemicznych wyzwaniem dla szpitali XXI wieku 

Streszczenie 

Nadzór nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną, monitorowanie występujących w szpitalu zaka-

żeń endemicznych i epidemicznych oraz szybkie zastosowanie procedury izolacji pacjenta zakażonego 
zwiększa bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów. Celem przeprowadzonej analizy było ustalenie 

strategii zapobiegania występowaniu ognisk epidemicznych w szpitalu Miejskim w Zabrzu. Przeanalizowano 

dokumentację Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych dotyczącą zarejestrowanych w latach 2018-2022 

ognisk epidemicznych. W analizowanym okresie wystąpiło 27 ognisk, w których zakażonych było 195 
pacjentów. Najwięcej pacjentów (66,7%) było zakażonych wirusem SARS-CoV-2, natomiast 25,6% sta-

nowili pacjenci z zakażeniem Clostridioides difficile, a u 7,7% pacjentów z ognisk zdiagnozowano zaka-

żenie, którego czynnikiem etiologicznym była Klebsiella pnumoniae oporna na karbapenemy. Najwyższa 

śmiertelność występowała w ogniskach Klebsiella pneumoniae (20%). W czasie pandemii SARS-CoV-2 
zakażenia tym wirusem były w szpitalu najliczniejsze ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się 

w warunkach szpitalnych i niski odsetek pojedynczych sal chorych. Strategia zapobiegania występowaniu 

ognisk epidemicznych w szpitalu powinna obejmować: zwiększenie liczby izolatek, nadzór nad racjonalną 

antybiotykoterapią i kontrolę sposobu prowadzenia izolacji pacjentów z zakażeniem. 

Słowa kluczowe: ognisko epidemiczne, karbapenemazy, SARS-CoV-2, zakażenia Clostridioides difficile, 

zapobieganie 

The occurrence of epidemic outbreaks as a challenge for 21st century hospitals 

Abstract 

The monitoring of healthcare-associated infections, the monitoring of endemic and epidemic infections 

occurring in the hospital and the rapid application of the isolation procedure for the infected patient 
increase the safety of hospitalised patients. The aim of the analysis was to establish a strategy for the 

prevention of epidemic outbreaks in the Zabrze City Hospital. Documentation from the Hospital Infection 

Control Team on outbreaks registered between 2018 and 2022 was analysed. During the period analysed, 

there were 27 outbreaks in which 195 patients were infected. Most patients (66.7%) were infected with 
SARS-CoV-2. 25.6% were patients with Clostridioides difficile infection, and 7.7% of outbreak patients 

were diagnosed with an infection whose etiological agent was carbapenem-resistant Klebsiella pnumoniae. 

The highest mortality rate was in Klebsiella pneumoniae outbreaks (20%). During the SARS-CoV-2 

pandemic, infections with this virus were most numerous in the hospital due to the ease of spread in the 
hospital setting and the low proportion of single patient rooms. Strategies to prevent epidemic outbreaks in 

the hospital should include: increasing the number of isolation rooms, supervising rational antibiotic 

therapy and controlling how isolation of patients with infection is carried out.  

Keywords: outbreak, carbapenemases, SARS-CoV-2, Clostridioides difficile infections, prevention 
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Łukasz Pasoń1 

Lekooporność bakterii z rodzaju Listeria 

występujących w wodzie z oczyszczalni ścieków 

komunalnych odprowadzanej do rzeki Warty 

1. Wstęp 

Pałeczki z rodzaju Listeria występują powszechnie w środowisku naturalnym. Można 

je znaleźć w glebie, wodzie, ściekach komunalnych czy w surowych produktach spo-

żywczych. Występują też u zwierząt dzikich i hodowlanych jako składnik mikroflory 

bakteryjnej, przejściowy lub stały [1]. Głównym siedliskiem omawianych bakterii jest 

gleba i gnijące szczątki roślinne. Wszystkie produkty pochodzenia roślinnego i zwie-

rzęcego bez wcześniejszej obróbki cieplnej są potencjalnie zanieczyszczone pałeczkami 

z rodzaju Listeria. Mimo tak powszechnego występowania, listerioza u człowieka jest 

chorobą stosunkowo rzadko spotykaną i wywołuje ją przede wszystkim Listeria 

monocytogenes, znacznie rzadziej inne gatunki [2]. Z pozostałych bakterii omawianego 

rodzaju, izolowanych sporadycznie z próbek mikrobiologicznych pochodzących od 

ludzi, wymienia się L. grayi, L. ivanovii i L. seeligeri. Gatunki takie, jak L. welshimeri, 

L. innocula, L. murrayi i L. denitrificans (obecnie Jonesia denitrificans) znajdowano 

w próbkach odzwierzęcych [1]. 

W badaniach nad klasyfikacją bakterii z rodzaju Listeria naukowcy wykorzystują 

zarówno cechy fenotypowe, jak i hybrydyzację DNA-DNA, analizę sekwencji wybra-

nych genów czy metodę MEE (Multilocus Enzyme Electrophoresis). Przydatną metodą 

jest w tym wypadku również analiza polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych. Na tej 

podstawie wyodrębnione zostały kolejne gatunki i obecnie obejmuje ich w sumie 19. 

Oprócz wcześniej wymienionych są to L. floridensis, L. marthii, L. fleischmannii, 

L. cornellensis, L. aquatica, L. riparia, L. grandensis, L. londoniensis, L. rocourtiae, 

L. booriae i L. newyorkensis. W obrębie gatunków L. ivanovii, L. grayi czy 

L. fleischmannii wyróżnia się także podgatunki [3]. 

Komórki bakterii z rodzaju Listeria są stosunkowo niewielkie, a ich kształt naj-

częściej klasyfikuje się jako pałeczki lub ziarniako-pałeczki. Barwią się Gram-dodat-

nio, choć niektóre szczepy mają tendencję do odbarwiania się. Może to komplikować 

jednoznaczną interpretację wyników. W preparatach klinicznych z kolei mogą tworzyć 

krótkie łańcuszki wskutek braku rozdzielenia komórek potomnych. Niekiedy wystę-

pują parami, przypominając kształtem pneumokoki, co może utrudniać ich identyfi-

kację mikroskopową. W niektórych przypadkach tworzą też palisady przypominające 

nieco morfologicznie maczugowce [2]. 

Po raz pierwszy Listeria monocytogenes opisana została w 1926 roku przez E.G.D. 

Murray'a. Wyizolował ją jako chorobotwórczą bakterię odpowiedzialną za przypadki 

chorób u królików laboratoryjnych. Jest ona najważniejszym patogenem z omawianego 

rodzaju. Początkowo nie doceniano tego drobnoustroju i przypisywano jej wyłącznie 

 
1 Katedra Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, https://wis.pcz.pl/. 
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zakażenia u zwierząt. Dość szybko okazało się za sprawą badań, że również u ludzi 

wywołuje ona objawy chorobowe – pierwsze informacje na ten temat pochodzą  

z 1929 roku. Po 60 latach L. monocytogenes oficjalnie została uznana jako organizm 

chorobotwórczy przenoszony wraz z zanieczyszczoną żywnością. Było to związane 

z wystąpieniem epidemii zatruć pokarmowych po spożyciu surówki Coleslaw w roku 

1981 [4]. W związku z jej wystąpieniem i zidentyfikowaniem L. monocytogenes jako 

czynnika etiologicznego oraz po kolejnych lokalnych epidemiach uznano tę bakterię za 

jeden z głównych drobnoustrojów przenoszonych drogą pokarmową. Nie było to 

spowodowane dużą ilością chorych (było ich stosunkowo niewielu w porównaniu do 

infekcji układu pokarmowego powodowanych przez inne bakterie) ale ze względu na 

wysoki wskaźnik ilości przypadków ciężkich oraz śmiertelnych listeriozy [5]. 

L. monocytogenes powoduje zakażenia różnych części ciała, zarówno u ludzi, jak 

i u zwierząt. Klasyczna listerioza ma postać wrodzoną lub do zakażenia dochodzi 

w trakcie porodu – źródłem bakterii jest matka. Skutkiem tego mogą być przedwczesne 

poronienia, posocznice u noworodków, a w wypadku kobiet o obniżonej odporności, 

również posocznice u ciężarnych. Do groźnych dla życia postaci listeriozy zalicza się 

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie mózgu. Charakteryzują się one 

wysoką śmiertelnością. Z innych jej form u ludzi wymienia się zakażenie skóry i tka-

nek miękkich, zakażenia układu pokarmowego, zapalenie spojówek, otrzewnej, wsierdzia 

czy kości i szpiku. Może też dochodzić do rozwoju zapalenia płuc lub pojawienia się 

ropni w obrębie mózgu [1]. Zawsze w przypadku objawowej listeriozy rokowania są 

poważne, szczególnie jeżeli występuje u noworodków. Śmiertelność sięga tutaj kilku-

dziesięciu procent pacjentów. Najbardziej obciążone są osoby z niedoborami odpor-

ności, w tym z AIDS, w trakcie terapii immunosupresyjnej itp. [2]. Jako czynniki 

wirulencji wymienia się u L. monocytogenes listeriozynę O, białko ActA, fosfolipazę C 

oraz metaloproteazę. Geny kodujące te białka umiejscowione są na chromosomie 

bakteryjnym obok siebie i przenoszone w trakcie podziałów komórkowych. Ich 

ekspresję reguluje białko PrfA [6]. Z innych czynników wirulencji specjaliści podają 

także adhezyny: internalinę A i B oraz białko p60 – również biorące udział w adhezji 

do komórek gospodarza. Po wniknięciu bakterie te zachowują się w organizmie jak 

typowe pasożyty wewnątrzkomórkowe. Rozmnażanie się wewnątrz zainfekowanych 

komórek chroni je przed humoralnymi mechanizmami odpornościowymi, utrudniając 

także skuteczną terapię [2]. 

Na podstawie analiz występowania listeriozy u ludzi oraz częstości jej izolacji 

z produktów spożywczych, podczas połączonego spotkania ekspertów WHO ds. Oceny 

Ryzyka Mikrobiologicznego i FAO, opublikowane zostały przez Komitet Kodeksu ds. 

Higieny Spożywczej wytyczne dotyczące kryteriów czystości mikrobiologicznej dla 

produktów spożywczych gotowych do użycia. Dotyczyły one potencjału wzrostu 

L. monocytogenes w tego typu produktach. W państwach takich, jak Kanada czy Stany 

Zjednoczone obecnie stosuje się politykę „zero tolerancji” zmuszającą dystrybutorów 

oraz producentów do niszczenia partii swoich wyrobów w wypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek ilości pałeczek L. monocytogenes. Od producentów żywności oczekuje 

się również stosowania „dobrych praktyk produkcyjnych” obejmujących np. wyzna-

czenie krytycznych punktów kontrolnych, z których pobiera się próbki do badań 

mikrobiologicznych [7]. 
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Jeżeli chodzi o wrażliwość na antybiotyki stosowane w terapii chorób zakaźnych to 

bakterie z rodzaju Listeria są naturalnie wrażliwe na penicyliny, syntetyczne i pół-

syntetyczne pochodne penicyliny, karbapenemy, ryfamycyny, aminoglikozydy czy tetra-

cykliny. W wypadku chinolonów i niektórych cefalosporyn może występować naturalna 

oporność wśród niektórych izolatów. Wiele szczepów L. monocytogenes wykazuje 

zmniejszoną wrażliwość na te związki przeciwbakteryjne, co może powodować trud-

ności w leczeniu listeriozy [3]. Lekami z wyboru w wypadku zakażeń tym gatunkiem 

są ampicylina lub penicylina G. U pacjentów z obniżoną odpornością łączy się je 

z aminoglikozydem, np. gentamycyną. Stosuje się także terapię skojarzoną sulfonamidem 

z trimetoprimem, np. sulfametoksazol i trimetoprim (kotrimoksazol), jeżeli pacjenci 

wykazują uczulenie na antybiotyki β-laktamowe [8]. Mimo że lekooporność wśród 

bakterii z rodzaju Listeria jest w niewielkim stopniu rozprzestrzeniona na świecie, to 

coraz częściej izoluje się szczepy np. L. monocytogenes oporne na co najmniej jeden 

z antybiotyków, na który wrażliwe są szczepy dzikie. Dotyczy to takich leków, jak 

chloramfenikol, tetracyklina, erytromycyna, wankomycyna, trimetoprim, cefalotyna, 

kwas nalidyksowy, linkomycyna czy fosfomycyna. Jest to trend podobny do występu-

jącego u pozostałych patogenów ludzkich oraz skutek nadużywania antybiotyków 

w lecznictwie czy hodowli zwierząt [9]. 

Geny oporności odpowiedzialne za kodowanie enzymów degradujących antybiotyki 

(np. β-laktamazy) oraz pomp usuwających je z komórki bakterii (np. pompy usuwające 

tetracykliny) mogą być przenoszone nie tylko w trakcie rozmnażania, ale również 

horyzyntalnie podczas procesu koniugacji. Początkowo sądzono, że taki proces może 

odbywać się wyłącznie między komórkami należącymi do tego samego gatunku 

drobnoustroju. Jednak dzięki badaniom nad tym zjawiskiem szybko okazało się, że 

wśród np. bakterii jelitowych może dochodzić do przekazywania plazmidów między 

różnymi gatunkami [10]. Także wśród pałeczek z rodzaju Listeria w ostatnich latach 

wielokrotnie obserwowano taki transfer genów. Opisano np. przekazywanie genów 

oporności na antybiotyki między paciorkowcami i Listeria sp. Dotyczyło to L. murrai, 

L. monocytogenes czy L. grayi, które były w stanie pobrać plazmid IP501 (stwierdzano 

na nim występowanie genów oporności na linkozamidy, makrolidy, chloramfenikol 

oraz streptograminy) w trakcie koniugacji od Streptococcus agalactiae. Plazmid ten 

w kolejnych pokoleniach ulegał replikacji [11]. W innym eksperymencie wykazano 

podobne zjawisko w przypadku Enterococcus faecalis, który przekazywał L. mono-

cytogenes plazmid pAMβ1 warunkujący oporność na erytromycynę. Możliwy okazał 

się także transfer odwrotny tego plazmidu [12]. 

Celem niniejszej pracy była analiza próbek wody – pod kątem występowania oraz 

lekowrażliwości bakterii z rodzaju Listeria – pochodzącej z oczyszczalni ścieków 

komunalnych odprowadzanej do rzeki Warty, w średniej wielkości mieście w Polsce. 

2. Materiały i metody 

Do badań wykorzystano próbki wody po procesie oczyszczania w oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Częstochowie; pobrane zostały bezpośrednio z miejsca ich 
odprowadzania do rzeki Warty. Niezwłocznie po pobraniu przewożono je do laborato-
rium i w przeciągu około 1 godziny wykonywano z nich posiewy mikrobiologiczne. 
W tym celu przygotowywano dla każdej z prób serię rozcieńczeń w roztworze soli 
fizjologicznej w zakresie od 100 do 104. Badania wykonywano w trzech powtórze-
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niach. W sumie przebadano cztery próbki analizowanej wody pobrane w kilkuty-
godniowych odstępach czasowych w okresie letnim i jesiennym. 

W trakcie badań mikrobiologicznych wykorzystywano podłoże ALOA przeznaczone 
do izolacji bakterii z rodzaju Listeria sp. Do pożywki dodawano dodatkowo suplement 
intensyfikujący wzrost badanych pałeczek oraz suplement ograniczający namnażanie 
innych drobnoustrojów (oznaczenia firmy Biomaxima: L. mono EnrichmentSuppl., 
L. mono SelectiveSuppl. I i II). W skład suplementu selektywnego wchodzi polimyksyna 
B (suppl. I) oraz kwas nalidyksowy i amfoterycyna B (suppl. II). Na tak przygotowaną 
pożywkę nanoszono po 0,1 ml próbki w odpowiednim rozcieńczeniu, którą następnie 
rozprowadzano równomiernie głaszczką. Okres inkubacji wynosił 24 godziny 
w temperaturze 37˚C. Bakterie z rodzaju Listeria na tym podłożu wyrastają w postaci 
niewielkich kolonii o barwie zbliżonej do zielonej czy szarozielonej. Z kolonii tego 
typu pobierano ezą niewielką ilość materiału i przesiewano na osobne płytki metodą 
redukcyjną. Zabieg ten wykonywano trzykrotnie. Umożliwiło to wyhodowanie czystych 
kultur poszczególnych mikroorganizmów. 

Po uzyskaniu czystych izolatów przystąpiono do ich identyfikacji oraz wykonania 
antybiogramu. W celu oznaczenia gatunkowego bakterii posłużono się testami bioche-
micznymi Listeria System 18R firmy Liofilchem obejmującymi18 prób biochemicz-
nych. Przygotowaną zawiesinę każdej z badanych bakterii w soli fizjologicznej umiesz-
czano w poszczególnych dołkach zawartych w testach, a następnie inkubowano w tem-
peraturze 37˚C przez 24 godziny. Po tym czasie dokonywano odczytów wyników z uży-
ciem klucza cyfrowego załączonego do testu. Dodatkowo wykonywano także próby na 
obecność oksydazy cytochromowej oraz preparaty mikroskopowe barwione metodą 
Grama w celu oceny morfologii komórek bakteryjnych. 

Określenie wrażliwości na antybiotyki przeprowadzono z użyciem podłoża Mueller-
Hinton II, stosując metodę dyfuzyjno-krążkową. W trakcie wyboru antybiotyków kie-
rowano się zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości 
Drobnoustrojów [13] oraz wskazaniami Europejskiego Komitetu do Spraw Oznaczania 
Lekowrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) [14]. Wykorzystano w niniejszych 
badaniach następujące antybiotyki: amoksiklaw (amoksycylina + kwas klawulanowy – 
AMC30), penicylinę benzylową (P1), ampicylinę (AM2 i AM25), ceftazydym 
(CAZ30), ciprofloksacynę (CIP5), cefuroksym (CXM30), kotrimoksazol (sulfameto-
ksazol + trimetoprim – SXT25), erytromycynę (E15), amikacynę (AK30), gentamycynę 
(CN30), meropenem (MEM10) i cefazolinę (CZ30). Po wysianiu zawiesiny poszcze-
gólnych bakterii na podłoże Mueller-Hinton II i umieszczeniu krążków nasączonych 
odpowiednimi antybiotykami (stężenia w mg/ml podane w nazwach skrótowych) 
prowadzono inkubację przez 24 godziny w temperaturze 37˚C. Następnie dokonano 
odczytu wyników poprzez pomiar średnicy obszaru zahamowania wzrostu bakterii 
wokół krążka (w milimetrach). 

3. Wyniki badań 

Ogólna liczebność bakterii podejrzanych o przynależność do rodzaju Listeria 
wyhodowanych na podłożu ALOA z dodatkiem odpowiednich suplementów mieściła 
się w zakresie 8 x 101 do 8,1 x 102 jtk/ml, co przedstawiono w tabeli 1. W pierwszej, 
drugiej oraz czwartej serii badawczej oprócz zidentyfikowanych bakterii wyizolowano 
jeszcze po dwa inne szczepy, jednak nie spełniały one wymagań koniecznych do 
zakwalifikowania ich do rodzaju Listeria czy Jonesia ze względu na obecność oksydazy 
cytochromowej bądź zdolność do wytwarzania siarkowodoru. 
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Tabela 1. Liczebność bakterii (jtk/ml) w czterech badanych próbkach wody z oczyszczalni ścieków 

komunalnych wyizolowanych z podłoża ALOA z dodatkiem suplementów I i II 

 I seria 

badawcza 

II seria 

badawcza 

III seria badawcza IV seria 

badawcza 

Liczebność w jtk 

w przeliczeniu na 1 ml 

wody (średnia  

z 3 posiewów) 

 

8 x 101 

 

3,2 x 102 

 

1,5 x 102 

 

8,1 x 102 

 

Zidentyfikowane 

bakterie 

Listeria grayi 

Jonesia 

denitrificans 

Listeria grayi 

Listeria grayi 

 

Listeria 

monocytogenes 

Jonesia 

denitrificans 

Listeria grayi 

 

Listeria 

monocytogenes 

Listeria 

monocytogenes 

Listeria grayi 

Jonesia denitrificans 

Jonesia 

denitrificans 

Jonesia 

denitrificans 

Listeria grayi 

 

Tabela 2. Wyniki antybiogramów dla wyizolowanych i zidentyfikowanych bakterii w postaci średnic stref 

zahamowania wzrostu wokół krążków z antybiotykami (w mm) 

 

Gatunek 

bakterii 

A

M

C3

0 

P1 A

M

2 

CA

Z3

0 

CI

P5 

C

X

M

30 

SX

T2

5 

E1

5 

A

K3

0 

A

M

25 

C

N3

0 

M

E

M

10 

CZ

30 

L. grayi Op Op Op Op 17 Op Op 15 25 Op 24 18 Op 

J. denitrificans 28 Op Op Op 20 30 30 23 25 30 28 32 25 

L. grayi 23 15 17 Op 25 32 30 Op 23 25 30 30 35 

L. grayi 13 Op Op Op 22 23 30 Op 24 10 22 Op Op 

L. 

monocytogenes 

28 Op 24 20 20 10 26 27 16 30 18 15 10 

J. denitrificans 26 13 15 16 23 16 30 14 15 26 23 22 20 

L. grayi 30 25 28 28 33 28 28 20 30 30 20 22 25 

L. 

monocytogenes 

14 Op Op 30 28 22 25 Op 13 10 29 25 28 

L. 

monocytogenes 

23 Op 30 26 24 Op 25 Op 15 27 30 22 16 

L. grayi 32 10 20 28 28 16 32 33 20 30 22 20 21 

J. denitrificans 14 Op Op 19 27 22 26 Op 11 13 30 28 35 

J. denitrificans Op Op Op Op 30 Op 26 Op 21 Op 18 Op Op 

J. denitrificans Op Op Op Op 19 Op 34 15 20 17 23 Op Op 

L. grayi Op Op Op Op 28 Op 25 Op 33 Op 34 Op Op 

Wyniki antybiogramów wykonanych na podłożu Mueller-Hinton II dla wyizolo-

wanych oraz zidentyfikowanych bakterii z rodzajów Listeria i Jonesia zebrano w tabeli 2. 

Rezultaty przedstawiono w postaci średnic stref zahamowania wzrostu mikroorga-

nizmów (w mm) wokół poszczególnych krążków nasączonych danym antybiotykiem. 

W niektórych przypadkach stwierdzono brak strefy zahamowania wzrostu dookoła 

krążków, oznaczający zdolność namnażania się bakterii w środowisku leku i wska-

zujący na jej znaczną bądź całkowitą oporność na dany antybiotyk w zastosowanym 

stężeniu (oznaczenie Op – oporny). 
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4. Dyskusja 

Powyższe wyniki badań wskazują, że występowanie lekooporności wśród pałeczek 

z rodzaju Listeria i Jonesia w badanych próbkach wody odprowadzanej z oczyszczalni 

ścieków komunalnych do rzeki Warta nie jest czymś wyjątkowym. Uzyskane dane 

zostały przedstawione w postaci średnic stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów 

wokół krążków nasączonych daną substancją przeciwdrobnoustrojową. W interpretacji 

otrzymanych rezultatów wykorzystywano aktualne rekomendacje wprowadzone przez 

EUCAST, jak również przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości 

Drobnoustrojów. Nie do wszystkich użytych antybiotyków istnieją jednak jedno-

znaczne wytyczne dla badań drobnoustrojów z rodzaju Listeria i Jonesia. Przedsta-

wione wyniki pozwalają jednak na szersze spojrzenie na omawianą problematykę 

i dostrzeżenie problemu. Zbliżoną tematykę badań podjęto również w pracy Kuch 

i wsp. [15], gdzie zajmowano się przypadkami listeriozy zidentyfikowanymi u ludzi na 

przestrzeni lat 1997-2013. Do oceny lekowrażliwości w przypadku ampicyliny, 

penicyliny, meropenemu, erytromycyny i kotrimoksazolu zastosowano wytyczne opra-

cowane przez EUCAST odnośnie Listeria sp. Jednak dla antybiotyków takich jak: 

lewofloksacyna, wankokmycyna, rifampicyna czy tetracyklina użyto zaleceń interpre-

tacyjnych przygotowanych dla paciorkowców. Z kolei wyniki dla gentamycyny inter-

pretowano, kierując się danymi opracowanymi dla gronkowców [15]. Ciągła niespój-

ność wytycznych dotyczących oceny lekowrażliwości bakterii z rodzaju Listeria może 

utrudniać jednoznaczną analizę wyników antybiogramów i wymaga dalszego opraco-

wania. Jedną z przyczyn może być fakt stosunkowo rzadkiego występowania listeriozy 

u ludzi oraz trudności z jej rutynowym diagnozowaniem w laboratoriach mikrobiolo-

gicznych. Na całym świecie, w tym w Europie czy Stanach Zjednoczonych, od około 

20 lat obserwuje się ciągły przyrost przypadków omawianej choroby. Z jednej strony 

jest to zasługa coraz doskonalszej i precyzyjnej diagnostyki, z drugiej z kolei realnie 

przybywa chorych [16]. 

W niniejszych badaniach zindentyfikowano 14 szczepów, które zakwalifikowano 

do wyżej wymienionych rodzajów. Spośród nich aż 11 wykazywało całkowitą oporność 

na przynajmniej jedną z zastosowanych w antybiogramach substancji przeciwdrobno-

ustrojowych. Najczęściej występowała oporność na jeden lub więcej antybiotyków  

β-laktamowych, czyli cefalosporyn i penicylin. Są to związki stosowane od dawna 

powszechnie w lecznictwie ludzi i zwierząt. Stąd też częsta oporność na nie wśród 

drobnoustrojów ważnych z klinicznego punktu widzenia. Największy odsetek szczepów 

wieloopornych stwierdzono podczas ostatniej serii badawczej: zarówno J. denitrificans 

jak i L. grayi nie były wrażliwe na żadne użyte w badaniach cefalosporyny i peni-

cyliny, a dodatkowo dwa z trzech szczepów były oporne również na erytromycynę. 

Jedynie w przypadku aminoglikozydów: gentamycyny i amikacyny oraz jednego przed-

stawiciela fluorochinolonów, czyli ciprofloksacyny, nie stwierdzono całkowitej oporności. 

Tak duży zakres lekooporności to zjawisko bardzo niepokojące, gdyż ewentualne 

zakażenia takimi szczepami mogą przyczyniać się do poważnych komplikacji w trakcie 

leczenia. Należy wspomnieć, że z rzeki Warty poniżej Częstochowy korzystają za-

równo wędkarze, jaki okoliczni mieszkańcy, wchodząc do wody w okresie letnim czy 

pozwalając pływać w niej zwierzętom domowym. Dodatkowo kilkanaście kilometrów 

w dół rzeki działa latem strzeżone kąpielisko, z którego korzystają również dzieci. 



Lekooporność bakterii z rodzaju Listeria występujących  

w wodzie z oczyszczalni ścieków komunalnych odprowadzanej do rzeki Warty 
 

99 
 

Zbliżone wyniki, jeżeli chodzi o występowanie lekoopornych form pałeczek z ro-

dzaju Listeria, uzyskali Falodun i wsp. [17], badając nieoczyszczone ścieki komunalne 

pochodzące z rzeźni w Nigerii. Ścieki takie zawierają znaczne ilości białek z płynów 

ustrojowych zabijanych zwierząt czy resztki ich tkanek. Wśród zidentyfikowanych 

przez nich gatunków występowały L. monocytogenes, L. ivanovii i L. inocula. Wszystkie 

z badanych szczepów były oporne na ampicylinę. Powszechna była też obniżona 

wrażliwość na ceftriakson, amoksycylinę czy tetracyklinę (dla każdego antybiotyku 

ponad połowa z analizowanych szczepów). Znacznie rzadziej stwierdzano oporność na 

ofloksacynę czy kloksacylinę. Wszystkie wyizolowane przez autorów bakterie z ga-

tunków L. monocytogenes i L. ivanovii były wrażliwe z kolei na ofloksacynę. Również 

dla ciprofloksacyny stwierdzono we wszystkich przypadkach wrażliwość w stężeniach 

klinicznych. Częściej lekooporność stwierdzano u gatunków innych niż L. mono-

cytogenes [17]. 

Inaczej niż w wypadku analizy próbek ze ścieków i wody po procesie oczyszczania 

ścieków komunalnych – w próbkach z materiałów klinicznych znacznie rzadziej 

stwierdza się obecność lekoopornych bakterii z rodzaju Listeria. Kuch i wsp. w dużych, 

przekrojowych, wspomnianych wcześniej, badaniach nad występowaniem i lekoopor-

nością L. monocytogenes w Polsce nie stwierdzili oporności na prawie żadne z użytych 

przez siebie antybiotyków, takich jak: ampicylina, penicylina, meropenem, erytromy-

cyna, kotrimoksazol, lewofloksacyna, wankomycyna, tetracyklina, rifampicyna czy 

gentamycyna. Wykorzystali oni metodę rozcieńczeniową, dokładniejszą niż stosowana 

rutynowo w praktyce klinicznej metoda dyfuzyjno-krążkowa. Tylko jeden z przeba-

danych przez nich szczepów wykazał się opornością na tetracyklinę i minocyklinę, co 

było związane, jak się później okazało, z obecnością genu tet(M) oraz integrazy 

kodowanej plazmidowo [15]. 

W podobnych badaniach prowadzonych w Hiszpanii, przeanalizowano lekowrażli-

wość 440 szczepów bakterii L. monocytogenes wyizolowanych zarówno od pacjentów, 

jak i z próbek żywności. Najbardziej aktywne wobec nich okazały się antybiotyki  

β-laktamowe, gdzie osiągano dość korzystne wartości MIC (minimalne stężenie hamu-

jące). Takie wyniki uzyskano dla penicylin, ampicyliny czy amoksycyliny. Również 

dla erytromycyny w większości przypadków wartości MIC były stosunkowo niewielkie. 

Z kolei aminoglikozydy (amikacyna, gentamycyna) w mniejszym stopniu były aktywne 

wobec badanych szczepów. Nie wykazano znaczących różnic w lekowrażliwości bak-

terii pochodzących z próbek klinicznych i z próbek żywności [18]. Zauważyć można 

tutaj pewną zbieżność z wynikami badań prowadzonych np. przez Kuch i wsp. Porów-

nując rezultaty badań nad lekoopornością pałeczek z rodzaju Listeria uzyskanych przez 

poszczególnych autorów oraz powyższych badań, można wyciągnąć pewne konkluzje. 

Otóż w ściekach komunalnych nieoczyszczonych czy po procesie oczyszczania leko-

oporność wśród bakterii występuje znacznie częściej niż w wypadku szczepów izolo-

wanych z żywności lub od chorych pacjentów. Jednym z powodów może być fakt, że 

do ścieków dostają się wraz z wydalinami i płynami ustrojowymi osób leczonych liczne 

antybiotyki w formie niezmienionej z którymi następnie bakterie mogą mieć kontakt 

i szansę na nabycie oporności. Wspomniane wcześniej procesy koniugacji i przekazy-

wania plazmidów zawierających geny warunkujące zmniejszoną wrażliwość na anty-

biotyki między różnymi gatunkami bakterii z pewnością odgrywają tutaj pewną rolę. 
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5. Wnioski 

• ponad połowa zidentyfikowanych jako Listeria lub Jonesia szczepów była oporna na 

jeden lub więcej z zastosowanych antybiotyków; 

• w każdej z czterech przebadanych próbek wody wykryto przynajmniej jeden szczep 

lekooporny; 

• najczęściej oporność dotyczyła antybiotyków β-laktamowych (amoksilkaw, ampi-

cylina, penicylina, cefalosporyny); 

• wszystkie z badanych szczepów były mniej lub bardziej wrażliwe na aminogli-

kozydy (amikacyna, gentamycyna) oraz ciprofloksacynę (fluorochinolon); 

• spośród 14 badanych szczepów 7 izolatów wykazało się opornością na erytro-

mycynę; 

• niepokojąca może być niewrażliwość 5 szczepów na ceftazydym oraz 4 szczepów na 

meropenem; 

• dość częstą oporność na jeden lub więcej zastosowanych antybiotyków należy 

wiązać z ich potencjalną obecnością w ściekach, do których dostają się z placówek 

służby zdrowia i gospodarstw domowych wraz z wydalinami osób leczonych; 

• profil oporności bakterii w ściekach w pewnym stopniu może odzwierciedlać często-

tliwość stosowania danych grup antybiotyków na badanym terenie, z którego 

zbierane są nieczystości komunalne. 
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Lekooporność bakterii z rodzaju Listeria występujących w wodzie z oczyszczalni 

ścieków komunalnych odprowadzanej do rzeki Warty 

Streszczenie 

Pałeczki z rodzaju Listeria występują powszechnie w środowisku. Można je znaleźć w glebie, wodzie, 
ściekach komunalnych czy w surowych produktach spożywczych. Głównym siedliskiem omawianych 

drobnoustrojów jest gleba oraz gnijące szczątki roślinne. Wszystkie produkty pochodzenia roślinnego 

I zwierzęcego bez wcześniejszej obróbki cieplnej mogą być potencjalnie zanieczyszczone pałeczkami 

z rodzaju Listeria. Do prowadzonych badań wykorzystano próbki wody po procesie oczyszczania 
w oczyszczalni ścieków komunalnych w Częstochowie. Do izolacji bakterii zastosowano selektywne 

podłoże ALOA z dodatkiem odpowiednich suplementów. W celu identyfikacji drobnoustrojów posłużono 

się testami biochemicznymi Listeria System 18R firmy Liofilchem. Ocenę wrażliwości na antybiotyki 

przeprowadzono metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożu Mueller-Hinton II. Wykorzystano antybiotyki 
takie jak: amoksiklaw, penicylina benzylowa, ampicylina, ceftazydym, ciprofloksacyna, cefuroksym, kotri-

moksazol, erytromycyna, amikacyna, gentamycyna, meropenem i cefazolina. Ogólna liczebność bakterii 

podejrzanych o przynależność do rodzaju Listeria wyhodowanych na podłożu ALOA mieściła się w za-

kresie od 8 x 101 jkt/ml do 8,1 x 102 jkt/ml. Ponad połowa z wyizolowanych i zidentyfikowanych bakterii 
wykazywała się opornością wobec przynajmniej jednego antybiotyku β-laktamowego. Dość powszechna 

była także zmniejszona wrażliwość na erytromycynę. Jedynie w wypadku amikacyny, gentamycyny 

i ciprofloksacyny nie stwierdzono całkowitej oporności. 

Słowa kluczowe: bakterie, ścieki komunalne, lekooporność, antybiotyki, Listeria 

Drug resistance among bacteria from Listeria genus isolated from water after 

municipal wastewater treatment carried to Warta river 

Abstract 

Rods from Listeria genus are very common in the environment. We can find them in soil, water, 
wastewater or for example in the row eatables. Main habitat of Listeria are soli and putrescent plant debris. 

All vegetable and animal food products are potentially contaminated by bacteria from Listeria genus. In 
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this research were used water samples from wastewater treatment plant after treatment process carried to 

Warta river in Częstochowa. ALOA agar with two supplements was applied. To identification isolated 

bacteria were used biochemical tests Listeria System 18R from Liofilchem. Measurment of antimicrobial 

susceptibility was carried with disc diffusion method. Researcher used following antibiotics: amoksiklav, 
benzylpenicillin, ampicillin, ceftazidime, ciprofloxacin, cefuroxime, co-trimoxazole, erytromycine, amicacin, 

gentamycin, meropenem and cephazoline. Total count of isolated bacteria suspected about belongingness 

to Listeria genus from ALOA agar was between 8 x 101 to 8,1 x 102 cfu/ml. More then half of identified 

bacteria show drug resistance for at least one β-lactame antibiotics. Resistance for erytromycin was also 
common. Only for amicacin, gentamycin and ciprofloxacine researcher din't find complete drug resistance 

bacteria strains. 

Keywords: bacteria, wastewater, drugresistance, antibiotics, Listeria 

 



 

103 
 

Bożena Łozowicka1, Elżbieta Wołejko2, Izabela Hrynko3 

Chloropiryfos –  

występowanie i narażenie zdrowia ludzi 

1. Wprowadzenie  

Chloropiryfos etylowy (CPF-E, ang. chlorpyrifos-ethyl) i chloropiryfos metylowy 

(CPF-M, ang. chlorpyrifos-methyl) to substancje czynne z grupy insektycydów fosforo-

organicznych, charakteryzujące się szerokim spektrum działania [1]. Substancje czynne 

są podstawowym składnikiem wielu środków ochrony roslin (ś.o.r.) stosowanych do 

zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w uprawach rolniczych i ogrodni-

czych. Chloropiryfos metylowy stosuje się również do dezynsekcji pustych pomieszczeń 

magazynowych. Substancje te mogą dostać się do organizmu szkodników drogą oddecho-

wą (poprzez wdychanie), kontaktową i pokarmową. Po przedostaniu się do organizmu 

owadów hamują działanie enzymu kluczowego dla funkcjonowania układu nerwowego – 

acetylocholinoesterazy. Z kolei na roślinę działają powierzchniowo i wgłębnie [2]. 

CPF-E i CPF-M w analogiczny sposób wpływją na układ nerwowy człowieka, 

przyczyniając się do szeregu zmian fizjologicznych i biochemicznych. Organizm ludzki 

jest narażony na działanie tych substancji chemicznych ze względu na powszechne 

stosowanie w gospodarstwach domowych, np. do zwalczania much czy mrówek [3]. 

Długotrwała ekspozycja na CPF-E i CPF-M może prowadzić do wielu zaburzeń zdrowia, 

głównie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego [4]. W wyniku 

długotrwałego narażenia na chloropiryfos pracownicy rolni częściej niż osoby z ogółu 

populacji zapadają na raka płuc [5]. Jednakże pozostałości chloropiryfosu i ich meta-

bolitów stwierdzane są także w moczu u osób niestykających się z tymi substancjami 

zawodowo [6, 7]. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) alarmuje, 

że każdego roku na świecie, aż 2,5 mln ludzi ulega ostrym zatruciom spowodowanym 

przez pestycydy, z czego 0,2 mln umiera. Osoby narażone na działanie tych substancji 

szkodliwych to rolnicy, pracownicy stykający się z tymi środkami w czasie ich 

produkcji oraz nieświadomi konsumenci spożywający skażoną żywność. 
 Na podstawie szeregu badań naukowych Komisja Europejska weryfikuje zezwolenia 

lub pozwolenia na handel pestycydami, które są następnie zatwierdzane lub wycofywane 
z użycia. W dniu 16 stycznia 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia wykonawcze 
Komisji Europejskiej (UE) nr 2020/17 [8] oraz 2020/18 [9] w sprawie nieodnowienia 
zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych CPF-E 
i CPF-M. Insektycydy zawierające te substancje były w obrocie do 1 kwietnia 2020 r., 
natomiast termin ich stosowania upłynął 16 kwietnia 2020 r. Po tym czasie preparaty 
zawierające te dwie substancje nie mogły być wprowadzane do obrotu lub stosowane 
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w Unii Europejskiej i powinny zostać zutylizowane przez specjalistyczne i licencjono-
wane firmy [10]. Niemniej istnieją doniesienia, że CPF-E i CPF-M nadal są wykrywane 
w różnych produktach i środowisku. 

Główne mechanizmy działania CPF-E i CPF-M są znane, ale nadal trwają badania 
nad metabolizmem i toksykologicznymi właściwościami tych związków. Dotąd zgro-
madzono wiele informacji na temat niekorzystnych skutków zdrowotnych u ludzi 
i zwierząt wynikających z krótkoterminowego narażenia na chloropiryfos. Jednakże 
zgłaszano niewiele skutków ubocznych związanych z narażeniem długoterminowym 
na niskie poziomy stężeń CPF-E i CPF-M. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kompleksowego toksykologicznego 
opracowania dwóch substancji czynnych chloropiryfosu z grupy insektycydów fosforo-
organicznych: 1) przedstawienie dróg narażenia chloropiryfosu i zagrożeń dla zdrowia 
ludzi, oraz 2) wykazanie skutków ubocznych związanych z długotrwałym spożywaniem 
lub długotrwałą ekspozycją na chloropiryfos. 

2. Charakterystyka toksykologiczna i drogi narażenia ludzi na chloropiryfos 

Pomimo iż CPF-E (CCOP( = S)(OCC)OC1 = NC( = C(C = C1Cl)Cl)Cl) i CPF-M 
(COP( = S)(OC)OC1 = NC( = C(C = C1Cl)Cl)Cl) mają podobną strukturę chemiczną, 
można zaobserwować istotne różnice w toksyczności między związkami (tab. 1). CPF-M 
posiada wyższą dawkę toksyczności ostrej LD50, przy czym CPF-M jest dziesięcio-
krotnie słabszy w przypadku krótkotrwałego narażenia, jednakże obydwa związki 
wykazują ten sam poziom toksyczności przy długotrwałym narażeniu. 

 Tabela 1. Właściwości toksykologiczne chloropiryfosu (CPF-E i CPF-M) 

Związek 

Chloropiryfos etylowy 

(CPF-E, ang. Chlorpyrifos-

ethyl) 

 
C₉H₁₁Cl₃NO₃PS 

Chloropiryfos metylowy 

(CPF-M, ang. Chlorpyrifos-

methyl) 

 
C₇H₇Cl₃NO₃PS 

Ssaki – LD50 ostra doustna 

(mg/kg) 

66 0,1 

Ssaki – przez skórę LD50  

(mg/ kg masy ciała) 

1250 bd 

Ssaki – wziewnie LC50 

(mg/l) 

0,1 bd 

Ssaki – krótkoterminowy 

NOEL (mg/kg) 

bd 0,1 

ADI (mg/kg masy ciała na 

dzień) 

0,001 0,01 

ARfD (mg/kg masy ciała 

na dzień) 

0,005 0,1 

Mutagen bd bd 

Kancerogen x x 

Substancja zakłócająca 

funkcjonowanie układu 

hormonalnego 

? ? 
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Wpływ na rozmnażanie 

się/rozwój 

v bd 

Inhibitor 

acetylocholinoesterazy 

v v 

Neurotoksykant v v 

Drażniący drogi 

oddechowe 

x x 

Drażniący skórę x v 

Drażniący oczy x x 

Ogólne zagadnienia 

związane ze zdrowiem 

człowieka 

wysoce toksyczny przez 

spożycie 

wysoce toksyczny przez 

spożycie 

Klasyfikacja WHO II III 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [11]; bd – brak danych; v – wiadomo, że wykazuje działanie; x – 

wiadomo, że nie wykazuje działania; ? – prawdopodobnie wykazuje działanie, brak danych potwierdzających. 

Chloropiryfos może być wchłaniany do organizmu ludzkiego wieloma drogami. 

Główne drogi narażenia na chloropiryfos u ludzi przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
Rysunek 1. Drogi narażenia na chloropiryfos u ludzi. Opracowanie własne na podstawie [2] 

2.1. Narażenie ludzi na chloropiryfos przez drogi oddechowe 

Wchłanianie pestycydów w postaci par, gazów i aerozoli przez drogi oddechowe 

stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ze względu na silne ukrwienie 

i znaczną powierzchnię chłonną płuc resorpcja trucizn zachodzi głównie w pęcherzy-

kach płucnych, a wchłonięte związki następnie bardzo szybko dostają się z płuc do 

krwi, a wraz z krążącą krwią, trafiają do wszystkich narządów organizmu człowieka. 

Najbardziej narażone na chloropiryfos przez wdychanie są osoby zamieszkujące 

tereny rolnicze, stosujące pestycydy do zwalczania szkodników w uprawach rolniczych. 

Jednakże, z uwagi na szeroki zakres odziaływania na szkodniki preparatów zawiera-

jących chloropiryfos, narażone na te substancje są również osoby zamieszkujące tereny 

miejskie, gdzie pestycydy rozpyla się w parkach, na terenach zieleni miejskiej lub 
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w przydomowych ogrodach [12, 13]. Również domowy kurz może być skażony pesty-

cydami, zwłaszcza jeśli są one stosowane w walce z domowymi szkodnikami [14]. 

Szereg publikacji naukowych przytacza przypadki zatruć CPF-E spowodowanych 

wdychaniem skażonego powietrza. CPF-E jest uważany za związek, który łatwo prze-

nika do płuc po rozpyleniu w powietrzu, chociaż badania na ludziach i szczurach nie 

potwierdzają w pełni tej obserwacji [15]. Garabrant i współautorzy [16] w swoich 

badaniach porównali pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z chloropiry-

fosem podczas procesu produkcyjnego, z osobami, które nie były na niego narażone. 

W obu grupach nie stwierdzono różnic w występowaniu objawów ze strony ośrod-

kowego i obwodowego układu nerwowego. Prowadzone przez tych autorów badania 

na szczurach wykazały, że narażenie na wysokie dawki CPF-E w powietrzu może powo-

dować zahamowanie cholinoesterazy. Oceniono, iż stężenie chloropiryfosu mniejsze 

niż 10 μg/m3 w powietrzu nie może powodować u ludzi zahamowania acetylocholino-

esterazy w erytrocytach (AChE) [17]. 

2.2. Narażenie ludzi na chloropiryfos przez skórę 

Skóra jest barierą oddzielającą organizm od otoczenia i doskonałą zaporą przed 

substancjami toksycznymi. Pozwala organizmowi przetrwać obecnośc dawki nawet 

1000 razy większej, od tej, która wnika do organizmu drogą inhalacyjną lub pokarmową. 

Wchłanianiu CPF-E przez skórę osób posiadających kontakt z tą substancją oraz 

dzieci poświęcono wiele prac naukowych [18]. Badania przeprowadzone przez Atabilę 

i współautorów [15] nad kurzem domowym, w którym wykryto obecność chloro-

piryfosu w stężeniu 230-710 ng/g, wykazały mało istotny wpływ na zdrowie. Z kolei 

Eaton i współautorzy [17] oszacowali areał gospodarstw rolnych, w których chloropi-

ryfos był używany do zwalczania szkodników. Stężenia chloropiryfosu mieściły się 

w zakresie od 10 ng/cm2 do 210 ng/cm2. Na podstawie tych wyników naukowcy określili 

potencjalny wpływ wchłaniania chloropiryfosu przez skórę na stężenie TCP w moczu. 

Nie stwierdzono korelacji między stężeniem chloropiryfosu a stężeniem TCP w moczu, 

co sugeruje, że prawdopodobnie nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. 

2.3. Narażenie ludzi na chloropiryfos przez spożycie z pokarmem 

Pozostałości pestycydów występują w otoczeniu człowieka; można je znaleźć w glebie 

i konsumowanych roślinach. Powszechnie są obecne w produktach spożywczych 

uprawianych metodami rolnictwa intensywnego. 

Dane literaturowe wskazują, że w dobie tak wysokiego poziomu zanieczyszczenia 

żywności chemikaliami różnego pochodzenia, zarówno dorośli, jak i dzieci są narażeni 

na spożywanie większych dawek różnych pestycydów, w tym w szczególności CPF-E. 

Według Bradmana i współautorów [19] dzieci są narażone na wyższe dawki chloro-

piryfosu w porównaniu z dorosłymi. Wiąże się to z ich stylem życia: dzieci codziennie 

jedzą więcej owoców i warzyw, bawią się na podłodze i na ziemi, wkładając różne 

rzeczy do ust [20]. Mechanizmy obronne niemowląt i małych dzieci nie są jeszcze 

w pełni dojrzałe, dlatego walka z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami jest dla 

młodego organizmu niezwykle trudna. W porównaniu do osoby dorosłej małe dziecko 

ma dużo mniejszą masę ciała, przez co jest bardziej narażone na negatywne skutki 

zdrowotne wywołane różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Dodatkowo sam proces ich 

wydalania jest wolniejszy niż w przypadku osoby dorosłej. Według Lehman-
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McKeeman [21], wchłanianie CPF-E z żywności może znacznie się nasilić w przy-

padku obecności w przewodzie pokarmowym innych pokarmów, m.in. tłuszczy. 

W związku z tym wyniki uzyskiwane przez innych badaczy w tym obszarze mogą być 

sprzeczne. Eksperymentalne podawanie CPF-E ludziom w dawce doustnej 0,5, 1 lub 

2 mg/kg wpływało na wykrywanie tego związku lub jego metabolitu w moczu i krwi 

[22]. Jak zaobserwowali Eaton i współautorzy [17] – faktyczna biodostępność mogła 

być wyższa, a pewne ilości wchłoniętego CPF-E mogły zostać usunięte innymi 

drogami, np. z kałem. Z kolei w innych badaniach przeprowadzonych przez Mattssona 

i współautorów [23] po podaniu doustnie pojedynczej dawki odzysk CPF-E w moczu 

wynosił 70%. 

3. Występowanie chloropiryfosu w żywności i ocena ryzyka 

Substancje czynne CPF-E i CPF-M i ich metabolity mają zdolność przenikania do 

gleby, wody, atmosfery, a także do wielu produktów rolno-spożywczych [24]. Związki 

te mogą przenikać do żywności w wyniku bezpośredniego aplikowania środków ochrony 

roślin na owoce, warzywa, zboża i zioła, zaś w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

głównie jako skutek spożywania przez zwierzęta skażonej paszy [25]. Solomon i współ-

autorzy [26] potwierdzili tendencję akumulowania przez produkty spożywcze CPF-E 

czy CPF-M. Również badania przeprowadzone przez Yuan i współautorów [27] oraz 

Slotkina [28] wykazały, że chloropiryfos jest jednym z najczęściej wykrywanych 

pestycydów w żywności, z najwyższym wskaźnikiem 38,3%. Stałą obecność związków 

z grupy insektycydów fosforoorganicznych w owocach i warzywach potwierdzili rów-

nież badacze pochodzących z Walencji [29]. Pozostałości CPF-E stwierdzono w marchwi 

i ziemaniakach (w stężeniu 0,02 mg/kg) oraz w ogórkach, pomidorach (0,04 mg/kg) 

i kalafiorach (średnio 0,01 mg/kg) pochodzących z Islandii [30, 31], nie odnotowując 

przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). W owocach 

zawartość CPF-E mieściła się w zakresach 0,01-0,47 mg/kg i 0,02-1,96 mg/kg, 

odpowiednio dla jabłek i bananów. Pozostałości CPF-E odnotowano również w pro-

duktach rolnych pochodzących z południowo-wschodniej Polski badanych w ramach 

urzędowej kontroli żywności. Obecność CPF-E stwierdzono w próbkach warzyw: 

ziemniakach (6,6%; 0,01-0,07 mg/kg), brokułach (31%; 0,02-0,07 mg/kg), marchwi 

(56,1%; 0,01-0,08 mg/kg), kapusty (57,1%; 0,01-0,03 mg/kg) i pietruszki (100%;  

1,45 mg/kg) [32]. Realizacja indyjskiego monitoringu pozostałości wykazała obecność 

CPF-E w ryżu i pszenicy, także uprawianych w systemie konwencjonalnym i ekolo-

gicznym, choć wykryto je w śladowych ilościach [33]. Riederer i współautorzy [34] 

odnotowali pozostałości CPF-E w fasoli, orzechach, roślinach strączkowych, mięsie, 

rybach i jajach. 

Aboul-Enein i współautorzy potwierdzili pozostałości CPF-E i CPF-M w mięsie 

kurcząt i bydła, pozyskiwanych zarówno od zwierząt z lokalnego rynku egipskiego, jak 

i importowanych z Indii i Sudanu [35]. Pozostałości CPF-E wykryto również w mleku 

we Włoszech, Brazylii i Meksyku (odpowiednio w stężeniu 0,005, 0,003 i 0,02 mg/kg) 

[36, 37]. Jak podał Dallegrave najwyższe stężenie CPF-M w próbkach wołowiny 

z Brazylii wyniosło 17,5 μg/kg [38]. Występowanie pozostałości chloropiryfosu w żyw-

ności w różnych częściach świata przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Występowanie pozostałości chloropiryfosu w żywności w różnych częściach świata [opracowanie 

własne na podstawie 39-41] 

Zgodnie z prawem [31], żywność znajdująca się na rynku nie powinna zawierać 

pozostałości środków ochrony roślin przekraczających obowiązujące normy NDP. 

W przypadku pestycydów najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane dla 

żywności i wody pitnej w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. Na podstawie 

danych o poziomach pozostałości środków ochrony roślin w produktach spożywczych 

oraz spożyciu danego produktu oszacowuje się narażenie długoterminowe (chroniczne) 

oraz narażenie krótkoterminowe (ostre) dla populacji generalnej, a także dla grup 

wrażliwych takich jak niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze. 

Do oceny ryzyka zdrowotnego służy Akceptowane Dzienne Pobranie (ADI, ang. 

Acceptable Daily Intake), określające (w mg/kg masy ciała) ilość toksycznego związku, 

która może być wchłonięta przez organizm człowieka każdego dnia wraz z żywnością 

i wodą pitną w ciągu całego życia, oraz Ostra Dawka Referencyjna (ARfD, ang. Acute 

Reference Dose), która może być pobrana w czasie nie dłuższym niż 24 godz. bez 

ryzyka dla zdrowia konsumentów [42]. Dlatego w przypadku CPF-E i CPF-M ocena 

ryzyka zdrowotnego przeprowadzana jest na podstawie dopuszczalnego dziennego 

spożycia (ADI), które wynosi odpowiednio 0,001 i 0,01 mg/kg m.c./dobę przez całe 

życie. Z kolei ostre dawki referencyjne (ARfD) określone dla tych związków wynoszą: 

0,005 i 0,1 mg/kg m.c./dzień [11]. 

Jak zaobserwowano w badaniu Jankowskiej i współautorów [43], pozostałości 

chloropiryfosu w żywności często występowały na stosunkowo niskich poziomach 

stężeń, co utrudniało ocenę ryzyka toksykologicznego. Nawet niskie stężenia pestycy-

dów w żywności, tj. poniżej dopuszczalnego limitu pozostałości, mogą powodować ne-

gatywne skutki zdrowotne, zwłaszcza wtedy, gdy narażenie jest przedłużone w czasie 

[44]. Riederer i współautorzy [34] oszacowali dzienne spożycie chloropiryfosu, udo-

wadniając, że człowiek spożywa około 2,1x10-4 mg/kg m.c. tej substancji w różnych 

produktach w ciągu dnia. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
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(EFSA, ang. European Food Safety Authority) [45] w przypadku chloropiryfosu obec-

nego w jabłkach oszacowane dla dorosłych Irlandczyków ryzyko narażenia długoter-

minowego nie przekraczało ADI (61%). Z kolei na podstawie monitoringu pozostałości 

pestycydów w jabłkach z Południowego Kazachstanu stwierdzono przekroczenia do-

puszczalnej wartości ARfD: 136% (dorośli), 742% (dzieci) [40]. Badania nad chloro-

piryfosem w polskich owocach i warzywach w toku wieloletnich badań (2007-2016) 

przedstawili również w swojej pracy Mojsak i współautorzy [46]. Spośród 3530 prze-

badanych próbek obecność chloropiryfosu odnotowano w 10,2% (0,005-1,514 mg/kg). 

W pracy tej ocenę ryzyka długoterminowego obliczono dla określonych nowych 

niższych wartości ADI i ARfD. 

4. Wnioski/Podsumowanie 

Chloropiryfos przez wiele lat był szeroko stosowanym insektycydem i znane są 

mechanizmy jego toksycznego działania na ludzi i zwierzęta, jednakże nadal brakuje 

badań naukowych prezentujących wpływ jego długoterminowego, rozłożonego w latach 

działania. Przedstawione w wielu pracach wyniki dotyczą narażenia krótkoterminowego, 

które nie pozwala jednoznacznie stwiedzić długoterminowych skutków ubocznych 

związanych z narażeniem na niskie poziomy CPF-E i CPF-M. W wielu badaniach 

zaobserwowano, że toksyczność tych substancji wynikała w dużej mierze z zastoso-

wanych wysokich dawek, które znacząco wpływały na badane organizmy, często 

powodując ich śmierć. Poważnym problemem wydają się być również rozbieżności 

w raportach omawiających toksyczny wpływ CPF-E i CPF-M na zdrowie człowieka. 

Jest to niepokojące, ponieważ doniesienia te mogły wpłynąć na wydawanie zezwoleń 

na ponowne użycie substancji, które powinny zostać trwale wycofane [47]. 
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Chloropiryfos – występowanie i narażenie zdrowia ludzi 

Streszczenie 
Chloropiryfos etylowy (CPF-E) i chloropiryfos metylowy (CPF-M) to chlorowane pestycydy na bazie 

estrów fosforoorganicznych, które należą do najczęściej stosowanych w Europie. Są one wykorzystywane 

do zwalczania szkodników w różnych uprawach. Krajowy monitoring pestycydów prowadzony w różnych 

krajach wskazuje na obecność chloropiryfosu w owocach, warzywach, zbożach i produktach mlecznych, 

a także w wodzie pitnej, które mogą mieć toksyczny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Niniejszy przegląd 

podsumowuje ostatnie doniesienia naukowe na temat występowania CPF-E oraz CPF-M i narażenia 

zdrowia ludzi. 

Słowa kluczowe: chlorpiryfos etylowy; chloropiryfos metylowy; narażenie długoterminowe; ocena ryzyka 

Chlorpyrifos – occurrence and exposure of human health 

Abstract 
Chlorpyrifos-ethyl (CPF-E) and chlorpyrifos-methyl (CPF-M) are chlorinated organophosphorus ester 

pesticides among the most commonly used in Europe. They are used to control insect pests on a range of 

crops. National monitoring of pesticides conducted in various countries indicates the presence of chlorpy-

rifos in fruit, vegetables, cereals and dairy products, as well as in drinking water, which can have toxic effect 
on human’s and animal’s health. This review summarises the recent scientific reports on the occurrence of 

CPF-E and CPF-M and exposure of human health. 

Keywords: chlorpyrifos-ethyl; chlorpyrifos-methyl; long-term exposure, risk assessment 
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Toksyczność leków OTC  

wynikająca z ich nieprawidłowego stosowania 

1. Wstęp 

Każdy lek może być toksyczny, gdyż nie istnieje lek idealny, tj. posiadający okreś-

lone właściwości terapeutyczne i jednocześnie całkowicie bezpieczny. Bezpieczeństwo 

leków zależy od wielu czynników, a jednym z ważnych, wpływających istotnie na 

wzrost wystąpienia efektów toksycznych, jest dostępność leków bez recepty lekarskiej, 

czyli leków OTC (ang. over-the-counter). Należy podkreślić, iż liczba leków przekla-

syfikowanych z kategorii Rx na OTC stale się zwiększa. Stąd też, w obecnych czasach 

mamy do czynienia z narastającym zjawiskiem samoleczenia wśród pacjentów. Coraz 

częściej sięgają oni po preparaty OTC, bez konsultacji lekarskiej, nie mając świado-

mości ryzyka wystąpienia groźnych działań niepożądanych. Ponadto, leki z kategorii 

OTC bywają wykorzystywane do celów pozamedycznych, „rekreacyjnie”, zwłaszcza 

przez osoby młode, szukające sposobu na poprawę nastroju, pozyskując informacje na 

forach internetowych [1]. Dlatego, w niniejszym rozdziale przybliżono wybrane leki 

OTC, takie jak: leki przeciwbólowe – niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), 

kodeina; leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych: alfa-mimetyki, pseudo-

efedryna czy inhibitory pompy protonowej (IPP). 

2. NLPZ 

NLPZ, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, występują w wielu preparatach 

o kategorii dostępności OTC, w różnych postaciach (m.in. kapsułki, tabletki, żele/maści 

czy plastry na skórę) i w połączeniu z różnymi lekami, np. pseudoefedryną, fenyle-

fryną, paracetamolem. Przewlekle stosuje je 5% całej populacji, natomiast wśród osób 

po 65. roku życia zażywa je co piąta osoba. NLPZ wykazują działanie przeciwgo-

rączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. NLPZ stosowane są w leczeniu: gorączki 

o różnym stopniu nasilenia, bólu różnego pochodzenia – ból kostno-stawowy, menstru-

acyjny, migrenowy itp. [2]. Mimo że powszechnie uważane są za leki stosunkowo 

bezpieczne, wywołują szereg działań niepożądanych. NLPZ są inhibitorami cyklo-

oksygenaz: COX – 1 (forma konstytutywna) i COX – 2 (forma indukowana 

i konstytutywna). Ekspresja form konstytutywnych (stale obecnych) jest niezbędna dla 
 

1 patrycjamachaj1999@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 imichaluk@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmako-

dynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
3 pawel.grochecki@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
4 jolanta.orzelska@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
5 grazyna.biala@umlub.pl Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 



 

Patrycja Machaj, Izabela Michaluk, Paweł Grochecki, Jolanta Orzelska-Górka, Grażyna Biała 
 

114 
 

utrzymania homeostazy wielu procesów fizjologicznych, gdyż enzymy te odpowiadają 

za syntezę m.in. prostaglandyn cytoprotekcyjnych w przewodzie pokarmowym, trom-

boksanu i prostacykliny w naczyniach krwionośnych oraz prostaglandyny E2 (PGE2) 

w nerkach. COX-2 jest także enzymem indukowanym przez rozmaite czynniki, np. 

cytokiny i jego aktywność ujawnia się w przebiegu zapalenia, reakcji bólowej i innych 

uszkodzeń tkanek. Hamowanie COX-2 wyjaśnia działanie przeciwbólowe, przeciw-

zapalne, przeciwgorączkowe NLPZ, a działania niepożądane wynikają z blokowania 

obydwu form enzymu. 
NLPZ ze względu na blokowanie COX-1 wywołują szereg działań niepożądanych 

związanych z przewodem pokarmowym. Hamują produkcję PGE2, co prowadzi do 

ograniczenia produkcji śluzu i wodorowęglanów, zmniejszenia objętości soku żołądko-

wego (czego efektem jest spadek pH), a w konsekwencji do zwiększenia cytotoksycz-

ności Helicobacter pylori. NLPZ przez zablokowanie COX-1 hamują angiogenezę 

i proliferację komórek w błonie śluzowej żołądka, co upośledza procesy gojenia. Jest 

to zjawisko szczególnie niekorzystne u pacjentów z chorobą wrzodową. Do czynników 

zwiększających ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokar-

mowego należą: podeszły wiek, choroby nerek, wątroby, palenie tytoniu, nadużywanie 

alkoholu, duża dawka NLPZ, interakcje z innymi przyjmowanymi równocześnie lekami 

oraz infekcja H. pylori. Wśród gastrotoksycznych działań NLPZ wyróżniamy: dyspepsję, 

owrzodzenie żołądka, dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i jego 

perforację, uszkodzenie błony śluzowej jelita cienkiego i grubego, zaostrzenie choroby 

Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Stosowanie 

jednocześnie dwu lub więcej NLPZ nie prowadzi do synergizmu działania terapeutycz-

nego, ale wiąże się ze zwiększeniem występowania tych powikłań. Osoby z chorobą 

wrzodową żołądka i dwunastnicy, które stosują NLPZ powinny zażywać je pod 

kontrolą specjalisty z inhibitorami pompy protonowej lub innymi lekami ograniczają-

cymi działania gastrotoksyczne NLPZ. Należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku, 

jeśli chory nie ma problemów kardiologicznych, można zastosować leki hamujące 

selektywnie COX-2 [3-5]. 

Leki nasilające uszkodzenie przewodu pokarmowego przez NLPZ: 

• glikokortykosteroidy – synergistyczne działanie wrzodotwórcze; 

• bifosfoniany stosowane doustnie – uszkodzenie górnego odcinka przewodu pokar-

mowego, potęgowanie efektu ulcerogennego; 

• doustne leki przeciwzakrzepowe – zwiększone ryzyko krwawień; 

• inhibitory zwrotne wychwytu zwrotnego serotoniny – powodują zaburzenie home-

ostazy miejscowej; 

• spironolakton – hamowanie procesów gojenia uszkodzeń górnego odcinka przewodu 

pokarmowego; 

• mukolityki oraz leki wykrztuśne – podrażnienie błony śluzowej przewodu 

pokarmowego [4]. 
Niektóre NLPZ wykazują działanie hepatotoksyczne. Niestety nie ma obecnie 

leków, które zmniejszyłyby ryzyko uszkodzenia wątroby, dlatego przewlekłe stoso-

wanie tych leków powinno odbywać się pod kontrolą specjalisty. Jednym z najbardziej 

hepatotoksycznych NLPZ jest diklofenak, w związku z czym lek ten należy stosować 

z ostrożnością. Podczas terapii tym związkiem należy kontrolować czynność wątroby 

i jeśli wyniki badań będą nieprawidłowe – należy natychmiast przerwać leczenie. 
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Diklofenak powoduje wzrost aktywności enzymów wątrobowych. Pacjent powinien 

być poinformowany o możliwości wystąpienia zaburzenia czynności tego narządu 

podczas terapii diklofenakiem [2]. 

Kolejnym działaniem niepożądanym występującym po przewlekłym stosowaniu 

NLPZ może być zaburzenie czynności nerek. Pacjenci, u których występuje upośle-

dzenie funkcji tych narządów oraz pacjenci cierpiący na nadciśnienie powinni z ostroż-

nością zażywać te leki. NLPZ mogą doprowadzić do zwiększenia retencji sodu i wody, 

co wiąże się ze zwiększeniem ciśnienia tętniczego krwi i pojawieniem się obrzęków. 

W razie konieczności stosowania tych leków pacjenci z zaburzoną czynnością nerek 

powinni uzupełniać płyny, odstawić leki nefrotoksyczne i kontrolować ciśnienie tętnicze. 

Dawki NLPZ muszą być dostosowane do wieku oraz do sprawności narządów. Zaleca 

się także kontrolowanie klirensu kreatyniny [2]. 

Ponadto COX-2 pełni konstytutywne funkcje w układzie rozrodczym – jest nie-

odzownym czynnikiem warunkującym owulację oraz uczestniczy w procesie zagnież-

dżenia zarodka. Przewlekłe stosowanie NLPZ może prowadzić do problemów z zajściem 

w ciążę. COX-2 w znacznych ilościach wytwarzany jest w trakcie licznych procesów 

adaptacyjnych, np. gojenia się rany lub wrzodu, a zablokowanie tego enzymu przez 

NLPZ skutkuje istotnym wydłużeniem procesów naprawczych [6]. 

Stosowanie NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych działań niepożądanych 

związanych z mięśniem sercowym. W przypadku zażywania niektórych z tych związ-

ków u osób z niewydolnością serca może dojść do ostrej niewydolności serca. W ostat-

nich badaniach wykazano, że celekoksyb cechuje się mniejszym ryzykiem wystąpienia 

powikłań sercowo-naczyniowych w porównaniu do ibuprofenu [5]. 

Do NLPZ, które wykazują najbardziej nasilone działanie hipertensynogenne należą: 

indometacyna, ibuprofen i naproksen. Jednak warto zwrócić uwagę, że kwas acetylo-

salicylowy (ASA) w dawce 75 mg nie wykazuje znaczącego działania zwiększającego 

ciśnienie krwi. Należy uczulać pacjentów, że związki te pomimo tego, że stosowane są 

jako preparaty OTC, mogą wywołać poważne problemy związane z sercem. Chorzy 

zażywający NLPZ powinni kontrolować ciśnienie tętnicze, szczególnie w pierwszych 

3 miesiącach terapii. Jeśli zajdzie taka konieczność osoby z problemami sercowymi, 

u których rozwinie się nadciśnienie tętnicze, powinny przerwać stosowanie tych leków 

lub zmniejszyć dawkę. Ponadto pacjenci przyjmujący kardioprotekcyjne dawki ASA 

powinni być poinformowani o możliwym zmniejszeniu skuteczności terapii wskutek 

interakcji ASA z innymi lekami z grupy NLPZ. Interakcja ta wynika ze współzawod-

nictwa leków o wiązanie do COX odpowiadającej za syntezę tromboksanu w płytkach 

krwi. ASA łączy się z enzymem nieodwracalnie, przez co trwale zapobiega agregacji 

trombocytów, nieposiadających zdolności do regeneracji. Wcześniejsze podanie innych 

leków o zdolności hamowania COX może czasowo zablokować miejsce wiązania leku, 

uniemożliwiając tym samym przyłączanie ASA [5]. 

Ważnym przeciwskazaniem do stosowania NLPZ jest astma, gdyż leki te mogą 

wyzwolić napad astmy u predysponowanych pacjentów, co związane jest z zahamowa-

niem COX i następczą podażą substratu dla lipooksygenazy (LOX) – czego ostatecz-

nym skutkiem jest tworzenie się leukotrienów o działaniu kurczącym oskrzela. Napad 

astmy występują w ciągu kilkunastu minut – do kilku godzin po przyjęciu ASA lub 

innego NLPZ. Już pojedyncza dawka NLPZ może wywołać gwałtowny i silny skurcz 

oskrzeli, wstrząs, utratę przytomności i zatrzymanie oddechu. 
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NLPZ mogą działać fototoksycznie, zwłaszcza te stosowane miejscowo, np. keto-

profen, diklofenak, ibuprofen, stąd należy ostrzegać pacjentów przed ekspozycją na 

bezpośrednie światło słoneczne czy światło solarium w trakcie stosowania ww. leków. 

Warto podkreślić, że kilka lat temu z powodu wysokiego ryzyka fototoksyczności, 

zmieniono kategorię dostępności żelu na skórę zawierającego ketoprofen – z OTC na Rx. 

3. Kodeina 

Kodeina jest metylową pochodną morfiny, która występuje w wielu preparatach 

OTC, chętnie stosowanych przez pacjentów, ze względu na jej przeciwkaszlowe i prze-

ciwbólowe działanie. Zaliczana jest do grupy opioidów – leków o działaniu ośrodkowym, 

pobudzających receptory opioidowe. Często w preparatach OTC kodeina występuje 

wraz z paracetamolem czy ibuprofenem ze względu na korzystny synergizm działania 

przeciwbólowego (możliwa jest redukcja dawek leków oraz jednocześnie pojawienia 

się działań niepożądanych). W preparatach stosowanych w uporczywym suchym kaszlu, 

bez odkrztuszania wydzieliny, kodeina jest łączona z wyciągiem sosnowym, tymianko-

wym czy sulfogwajakolem. Jednak leki te powinny być stosowane z dużą rozwagą, 

ponieważ posiadają istotne przeciwskazania. U dzieci poniżej 12. roku życia i osób 

w podeszłym wieku mogą wywołać depresję oddechową. Kodeina jest metabolizowana 

przy udziale enzymów wątrobowych cytochromu P450 (CYP2D6) do morfiny, która 

warunkuje zarówno działanie przeciwbólowe, jak i odpowiada za działanie toksyczne. 

Ciężkie niepożądane działania występują u pacjentów charakteryzujących się 

ultraszybkim metabolizmem kodeiny. U tych osób znacznie szybciej wzrasta stężenie 

morfiny we krwi po wcześniejszym podaniu kodeiny i mogą pojawić się objawy 

toksyczne,  m.in. trudności w oddychaniu, kołatanie serca, omdlenia, omamy, bezdech 

czy drgawki [7]. Kodeina może również powodować zaburzenia zdolności prowadzenia 

pojazdów i obsługi maszyn. Oprócz wymienionych powyżej działań farmakologicz-

nych, kodeina powoduje euforię, uspokojenie, rozluźnienie i senność, co sprawia, że 

istnieje duże ryzyko jej nadużywania. Lek ten należy stosować ostrożnie, ponieważ 

długotrwałe zażywanie prowadzi do uzależnienia, a nagłe odstawienie tej substancji 

skutkuje zespołem abstynencyjnym. Kodeina powoduje uzależnienie zarówno psy-

chiczne, objawiające się stałą potrzebą zażycia narkotyku, jak i fizyczne (występo-

wanie nieprzyjemnych objawów przy zmniejszeniu stężenia narkotyku we krwi – 

uczucie niepokoju, nadmierne pobudzenie, ból głowy, rozdrażnienie). Wymienione 

powyżej objawy odstawienne często prowadzą do przyjmowania innych substancji 

uzależniających, celem ich łagodzenia, np. leków uspokajających i przeciwlękowych 

z grupy benzodiazepin. Na chwilę obecn Polska należy do krajów o najmniejszej liczbie 

użytkowników nielegalnych opioidów. Jednak z tej grupy należy wyłączyć kodeinę. 

Jako składnik leków o kategorii OTC, o stosunkowo niskiej cenie zakupu, kodeina jest 

łatwo dostępnym narkotykiem. Skalę tego zjawiska trudno oszacować ze względu na 

brak wiarygodnych analiz [8, 9]. 

Warto podkreślić, że obecnie na rynku farmaceutycznym jest dostępnych kilka 

leków przeciwkaszlowych, bardziej skutecznych niż kodeina oraz posiadających ko-

rzystniejszy profil bezpieczeństwa. A kodeina zażywana jest głównie ze względu na 

tradycję jej stosowania [8]. 
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4. Leki obkurczające naczynia krwionośne 

4.1. Pseudoefedryna 

Pseudoefedryna jest aminą sympatykomimetyczną, czyli wykazuje działanie pobu-

dzające na układ adrenergiczny (współczulny). Przedstawia to tabela 1. Pseudoefed-

ryna jest prawoskrętnym izomerem efedryny i ma znacznie słabsze od niej działanie 

pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Niesie także za sobą mniejsze 

ryzyko wystąpienia tachykardii. 

Efedryna i pseudoefedryna są alkaloidami uzyskiwanymi z różnych gatunków przęśli 

(Ephedra sp.) oraz cisa (Taxus baccata). Pod względem budowy chemicznej zbliżone 

są do katecholamin, pełniących funkcję neuroprzekaźników, stąd wywołują podobne 

działania farmakologiczne: przyspieszają akcję serca, podwyższają ciśnienie tętnicze, 

rozszerzają oskrzela oraz pobudzają OUN. Pseudoefedryna występuje w preparatach 

prostych, jak również w preparatach złożonych z lekami przeciwbólowymi, przeciw-

histaminowymi czy przeciwkaszlowymi [10]. 

Tabela1. Działanie farmakologiczne pseudoefedryny 

Działanie obwodowe  Działanie ośrodkowe 

Rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli Pobudzenie psychiczne 

Wzrost napięcia i kurczliwości mięśnia sercowego Rozszerzenie źrenic 

Zwężenie naczyń krwionośnych Zwiększenie koncentracji 

Wzrost ciśnienia krwi Zmniejszenie senności 

Zwiotczenie mięśni gładkich pęcherza moczowego Redukcja uczucia głodu 

Źródło: zmodyfikowano na podstawie [11]. 

Wskazaniem do stosowania pseudoefedryny jest: wodnisty wysięk, przekrwienie 

oraz obrzęk błony śluzowej nosa i zatok (objawy te występują przy przeziębieniu czy 

alergii). Pseudoefedryna zmniejsza ilość powstającej wydzieliny poprzez skurcz naczyń 

krwionośnych błony śluzowej. Do działań niepożądanych po zastosowaniu leków za-

wierających pseudoefedrynę należą: podwyższenie ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu 

serca, a także działania ze strony OUN, takie jak bóle głowy, bezsenność, pobudzenie 

czy drżenie mięśni. Stąd też leki te nie powinny być stosowane u osób z problemami 

kardiologicznymi – nadciśnieniem, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, 

a także u kobiet karmiących, ciężarnych i u dzieci do 12. r.ż. 

Istotnym zagrożeniem, ściśle związanym z obecnością pseudoefedryny w prepa-

ratach OTC, jest fakt, że substancja ta bywa wykorzystywana do celów pozamedycz-

nych. Niekiedy młodzi ludzie stosują wysokie dawki pseudoefedryny w celu zwięk-

szenia zdolności koncentracji, zmniejszenia senności i zmęczenia. Niesie to za sobą 

ryzyko poważnych powikłań kardiologicznych i ośrodkowych. Ponadto pseudoefedryna, 

według ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2018 r., poz. 1030), jest zaliczana do grupy prekursorów narkotykowych 

kategorii 1. Jest substancją o dużym potencjale użycia do produkcji narkotyków, takich 

jak metamfetamina czy efedron. Głównie łatwa dostępność i relatywnie niska cena 

spowodowały wzrost jej pozamedycznego stosowania. Domowa produkcja związków 

psychoaktywnych to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Produkty syntezy mogą 

być zanieczyszczone substancjami toksycznymi. Do tego – nikt dokładnie nie wie, jaki 
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związek powstał w wyniku nielegalnej syntezy. Rodzi to duży problem dla personelu 

medycznego, który został wezwany do pacjenta po zażyciu tej substancji. Zanim 

służba zdrowia odkryje, co zażył pacjent i poda odtrutkę – może minąć wiele godzin 

i może dojść do poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych [9, 10]. Warto pod-

kreślić, że pseudoefedryna znajduje się na liście zakazanych substancji przez WADA 

(ang. World Anti-Doping Agency; Światowa Agencja Antydopingowa). Pseudoefedryna 

używana jest w celach dopingu w sporcie ze względu na właściwości stymulujące OUN 

oraz lekko zwiększające siłę mięśniową; najczęściej stosowana w sportach wymagają-

cych dużego i nagłego wysiłku [12]. 

4.2. Alfa-mimetyki 

Do najbardziej popularnych alfa-mimetyków bez recepty należą ksylometazolina 

i oksymetazolina. Leki te szybko i długotrwale pobudzają receptory alfa-adrenergiczne. 

Stosowane są w celu obkurczania naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i zatok, 

dzięki czemu łagodzą odczyn zapalny, zmniejszają ilość wydzieliny i ułatwiają oddy-

chanie. Długotrwałe (ponad 10 dni) miejscowe stosowanie alfa-mimetyków prowadzi 

do polekowego nieżytu nosa. Wynika to z rozwoju tolerancji w obrębie receptorów alfa 

i wtórnego nasilonego obrzęku błony śluzowej nosa. Pacjent błędnie interpretując ten 

stan jako nasilenie czy nawrót pierwotnego nieżytu, kontynuuje i intensyfikuje leczenie 

miejscowymi alfa-mimetykami. Polekowy nieżyty nosa związany jest z powstaniem 

zmian zanikowych śluzówki, na skutek przewlekłej anemizacji błony śluzowej oraz sil-

nego obrzęku, nie reagującego na miejscowo i ogólnie podawane leki obkurczające [13]. 

5. IPP – inhibitory pompy protonowej 

Inhibitory pompy protonowej (IPP), leki silnie hamujące wydzielanie kwasu sol-

nego, są jednymi z najczęściej stosowanych farmaceutyków. Do leków bez recepty na-

leżą: omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Udowodnione zostały korzyści z ich zasto-

sowania w takich chorobach, jak: zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, 

eradykacja Helicobacter pyroli, choroba wrzodowa, choroba refluksowa przełyku czy 

zespół Zollingera i Ellisona. W patogenezie powyższych problemów istotną rolę odgrywa 

nadmierne wydzielanie kwasu solnego. Przez wiele lat IPP uważane były za leki bez-

pieczne, jednak w ostatnim czasie podkreśla się, że zwłaszcza długotrwałe stosowanie 

IPP może powodować efekty niepożądane. Wśród istotnych powikłań nieprawidło-

wego stosowania IPP należy wymienić osteoporozę oraz zwiększone ryzyko złamań, 

niedobory magnezu i witaminy B12, infekcje układu oddechowego (również zapalenie 

płuc), infekcje przewodu pokarmowego, dysbiozę, enteropatię (zapalenie jelita cien-

kiego), która może występować głównie przez łączne stosowanie NLPZ i IPP [14]. 

Leki z grupy IPP zmieniają pH soku żołądkowego, co w istotny sposób wpływa na 

wchłanianie innych leków podawanych droga doustną, np. antybiotyków, mikroele-

mentów (magnezu) czy witamin (z grupy B). Dysbioza, czyli zaburzenie równowagi 

mikroflory naturalnej, zmniejszenie jej różnorodności jest częstą przyczyną infekcji 

przewodu pokarmowego o ciężkim przebiegu np. Salmonella, Clostridioides difficile. 

Ponadto pacjenci często stosują IPP w trakcie terapii NLPZ, jako osłonę przed działa-

niem wrzodotwórczym NLPZ. Jednak nie zawsze jest to racjonalny wybór, gdyż stoso-

wanie IPP łącznie z NLPZ jest zalecane przy długotrwałej terapii NLPZ o wysokim 

potencjale wrzodotwórczym oraz u osób ze współwystępującą chorobą wrzodową. 
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6. Podsumowanie 

Ważne jest zwracanie uwagi pacjentom, jakie zagrożenia wynikają z nieprawidłowego 

stosowania preparatów OTC. Duża odpowiedzialność za przekazanie odpowiedniej 

wiedzy spoczywa na farmaceutach, ponieważ większość społeczeństwa stosuje leki bez 

recepty, nie korzystając z konsultacji lekarskiej. Przeprowadzenie choć krótkiego wy-

wiadu z pacjentem powinno stać się standardem w aptekach. Takie zachowanie pozwo-

liłoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych działań stosowanych leków. 
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Toksyczność leków OTC wynikająca z ich nieprawidłowego stosowania 

Streszczenie 

Każdy lek może być toksyczny, gdyż nie istnieje lek idealny. Jednym z ważnych czynników, warunkujących 

bezpieczeństwo leków, jest ich dostępność bez recepty (leki OTC – ang. over-the-counter). Należy pod-
kreślić, iż liczba leków przeklasyfikowanych z kategorii Rx na OTC stale się zwiększa. Daje to pacjentom 

ogromny wybór możliwości samoleczenia. Ponadto, leki z kategorii OTC bywają wykorzystywane do celów 
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pozamedycznych. W prezentowanym artykule omówione zostały wybrane leki OTC, często stosowane 

przez pacjentów w ramach samoleczenia. Szczególny problem stanowią leki przeciwbólowe, takie jak nie-

steroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz kodeina. Wśród poważnych działań niepożądanych NLPZ 

wyróżniamy: uszkodzenie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, uszkodzenie wątroby, po-
wikłania sercowo-naczyniowe czy skórne reakcje uczuleniowe. Kodeina jest dostępna w wielu preparatach 

OTC, mimo to powinna być stosowana z dużą rozwagą, ponieważ posiada istotne przeciwskazania. 

U dzieci poniżej 12. roku życia i osób w podeszłym wieku może wywołać depresję oddechową, a prze-

wlekłe jej stosowanie prowadzi do rozwoju tolerancji oraz uzależnienia. Kolejną ważną grupą leków OTC 
są leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa: pseudoefedryna i alfa-mimetyki. Pseudoefedryna, jako 

związek pobudzający układ współczulny i pokonujący barierę krew-mózg, przyśpiesza akcję serca, 

podwyższa ciśnienie, a także stymuluje ośrodkowy układ nerwowy. Ta ostania właściwość powoduje, że 

jest wykorzystywana pozamedycznie – jako prekursor do produkcji substancji psychoaktywnych. Alfa-
mimetyki – ksylometazolina i oksymetazolina – działają doraźnie, poprawiają krótkotrwale drożność nosa – 

w związku z czym często są nadużywane. Stosowanie ich dłużej niż 10 dni prowadzi do polekowego 

nieżytu nosa. Inną, równie ważną grupą leków kategorii OTC są inhibitory pompy protonowej (IPP) – leki 

hamujące wydzielanie kwasu solnego. Przez wiele lat IPP uważane były za leki bezpieczne, jednak 
w ostatnim czasie podkreśla się, że zwłaszcza długotrwałe stosowanie IPP, może powodować efekty nie-

pożądane, m.in. osteoporozę, niedobór magnezu, witaminy B12 czy maskowanie objawów innych chorób. 

Stąd tak ważne jest uświadamianie pacjentów o bezpieczeństwie farmakoterapii. 
Słowa kluczowe: NLPZ, kodeina, pseudoefedryna, alfa-mimetyki, IPP 

The toxicity of OTC drugs resulting from their misuse 

Abstract 
Any drug can be toxic because there is no perfect drug. One of the important factors determining the safety 

of drugs is their availability without a doctor's prescription, i.e. OTC (over-the-counter) drugs. It should be 

emphasized that the number of drugs reclassified from Rx to OTC is constantly increasing. This gives 

patients a huge choice of self-treatment options. In addition, OTC drugs are sometimes used for non-medical 
purposes. Selected OTC drugs, often used by patients as part of self-treatment, will be discussed in this 

paper. Pain medications such as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and codeine are a parti-

cular problem. The serious side effects of NSAIDs include: damage to the upper and lower gastrointestinal 

tract, liver damage, cardiovascular complications, and skin allergic reactions. Codeine is available in many 
OTC preparations, but it should be used with caution as it has significant contraindications. In children 

under 12 years of age and the elderly, it can cause respiratory depression, and its chronic use leads to the 

development of tolerance and addiction. Another important group of OTC drugs are nasal decongestants: 

pseudoephedrine and alpha-agonists. Pseudoephedrine, as a compound that stimulates the sympathetic 
nervous system and crosses the blood-brain barrier, accelerates the heart rate, increases blood pressure and 

stimulates the central nervous system. Due to this last property, it is used non-medicinally – as a precursor 

for the production of psychoactive substances. Alpha – mimetics – xylometazoline and oxymetazoline, act 

temporarily – improve the patency of the nose for a short time – therefore they are often abused. Using 
them for more than 10 days leads to drug-induced rhinitis. Another, equally important group of OTC drugs 

are proton pump inhibitors (PPIs) - drugs that inhibit the secretion of hydrochloric acid. For many years 

PPIs have been considered safe drugs, but recently it has been emphasized that especially long-term use of 

PPIs can cause side effects, including osteoporosis, magnesium deficiency, vit. B12 or masking the symp-
toms of other diseases. Hence, it is so important to educate patients about the safety of pharmacotherapy. 
Keywords: NSAIDs, codeine, pseudoephedrine, alpha-agonists, PPIs 
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Wiedza personelu pielęgniarskiego  

na temat leczenia ran przewlekłych 

1. Wprowadzenie  

Rany przewlekłe, zamiennie określane mianem ran trudno gojących się, stanowią 

olbrzymie wyzwanie dla zespołów terapeutycznych, między innymi ze względu na 

złożoność problemu. Wraz z rozwojem medycyny, zwiększył się poziom wiedzy na 

temat leczenia ran, co owocuje szybszymi efektami gojenia, ograniczeniem cierpienia 

pacjenta, a nawet spadkiem umieralności z powodu powikłań. Efektywne leczenie ran 

korzystnie wpływa także na redukcję kosztów terapii. 

Opatrywanie ran towarzyszy ludzkości od zawsze. Stanowiło czynność leczniczą 

wykonywaną jako jedną z pierwszych, a metody niejednokrotnie obarczone były 

ogromnymi błędami. Przykładowo Hipokrates wytwarzanie się ropy uważał za pozy-

tywny aspekt gojenia, jednak niekonieczny w tymże procesie. Od ziołolecznictwa, le-

czenia wrzącym olejem, aż do nowoczesnych opatrunków specjalistycznych. 

Współcześnie z problemem ran przewlekłych pracownicy ochrony zdrowia mogą 

spotkać się niemalże w każdej dziedzinie medycyny, zarówno w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej, czy to w domach pomocy społecznej, jak i w wa-

runkach intensywnej opieki medycznej, chirurgii, również onkologii. Ważne jest, żeby 

w każdym z tych miejsc zapewnić pacjentowi interdyscyplinarną opiekę na najwyż-

szym poziomie, zgodną z najnowszymi wytycznymi. Niezmiernie istotna jest praca 

każdego z pracowników ochrony zdrowia, zarówno na etapie rozpoznania czynników 

ryzyka i wdrożenia edukacji celem profilaktyki, jak i edukacji pacjenta z rozpoznanym, 

już istniejącym problemem [1-3]. 

Głównym celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego 

na temat leczenia ran przewlekłych. Sprawdzono, czy pielęgniarki znają pojęcia, skale 

i testy stosowane w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych, jak również, czy znają 

opatrunki specjalistyczne, różnego rodzaju terapie i czy umieją je zastosować w czasie 

leczenia ran (również te wspomagające). Ocenie została poddana zgodność wiedzy 

medycznej pielęgniarek z aktualnymi wytycznymi oraz źródła wiedzy ankietowanych. 
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2. Rany przewlekłe – charakterystyka 

2.1. Definicja, patogeneza ran przewlekłych 

Raną przewlekłą (trudno gojącą się) nazywamy ubytek skóry, który nie poddaje się 

gojeniu powyżej 6 tygodni, nie wykazuje cech gojenia, mimo zastosowania adekwat-

nego leczenia. Niektóre definicje za kryterium czasowe rozpoznania rany przewlekłej 

przyjmują okres od 4 tygodni od badania przesiewowego do nawet 6 miesięcy. Dla 

porównania rany ostre goją się najczęściej 5-14 dni, lecz nie dłużej niż 5 tygodni [2, 4]. 

Gojenie się ran przewlekłych znacząco różni się od fizjologicznego procesu goje-

nia, a każde nieprawidłowe działanie wydłuża ten proces. Przebiega on w czterech eta-

pach, które płynnie następują po sobie, niejednokrotnie nakładając się na siebie. 

Pierwszy z nich to faza zapalna trwająca około 1-7 dni, w ranach przewlekłych często 

wydłużona. Przebiega w niej szereg procesów, w których efekcie powstają komponenty 

stanu zapalnego, tj. zaczerwienienie, zwiększone ucieplenie, obrzęk, bóli upośledzenie 

funkcji [4]. Drugim etapem gojenia jest proliferacja, czyli ziarninowanie. Może trwać 

od 5 dni do 3 miesięcy. Tworzy się nowa tkanka, następuje neowaskularyzacja, powstaje 

ziarnina. Trzeci etap to faza naprawcza, w której dochodzi do zamknięcia brzegów 

rany, a czas trwania uzależniony jest od wielkości oraz głębokości rany. Trwa od około 

1 miesiąca do 6 miesięcy. Ostatni etap to faza przebudowy. Czas trwania szacowany 

jest na kilka miesięcy, a nawet lat. Rana ulega bliznowaceniu [4]. 

Istotą ran przewlekłych jest utrudnione gojenie, wynikające z czynników zarówno 

miejscowych, jak i ogólnoustrojowych. Jednym z miejscowych jest hipoksja. Powód 

niedotlenienia tkanek jest różny w zależności od genezy danej rany, ale w każdej z nich 

może dojść do uszkodzenia tkanek i w efekcie powstania martwicy. Innym czynnikiem 

jest przedłużający się stan zapalny czy infekcja tkanek. W zakażonej ranie często 

powstaje tzw. biofilm, w którym następuje kolonizacja bakterii. Ma charakterystyczną 

szklistą powłokę. Drobnoustroje w nim są trudne do eradykacji. Obecność włóknika 

w ranie, duża ilość wysięku/suchość rany, martwica, grube, napięte brzegi rany to 

również miejscowe czynniki niekorzystnie wpływające na gojenie [4]. Ogólnoustro-

jowe czynniki to m.in.: niedożywienie, które wspomaga nasilony metabolizm [5], choroby 

przewlekłe (np. cukrzyca), choroba nowotworowa, niedokrwistość, leki steroidowe czy 

palenie tytoniu [4]. 

2.2. Epidemiologia ran przewlekłych 

Szacuje się, że z problemem ran przewlekłych zmaga się około 2% społeczeństwa 

krajów rozwiniętych, a liczba pacjentów borykających się z tym problemem rośnie 

wraz z wiekiem (5% osób powyżej 65. roku życia). U 93% pacjentów wygojenie 

owrzodzenia następuje w ciągu jednego roku. Na nowo w ciągu trzech miesięcy 

powstaje 70% ran uprzednio zagojonych. W Polsce niegojące się rany dotykają około 

500 tys. ludzi [6]. 

2.3. Owrzodzenia żylne 

Owrzodzenie żylne definiowane jest jako ubytek tkanki wynikający z uszkodzenia 

naczyń krwionośnych z powodu niewydolności mechanizmu fizjologicznego przepływu 

krwi żylnej, a w efekcie jej refluksu i zalegania [7]. Zmiany te lokalizują się głównie 

w przyśrodkowej części goleni [8]. Owrzodzenie żylne goleni najczęściej poprzedzają 

przebarwienia, nadmierna pigmentacja, stan zapalny, zwłóknienie czy ścieńczenie tkanki. 
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Troficznemu owrzodzeniu często towarzyszą zjawiska takie jak lipodermatoskleroza, 

wyprysk, atrophie blanche, hemosyderoza skórna, a także obwodowy obrzęk kończyny 

[4]. Owrzodzenia żylne odpowiadają za około 70% ran zlokalizowanych w okolicach 

goleni. Dotyczą 1% populacji, zwłaszcza osób po 65. roku życia, płci żeńskiej [6]. Za 

powstawanie owrzodzeń żylnych głównie odpowiada przewlekła niewydolność żylna. 

Życie ubogie w aktywność fizyczną, choroby przewlekłe, zaburzenia metaboliczne – to 

czynniki zwiększające ryzyko utrudnionej regeneracji tkankowej, a zatem powstania 

owrzodzenia. Istnieją publikacje, które mówią o predyspozycji genetycznej do zakrze-

picy, a więc pośrednio zwiększają ryzyko powstania owrzodzenia żylnego. Charakte-

rystyczna dla owrzodzenia żylnego jest jego lokalizacja – 1/3 dolnej części goleni, 

a także żylaki, czy też zakrzepowe zapalenie żył w wywiadzie. Rana zwykle przybiera 

nieregularny kształt. Łożysko jest płaskie, nierzadko pokryte włóknikiem w fazie stanu 

zapalnego, natomiast w fazie wytwórczej ranę pokrywa ziarnina. Rana, w zależności 

od swojego wieku, może być płaska o głębokości 1-2 mm, natomiast starsze rany mogą 

sięgać bardzo głęboko [6, 9]. 

2.4. Owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej 

Według WHO (ang. World Health Organization) zespół stopy cukrzycowej to 

owrzodzenie lub/i destrukcja tkanek głębokich wraz z występującymi cechami neuro-

patii oraz niedokrwienia [4]. Powikłaniem zespołu stopy cukrzycowej jest owrzodzenie, 

które jest niebezpiecznym zjawiskiem przez wzgląd na bardzo duże ryzyko amputacji 

sięgające aż 85%. Szacuje się, że takie owrzodzenie występuje u 4-10% diabetyków. 

Do powstania zespołu stopy cukrzycowej w 70% doprowadza neuropatia cukrzycowa, 

w której ukrwienie jest prawidłowe, natomiast występuje uszkodzenie obwodowego 

układu nerwowego. Zarówno w przebiegu cukrzycy typu 1, jak i 2, może rozwinąć się 

neuropatia cukrzycowa. Kluczowe jest wyrównanie poziomu glikemii, gdyż ryzyko 

powstania neuropatii obwodowej na każdy 1% stężenia powyżej normy hemoglobiny 

glikowanej wzrasta o 10-15%. Innym impulsem do powstania owrzodzenia w prz-

ebiegu zespołu stopy cukrzycowej jest niedokrwienie powstałe w wyniku miażdżycy 

tętnic, a także zmian stwardnieniowych i zwyrodnieniowych w naczyniach włosowatych 

i tętniczkach stopy. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zdiagnozować przyczynę 

niedokrwienia, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko powstania martwicy. Jednym 

z pierwszych sygnałów będzie zaczerwienienie stopy, blednięcie po uniesieniu koń-

czyny, błyszczenie się skóry, brak owłosienia, a także pogrubienie i zniekształcenie 

paznokci. Zaawansowany wiek, palenie tytoniu, długi czas trwania cukrzycy, występo-

wanie neuropatii cukrzycowej wpływają negatywnie na obecność przewlekłego 

niedokrwienia. Rany lokalizują się w większości poniżej kostki bocznej [10, 11]. 

2.5. Rany odleżynowe 

Odleżyna jest uciskowym uszkodzeniem tkanek powstałym wskutek zaburzenia 
krążenia krwi [12]. Dochodzi do zaburzenia w mikrokrążeniu w tkankach, są one 
niedokrwione, niedotlenione, w efekcie czego powstaje martwica. Stały ucisk powyżej 
2-3 h ma wpływ na pobudzenie procesów martwiczych. Ciśnienie włośniczkowe wynosi 
32 mmHg, nacisk guzów kulszowych podczas siedzenia wynosi aż 100 mmHg, pod-
czas leżenia około 50 mmHg, zatem długotrwały ucisk powoduje upośledzenie mikro-
krążenia tkankowego przez istotne przekroczenie włośniczkowego ciśnienia tętniczego 
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[13]. Ryzyko powstania odleżyny występuje u wszystkich unieruchomionych, a także 
czasowo chorych, jednak 60-70% odleżyn powstaje u osób powyżej 65. roku życia [4]. 

Oceniając ranę odleżynową, należy zwrócić uwagę na lokalizację. Odleżyny naj-
częściej powstają w okolicach wyniosłości kostnych. 

W piśmiennictwie wyróżnia się ponad 20 miejsc ryzyka, są to: kość krzyżowa 
i ogonowa, guzy kulszowe, krętarze większe, boczna powierzchnia kości udowej, boczny 
brzeg stopy, kostka boczna, nasada kości strzałkowej, pięta, żebra, kość ramienna, 
kręgosłup, ucho, łokieć, potylica, palce stopy, rzepka, kość policzkowa, mostek,  okolice 
krocza – moszna [4]; z czego najczęstszą lokalizacją odleżyn są kości krzyżowe (40%) 
oraz guzy piętowe i krętarze (po 10%) [14]. Kolejnym aspektem podlegającym ocenie 
jest dno rany. Należy zwrócić uwagę, czy np. występuje martwica, czy dno jest wypeł-
nione ziarniną. Konieczna jest ocena wielkości oraz głębokości rany (największy wy-
miar poprzeczny i najgłębsze miejsce). Ocenie podlegają również brzegi rany (płaskie 
lub wałowate) czy wygląd skóry wokół niej. Zmacerowana skóra może świadczyć 
o nadmiarze wilgoci, zasiniona okolica uszkodzonych tkanek – o niedokrwieniu. Istotna 
jest również obserwacja wysięku, jego ilości i rodzaju [15]. 

Ważna jest profilaktyka przeciwodleżynowa, ponieważ rany odleżynowe ze względu 
na złożoność problemu są trudne do wyleczenia [15]. 

2.6. Owrzodzenia tętnicze 

Owrzodzenia tętnicze to przypadłość częściej występująca u mężczyzn w wieku 
< 40 lat. Najczęściej pojawiają się u osób palących papierosy, otyłych, chorujących na 
cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, z hiperlipidemią. Do owrzodzeń tętniczych dochodzi 
najczęściej w wyniku miażdżycy kończyn dolnych. W sytuacji, gdy duże tętnice są nie-
drożne, następuje ograniczenie napływu krwi do kończyny w spoczynku, a jedno-
cześnie niewystarczająca ilość składników odżywczych zostaje dostarczona do koń-
czyny. Efektem takiego zjawiska są zmiany w mikrokrążeniu, które manifestują się 
bólem stopy, zmianami troficznymi, często niegojącymi się. Hipoksja, niska podaż 
składników odżywczych, a także zmniejszenie mediatorów odpowiedzialnych za 
regenerację tkanek sprawiają, że powstałe rany goją się z utrudnieniem. Klasyfikacja 
Fontain’a określa stopień zaawansowania miażdżycy [4, 9]. Innymi przyczynami 
owrzodzeń pochodzenia niedokrwiennego jest choroba Burgera (niewydolność małych 
naczyń tętniczych), zapalenie naczyń, angiopatia cukrzycowa, deformacje stopy, urazy 
mechaniczne. Charakterystyczne dla owrzodzenia tętniczego jest miejsce jego wystę-
powania. Są to najczęściej dystalne części kończyny dolnej, mianowicie opuszki, czy 
też grzbietowa strona palców, a także obszar między nimi. Jest to zwykle niewielka 
rana kształtu owalnego, którą otacza pergaminowa, błyszcząca, zimna skóra, nierzadko 
pozbawiona włosów. Typowym dla kończyny objętej tym procesem chorobowym jest 
zmiana koloru skóry w momencie uniesienia jej. Przybiera blady kolor po jej unie-
sieniu, ciemnoczerwony po opuszczeniu. Ból jest silny, ciągły, narastający podczas 
chodzenia, ulgę przynoszą opuszczone nogi [4, 14]. 

3. Metody leczenia ran przewlekłych 

3.1. Strategia TIMERS 

Aktualnie obowiązującym schematem postępowania z ranami jest strategia TIMERS. 
Każdy z powyżej wyszczególnionych rodzajów ran przewlekłych należy leczyć zgodnie 
z tą strategią. Poszczególne komponenty tego schematu naśladują fizjologiczny proces 
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gojenia, zatem stosowanie tego w praktyce leczenia rany przewlekłej zbliża do uzyskania 
naturalnego procesu gojenia, który w ranach trudno gojących się jest zaburzony. 
Medycy zaangażowani w leczenie ran przewlekłych są zobligowani do znajomości 
strategii TIMERS i pracy zgodnie z nią [16, 17]. 

Na akronim TIME składają się z języka angielskiego: T – tissue debridement 

(opracowanie, oczyszczenie martwych tkanek); I – infection and inflamination control 

(kontrolowanie infekcji i zapalenia); M – moisture balance (utrzymywanie równowagi 

poziomu wiglotności); E – edges, epidermization stimulation (pobudzanie naskórkowania 

poprzez opracowywanie brzegów rany) [16,17]. Schemat TIME w 2019 roku został 

wzbogacony o dwa aspekty, mianowicie: R – repair and regeneration (regenerację 

tkanek poprzez opatrunki zawierające czynniki wzrostu, kwas hialuronowy, kolagen, 

opatrunki wpływające na zmniejszenie proteaz, tlenoterapia, przeszczepy czy komórki 

macierzyste) oraz S – social and individual-related factors (czynnik społeczny, odno-

szący się do edukacji pacjenta lub/i opiekuna, świadczenia opieki nad pacjentem i raną, 

wsparcie socjalne) [14]. 

3.2. Wilgotna terapia Wintera, cechy idealnego opatrunku wg Turnera 

Rana przewlekła niezależnie od jej etiologii podlega takim samym zasadom oraz 

wytycznym leczenia miejscowego. Prekursorem wilgotnej terapii był Winter, który 

w 1962 roku wykazał, że opatrunek wilgotny wzmaga reepitalizację i gojenie rany – 

dwukrotnie szybciej w stosunku do tradycyjnego opatrunku wysuszającego. Kolejne 

badania w tym zakresie potwierdziły założenia Wintera. Następnie powstała koncepcja 

„idealnego opatrunku” (wg Turnera) [18]. Zakładał on utrzymanie odpowiedniej wil-

gotności między opatrunkiem a raną, usunięcie nadmiaru wysięku oraz toksycznych 

cząstek, nieprzyleganie do tkanek, a także nieuszkadzanie ich podczas wymiany opa-

trunku, nieprzepuszczalność dla bakterii, zapewnienie optymalnej wymiany gazowej 

i temperatury; niewywołujący alergii, nietoksyczny [19]. 

3.3. Antyseptyki, lawaseptyki w leczeniu ran przewlekłych 

Antyseptyki są związkami chemicznymi, które mają za zadanie niszczyć drobno-

ustroje i zapobiegać ich namnażaniu. Stosowane są na błonach śluzowych, uszkodzonych 

tkankach, skórze (również skórze niemowląt) oraz zakażonych ranach. W zależności 

od stężenia antyseptyki działają bakteriostatycznie lub bakteriobójczo (środki o niż-

szym stężeniu – bakteriostatycznie, o wyższym – bakteriobójczo). Są bezpieczne dla 

tkanek. Lawaseptyki to pojęcie używane jedynie w Polsce. Przypisane mu znaczenie 

mówi, że jest to wyrób medyczny, który zawiera detergent, służący do mycia i pielęg-

nacji ran. Dzielą się na dwie grupy: ze składnikiem antybakteryjnym (octenidyna, czy 

poliheksametylen biguanidy) stosowane w leczeniu zakażonych ran przewlekłych oraz 

niezawierające składnika antybakteryjnego; jest to przykładowo sól fizjologiczna, płyn 

Ringera. Ta druga grupa jest wykorzystywana do mycia, płukania ran niezakażonych 

[20]. Do innych środków antyseptycznych, pozytywnie oddziałujących na rany prze-

wlekłe należą: związki srebra (używane również w opatrunkach – sulfadiazyna srebra, 

srebro nanokrystaliczne, jonowe, metaliczne oraz siarczan srebra) [21], tlen atomowy, 

powidon jodowany. 
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3.4. Opatrunki specjalistyczne w leczeniu ran przewlekłych 

Obecnie stosuje się opatrunki określane jako specjalistyczne, nowoczesne, aktywne 

(współdziałające w procesie leczenia rany). Wpisują się w model „idealnego opatrunku” 

wg Turnera. W porównaniu do tradycyjnych opatrunków (które nie mają wpływu na 

biochemiczny proces gojenia rany) wspomagają reakcje chemiczne, procesy komór-

kowe, utrzymują wilgotne środowisko, przyczyniając się do postępu procesu gojenia. 

Tradycyjny opatrunek polegający na ułożeniu gazy na ranie – przywiera do niej, a pod-

czas wymiany uszkadza zdrowe struktury, powoduje ból. Nowoczesne opatrunki roz-

wiązują ten problem poprzez absorbowanie wysięku, jednocześnie zapobiegają wysy-

chaniu rany. Kompresy gazowe nierzadko powodują niedokrwienie przez ucisk na 

tkankę, natomiast specjalistyczne opatrunki dopasowują się do rany, amortyzują, jedno-

cześnie stanowiąc barierę antybakteryjną. Opatrunek z gazy, w przeciwieństwie do 

nowoczesnych, może zostawiać w ranie włókna, indukując zapalenie. Opatrunki spe-

cjalistyczne ponadto nie wywołują działania toksycznego, alergizującego. Utrzymują 

optymalną temperaturę gojenia, czyli około 32 stopni Celsjusza (po 40 minutach od 

wymiany osiągają tę temperaturę, podczas gdy opatrunek tradycyjny osiąga maksy-

malnie 27 stopni Celsjusza). Podejmując decyzję o zmianie opatrunku, można sugerować 

się zalecaną maksymalną ilością dni podanych przez producenta, jednocześnie należy 

traktować to jako jedynie sugestię, obserwując ewentualne zabrudzenie opatrunku, 

ilość wysięku, zniszczenie mechaniczne. Zaleca się wymianę dwa razy w tygodniu, ale 

raz na 5 dni [17, 22, 23]. 

3.5. Wybrane metody wspomagające leczenie ran przewlekłych 

Kompresjoterapia to metoda uznawana za „złoty standard” w leczeniu owrzodzeń 

żylnych. Mechanizm jej działania to ucisk na podudzie, a tym samym poprawa hemo-

dynamiki żył, tętnic i mikrokrążenia, zredukowanie mediatorów zapalnych, minimali-

zacja obrzęku przez usprawnienie drenażu limfatycznego. Stopień ucisku dobierany jest 

na podstawie wskaźnika kostka-ramię (WKR lub ABI z ang. ankle-brachial index) [24]. 

Kolejną metodą wspomagającą leczenie ran trudno gojących się jest terapia pod-

ciśnieniowa, inaczej określana NPWT (z ang. negative pressure wound therapy – 

leczenie ran ujemnym ciśnieniem), zamiennie TNP (z ang. topical negative pressure, 

czyli podciśnienie miejscowe), jak również często używane określenie VAC (z ang. 

vacuum assisted closure, w tłumaczeniu na język polski – podciśnienie, próżnia) [25]. 

Polega na wytwarzaniu ciśnienia w danym miejscu, niższego niż atmosferyczne, po-

wstającego w wyniku działania (generowanej przez pompę) siły ssącej. Stanowi kon-

trolowany, nowoczesny, bezpieczny i skuteczny sposób wspomagania leczenia trudno 

gojących się ran. Podciśnienie usprawnia proces gojenia przez zwiększenie proliferacji 

nawet o 20-30%. Wspomaga usunięcie tkanek nekrotycznych, redukcję obrzęku, niweluje 

ilość wysięku, spowolnia namnażanie się bakterii, wpływa destrukcyjnie na biofilm 

w ranie, poprawia perfuzję w łożysku rany, wspomaga epitelizację i angiogenezę. 

Ponadto daje optymalny efekt kosmetyczny przez redukcję wielkości blizny, a także, 

wpływając na przyspieszenie gojenia, skraca czas hospitalizacji, jednocześnie zmniej-

szając koszty leczenia [25-27]. 

Metodą wspomagającą leczenie ran z zakresu biochirurgii jest oczyszczanie przy 

pomocy larw zielonej muchy plujki – Lucilia sericata (z ang. LDT - larval debridement 

therapy). L. sericata usuwają tkankę nekrotyczną (są nekrofagami) oraz pobudzają 
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angiogenezę w wyniku pełzania po ranie. Larwy w 2004 roku zostały sklasyfikowane 

przez Agencję Żywności i Leków jako nielicencjonowany produkt medyczny w le-

czeniu trudno gojących się ran. Larwoterapia jest bezpieczna, a larwy muszą posiadać 

certyfikaty jakości. Hodowle są kontrolowane, poddawane dezynfekcji chemicznej, 

a także odpowiednio transportowane. Larwy muszą zostać zaaplikowane maksymalnie 

w ciągu doby od transportu, by zachować właściwości żerne. Martwica ulega upłyn-

nieniu, co ułatwia larwom jej pochłanianie [28,29]. 

Hiperbaria tlenowa – HBO (z ang. hyperbaric oxygen) jest metodą pomocniczą 

w leczeniu trudno gojących się miejsc. Polega na oddychaniu 100% tlenem w komorze 

hiperbarycznej, w której panuje 2,5 raza wyższe ciśnienie w stosunku do atmosfe-

rycznego. Tlen dociera do komórek zarówno przez utlenowaną krew, jak i osocze. 

Proces leczenia ran przewlekłych tą terapią waha się w granicy od 20 do 60 sesji 

(w zależności od potrzeb), które trwają około 2 h. Dana sesja przebiega w następujący 

sposób: 3 x 20 minut ekspozycji na tlen hiperbaryczny, przeplatane pięciominutowymi 

przerwami w terapii (wtedy pacjenci oddychają powietrzem). 

Hipoksja generuje podwyższone zapotrzebowanie na tlen. Regularne stosowanie 

tlenoterapii hiperbarycznej zapewnia dostarczenie go, jednocześnie przyspieszając 

przejście do procesu ziarninowania [30, 31]. 

Fizykoterapia również działa wspomagająco na leczenie trudno gojących się ran. 

Magnetoterapia działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo. Wywiera 

regeneracyjny wpływ na tkanki, zwiększa przyswajalność przez nie tlenu. Wspomaga 

też mikrokrążenie [32]. Metodą wspomagającą z zakresu światłolecznictwa jest między 

innymi laseroterapia. Udowodniono, że biostymulacja laserowa ma korzystny wpływ 

na regenerację rany oraz tkanek ją otaczających, ułatwiając remodeling. Przeciwwska-

zaniami do fizykoterapii są między innymi: choroby nowotworowe, ciąża, gorączka 

i ciężka niewydolność krążenia [4]. 

Ozon – jako substancja silnie utleniająca – pozytywnie wpływa na gojenie ran 

przewlekłych. Ozonoterapia nasila działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciw-

wirusowe. Poprawia poziom natlenienia tkanek, przyspiesza ziarninowanie przez sty-

mulację metabolizmu komórkowego. Stosuje się w ranach trudno gojących, zaka-

żonych, w przebiegu ZSC (Zespół Stopy Cukrzycowej), a także innej etiologii owrzo-

dzeń. Metoda ta wykorzystywana jest poprzez ozonowanie krwi żylnej, jak również 

tzw. buty/rękawy ozonowe, mycie lub płukanie ozonowaną solą fizjologiczną, stoso-

wanie preparatów zawierających ozon (np. maści). Obserwuje się pozytywne efekty 

terapii w korelacji z NPWT. To połączenie znacząco redukuje koszty leczenia [33]. 

3.6. Żywienie w leczeniu ran przewlekłych 

Leczenie żywieniowe stanowi nierozłączną część leczenia ran. Zaburzenia odży-

wiania uniemożliwiają prawidłowy proces gojenia się tkanek. Organizm potrzebuje do 

prawidłowego funkcjonowania ok. 60 składników odżywczych, z czego 40 jest ko-

niecznych do dostarczenia z pożywienia. Zapotrzebowanie kaloryczne jest indywidualne 

dla każdego, z uwzględnieniem płci, poziomu aktywności fizycznej, wieku oraz stanu 

klinicznego. Najważniejszymi składnikami odżywczymi są: białka, węglowodany, 

tłuszcze, a także błonnik, witaminy i minerały [4]. 

  



 

Ewa Wszołek, Jakub Wszołek, Zofia Nowak-Kapusta, Marek Kucharzewski 
 

128 
 

4. Materiały i metody stosowane w pracy 

4.1. Przedmiot badań i narzędzia badań oraz charakterystyka grupy 

badanej 

Przedmiotem badań było sprawdzenie wiedzy i opinii pielęgniarek odnośnie do lecze-

nia ran przewlekłych. W badaniu empirycznym wzięło udział 150 osób pracujących, 

reprezentujących zawód pielęgniarski. Wykorzystano ankietę własnego autorstwa, 

która składa się z 39 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Badanie zostało 

przeprowadzone przy użyciu platformy survio. Ankieta podzielona została na część 

ogólną i szczegółową. Część ogólna dotyczyła charakterystyki socjodemograficznej 

badanej grupy, składa się z czterech pytań dotyczących płci, przedziału wiekowego, 

miejsca zamieszkania oraz stanu cywilnego. 

Część szczegółowa składa się z 35 pytań. Zadaniem pielęgniarek/pielęgniarzy było 

udzielenie anonimowych odpowiedzi dotyczących szeroko pojętego aspektu, jakim jest 

leczenie ran przewlekłych. Ocenie podlegały odpowiedzi na 10 pytań dotyczących wiedzy 

pielęgniarek dotyczącej m.in. pojęć, znajomości opatrunków oraz metod leczenia ran. 

Zbadano również opinie ankietowanych odnośnie do trudności związanych z lecze-

niem ran. Dane uzyskane w przebiegu gromadzenia ankiet zostały wykorzystane tylko 

i wyłącznie do celów naukowych. Zachowano anonimowość ankietowanych oraz 

wszelkie odrębne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

W trakcie analizy statystycznej wyników przeprowadzonego badania ankietowego 

na początku dokonano wyboru odpowiedniego testu statystycznego do zbadania wy-

branych związków dotyczących głównej tematyki badania. W tym celu zbadano wszyst-

kie niezbędne założenia wymagane przez poszczególne testy statystyczne. W wyniku 

weryfikacji powyższych założeń wybrano Test Fishera na jednorodność wariancji. 

Wyniki p < 0,05 oznaczać będą występowanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. 

5. Wyniki 

Zdecydowana większość respondentów to kobiety – 94% (141 ankietowanych), 

mężczyźni zaś stanowią 6% badanych (9 osób). Najliczniejsi – 89 badanych (59%) to 

osoby w wieku 21-30 lat. Drugą co do liczebności grupą wiekową biorącą udział w 

badaniu są osoby w wieku 41-50 lat (32 osoby – 21%). Ankietowani w wieku 31-40 lat 

stanowią 13% badanych (19 osób), natomiast najmniej liczną grupę, bo 10 osób, 

stanowią osoby w wieku 51-60 lat (7% ankietowanych). 

Wśród ankietowanych: 70% respondentów (105 osób) posiada niepełne wykształ-

cenie wyższe (licencjat pielęgniarstwa), 20% (30 ankietowanych) pełne wyższe (ma-

gister pielęgniarstwa), a tylko 10% (15 osób) to dyplomowani pielęgniarze/pielęgniarki 

(wyk. 1). 
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Wykres 1. Badanie w podziale na wykształcenie [opracowanie własne] 

Zdecydowana większość badanych (79%) nie posiada kursu leczenia ran przewlek-

łych. Takie uprawnienia posiada tylko 21% (wyk. 2). 

 
Wykres 2. Badanie w podziale na fakt posiadania specjalistycznego kursu leczenia ran przewlekłych 

[opracowanie własne] 

Najwięcej badanych – 51 osób (34%) zajmuje się leczeniem ran od 1 roku do 3 lat, 

kolejnych 49 osób deklaruje staż poniżej roku, a 19% badanych (28 osób) zajmuje się 

leczeniem ran 10 lat i dłużej (wyk. 3). 
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Wykres 3. Badanie w podziale na staż pracy w leczeniu ran [opracowanie własne] 

Większość respondentów (66 osób) wiedzę na temat leczenia ran przewlekłych 

czerpie głównie od innych członków zespołu. Artykuły naukowe, broszury to źródło 

wiedzy dla 14% badanych (21 osób). Wiedzę ze studiów deklaruje 28 osób (19%) 

badanych. Pozostali korzystają z wiedzy z Internetu, webinariów, książek, czasopism, 

kursów, szkoleń czy konferencji (wyk. 4). 

 
Wykres 4. Badanie w podziale na źródła wiedzy na temat leczenia ran [opracowanie własne] 
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Zdecydowana większość ankietowanych – 101 osób nie użyłaby do opatrzenia rany 

niezakażonej bez objawów kolonizacji i kontaminacji opatrunku antybakteryjnego, 

podczas gdy 49 osób zadeklarowało użycie w tej sytuacji opatrunku antybakteryjnego 

(33% badanych) – wykres 5. 

 

Wykres 5. Badanie umiejętności doboru opatrunku do rany niezakażonej bez objawów kolonizacji 

i kontaminacji [opracowanie własne] 

 

Wykres 6. Badanie znajomości przeciwwskazań do kompresjoterapii [opracowanie własne] 
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Na pytanie o przeciwwskazanie do zastosowania kompresjoterapii 114 respon-

dentów odpowiedziało, że są to zaburzenia krążenia tętniczego (WKR < 0,6), 15%, że 

to izolowana przewlekła niewydolność żylna, a 15% uważa, że jest to odwracalny 

obrzęk limfatyczny. 

6. Analiza statystyczna 

Wiedza pielęgniarek została porównana poprzez przydzielenie punktów za po-

prawne odpowiedzi w pytaniach odnoszących się do wiedzy na temat leczenia ran prze-

wlekłych (wyk. 7). Za każdą poprawną odpowiedź przydzielono jeden punkt. Osoby, 

które uzyskały najwyższą liczbę punktów – można uznać, że posiadają największą 

wiedzę, analogicznie w drugą stronę. 

 

Wykres 7. Ranking poziomu wiedzy ankietowanych ze względu na uzyskane punkty [opracowanie własne] 

(2-3 – bardzo niski poziom wiedzy, 4-5 – niski poziom, 6-7 – przeciętny poziom wiedzy, 8-9 – wysoki 

poziom wiedzy, 10 – bardzo wysoki poziom wiedzy) 

W rankingu poziomu wiedzy ankietowanych można było uzyskać maksymalnie 

10 punktów, co jest równoznaczne z bardzo wysokim poziomem wiedzy lub minimalnie 2, 

co oznacza bardzo niski poziom wiedzy. Wynik bardzo wysoki uzyskała tylko jedna 

osoba spośród ankietowanych. Wysoki poziom wiedzy, uzyskując 8-9 punktów, pre-

zentuje 45 ankietowanych, co stanowi 30% badanych; 51 ankietowanych (34% osób) 

uzyskało 6-7 punktów, co oznacza, że posiadają przeciętny poziom wiedzy. Niski 

poziom wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych ma (co odpowiada 4-5 punktom) 

30 osób, stanowiąc grupę 20% badanych. Bardzo niski wynik uzyskały 23 osoby, 

stanowiąc blisko15% badanych (1). 

Na tak powstałej skali punktacji dokonano analizy porównawczej wpływu wykształ-

cenia, posiadanego kursu leczenia ran, lat doświadczenia, źródeł wiedzy na temat le-

czenia ran, pytań odnośnie do aktualnie posiadanej wiedzy do ilości przydzielonych 

punktów. Do tego celu wykorzystano test Fishera, w którym jako poziom istotności 

przyjęto p = 0,05. Poziom istotności to maksymalne dopuszczalne prawdopodo-

bieństwo błędu, polegającego na odrzuceniu prawdziwej hipotezy zerowej H0, która 

zakłada, że badane grupy nie różnią się pod kątem interesującej nas cechy. Jest to więc 

stopień wymagań, przy którym podejmuje się decyzję o odrzuceniu lub pozostawieniu 
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hipotezy. Zgodnie z powyższym wyniki p < 0,05 oznaczać będą występowanie 

istotnych zależności pomiędzy zmiennymi. 

Zmienne wyrażone na poziomie porządkowym lub nominalnym analizowano 

z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera z rozwinięciem dla tabel większych niż  

2 x 2, które w niniejszej pracy nie występują, stąd konieczność przeprowadzenia 

bardziej szczegółowego testu. 

Zależność pomiędzy wykształceniem a ilością zdobytych punktów (wiedza ankieto-

wanych) – tabela 2. 

Tabela 2. Zależność pomiędzy stopniem wykształcenia a ilością uzyskanych punków 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) 
Wynik testu 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Licencjat 
N 6 10 13 11 16 20 20 9 0   

% 4,00 6,67  8,67  7,33 10,7 13,33 13,33 6,00 0,00 

Fisher test 
Magister 

N 1 1 2 3 3 6 5 8 1 

% 0,67 0,67 1,33 2,00 2,00 4,00 3,33 5,33 0,67 
p-value = 

0,1851 
Dyplomo

wany 

N 0 5 0 1 3 3 2 1 0 

% 0,00 3,33 0,00 0,67 2,00 2,00 1,33 0,67 0,00   

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna  

Uzyskany wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05), oznacza to, że 

występują małe różnice w rozkładzie uzyskanych punktów (wiedza pielęgniarek na 

temat leczenia ran przewlekłych a wykształcenie ankietowanych). 

Pomimo braku zależności statystycznej pomiędzy badanymi cechami można zaob-

serwować, że pielęgniarki z tytułem licencjata w większym stopniu uzyskiwały wynik 

przeciętny i wysoki. Osoba, która uzyskała maksymalną ilość punktów z zakresu wiedzy 

posiada tytuł magistra. 

Zależność pomiędzy odbytym kursem z leczenia ran a ilością zdobytych punktów 

(wiedza ankietowanych) – tabela 3. 

Tabela 3. Zależność pomiędzy odbytym kursem z leczenia ran a ilością zdobytych punktów 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) 
Wynik 

testu 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nie 
N 6 13 15 12 21 21 19 12 0 

Fisher test 

% 4,00 8,67 10,00 8,00 14,00 14,00 12,67 8,00 0,00 

Tak 
N 1 3 0 3 1 8 8 6 1 

p-value = 

0,03384 
% 0,67 2,00 0,00 2,00 0,67 5,33 5,33 4,00 0,67 

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna  



 

Ewa Wszołek, Jakub Wszołek, Zofia Nowak-Kapusta, Marek Kucharzewski 
 

134 
 

Wynik testu jest istotny statystycznie (p < 0,05), oznacza to, że występują różnice 

w rozkładzie uzyskanych punktów (wiedza ankietowanych a przebyty kurs leczenia 

ran). Innymi słowy osoby, które odbyły kurs leczenia ran uzyskiwały istotnie więcej 

punktów od osób, które nie odbyły kursu. Jak można zaobserwować osoby, które 

odbyły kurs w zdecydowanej większości zdobywały więcej niż 6 punktów dotyczących 

wiedzy na temat leczenia ran (tab. 3).  

Z tego względu należy odrzucić hipotezę H0 na rzecz hipotezy H1, która zakłada, iż 

występuje istotna zależność (p < 0,05), dlatego odbyty kurs leczenia ran istotnie 

wpłynął na ogólną wiedzę ankietowanych na temat leczenia ran przewlekłych. 

Zależność pomiędzy własną oceną wiedzy na temat leczenia ran a ilością zdobytych 

punktów (wiedza ankietowanych) – tabela 4. 

Tabela 4. Zależność pomiędzy własną oceną wiedzy na temat leczenia ran a ilością zdobytych punków 

   Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) Wynik 
testu 

   2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
N 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Fisher test 

% 0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
N 3 3 5 0 3 6 2 3 0 

% 2,00 2,00 3,33 0,00 2,00 4,00 1,33 2,00 0,00 

3 

N 3 9 6 9 13 17 12 6 0 

% 2,00 6,00 4,00 6,00 8,67 11,33 8,00 4,00 0,00 p-value = 

0.177 

4 
N 1 4 3 4 3 6 11 6 1 

% 0,67 2,67 2,00 2,67 2,00 4,00 7,33 4,00 0,67 

5 
N 0 0 0 2 2 0 2 3 0 

% 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 0,00 1,33 2,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna  

Wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05), co świadczy o braku zależności 

między własną oceną wiedzy na temat leczenia ran a ilością zdobytych punktów. 

Osoby, które oceniły własną wiedzę na najwyższym poziomie (5 pkt) nie uzyski-

wały zdecydowanie większej ilości punktów (wiedza ankietowanych na temat leczenia 

ran przewlekłych). Z tego względu hipotezę H1 odrzucono. 

Osoby, które oceniły się na poziomie 3 i 4 uzyskiwały również adekwatnie wyższe 

wyniki swojej wiedzy. 

Zależność pomiędzy stażem pracy a ilością zdobytych punktów (wiedza 

ankietowanych) ukazuje tabela 5. 
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Tabela 5. Zależność pomiędzy stażem pracy a ilością zdobytych punków 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) Wynik 

testu 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poniżej roku 
N 1 8 7 7 6 7 11 2 0 

Fisher test 

% 0,67 5,33 4,67 4,67 4,00 4,67 7,33 1,33 0,00 

1-3 lat 
N 4 3 5 3 8 11 10 7 0 

% 2,67 2,00 3,33 2,00 5,33 7,33 6,67 4,67 0,00 

4-5 lat 

N 1 2 0 1 3 2 2 4 0 

% 0,67 1,33 0,00 0,67 2,00 1,33 1,33 2,67 0,00 p-value = 

0.4291 

6-9 lat 
N 0 0 1 1 0 1 2 1 1 

% 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,67 1,33 0,67 0,67 

10 i więcej 
lat 

N 1 3 2 3 5 8 2 4 0 

% 0,67 2,00 1,33 2,00 3,33 5,33 1,33 2,67 0,00 

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna  

Wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05). Oznacza to występowanie 

małych różnic w rozkładzie długości stażu pracy z ranami przewlekłymi a uzyskanymi 

punktami ankietowanych dotyczących wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych. 

Zarówno osoby, które uzyskiwały dużą i małą liczbę punktów miały staż pracy 

z ranami poniżej roku oraz powyżej 10 lat. Wszelkie różnice nie były istotne sta-

tystycznie. 

Zależność pomiędzy własną oceną co do posiadania aktualnej wiedzy medycznej 

odnośnie do leczenia ran przewlekłych a ilością zdobytych punków (wiedza ankieto-

wanych) przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Zależność pomiędzy własną oceną co do posiadania aktualnej wiedzy medycznej odnośnie do 

leczenia ran przewlekłych a ilością zdobytych punków 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) 
Wynik 

testu 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nie 

N 1 2 3 3 6 6 1 2 0   

% 0,67 1,33 2,00 2,00 4,00 4,00 0,67 1,33 0,00 

Fisher test 

Nie wiem, 

nie jestem 

pewna/y 

N 4 12 8 7 8 14 12 5 0 

% 2,67 8,00 5,33 4,67 5,33 9,33 8,00 3,33 0,00 p-value = 
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Tak 

N 2 2 4 5 8 9 14 11 1 0.1703 

% 1,33 1,33 2,67 3,33 5,33 6,00 9,33 7,33 0,67   

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna 

Wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05). Występują małe różnice w roz-

kładzie pomiędzy własną oceną co do posiadania aktualnej wiedzy medycznej odnośnie 

do leczenia ran przewlekłych a ilością uzyskanych punktów przez ankietowanych. 

Oznacza to, że osoby, które deklarowały posiadanie informacji na temat aktualnych 

wytycznych leczenia ran przewlekłych, nie uzyskały istotnie statystycznie więcej punk-

tów od osób, które nie były pewne co do najnowszych zaleceń. Pomimo tego można 

wyraźnie stwierdzić, iż osoby, które deklarowały ową wiedzę w tym zakresie zdoby-

wały relatywnie więcej punktów niż pozostałe osoby. 

Zależność pomiędzy źródłami pozyskiwania wiedzy na temat leczenia ran prze-

wlekłych a ilością zdobytych punktów (wiedza ankietowanych) – tabela 7. 

Tabela 7. Zależność pomiędzy źródłami pozyskiwania wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych a ilością 

zdobytych punków 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) Wynik 

testu 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Artykuły 

naukowe, 

broszury 

N 2 3 2 4 3 3 3 1 0 

Fisher test 

% 1,33 2,00 1,33 2,67 2,00 2,00 2,00 0,67 0,00 

Internet, 

webinary 

N 1 2 0 3 2 3 3 5 0 

% 0,67 1,33 0,00 2,00 1,33 2,00 2,00 3,33 0,00 

Książki, 

czasopisma 

N 1 2 2 1 1 3 2 3 0 

% 0,67 1,33 1,33 0,67 0,67 2,00 1,33 2,00 0,00 

Szkolenia, 
konferencje, 

kursy 

N 0 0 0 0 0 0 1 0 0 p-value = 

0.5019 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 

Od innych 

członków 
zespołu 

N 3 9 9 4 13 10 10 7 1 

% 2,00 6,00 6,00 2,67 8,67 6,67 6,67 4,67 0,67 

Studia 

N 0 0 2 3 3 10 8 2 0 

% 0,00 0,00 1,33 2,00 2,00 6,67 5,33 1,33 0,00 

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna 
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Wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05). Występują małe różnice w roz-

kładzie pomiędzy źródłami pozyskiwania informacji co do leczenia ran przewlekłych 

a ilością uzyskanych punktów przez ankietowanych. 

Oznacza to, że osoby, które czerpały informacje na temat leczenia ran przewlekłych 

od innych członków zespołu albo ze studiów nie uzyskiwały istotnie statystycznie 

więcej punktów od osób, które swoją wiedzę pozyskiwały z internetu lub artykułów 

naukowych. Pomimo to można zauważyć, iż osoby, które czerpały swoją wiedzę od 

innych członków zespołu oraz ze studiów zdobywały relatywnie więcej punktów niż 

pozostali uczestnicy, pomimo tego nie odnotowano istotnej zależności (p > 0,05) 

pomiędzy źródłami pozyskiwania wiedzy (przez ankietowanych) dotyczącycej leczenia 

ran przewlekłych a ilością uzyskanych punktów.  

Zależność pomiędzy posiadaniem specjalizacji a ilością zdobytych punktów (wiedza 

ankietowanych) – ze względu na małe liczebności kategorii konkretnych specjalizacji 

dotyczących pielęgniarstwa scalono je ze sobą. Było to konieczne dla przeprowadzenia 

zależności, alternatywą do tego rozwiązania byłoby usunięcie małolicznych kategorii, 

lecz w tym przypadku oznaczałoby to usunięcie większości specjalizacji – tabela 8. 

Tabela 8. Zależność pomiędzy posiadaniem specjalizacji z pielęgniarstwa a ilością zdobytych punków 

    Uzyskane punkty (wiedza ankietowanych) Wynik 

testu 
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brak 

specjalizacji 

N 5 12 11 9 15 23 22 12 0  

% 3,33 8,00 7,33 6,00 10,00 15,33 14,67 8,00 0,00 Fisher 
test 

Specjalizacja 
N 2 4 4 6 7 6 5 6 1 p-value = 

0.6491 

% 1,33 2,67 2,67 4,00 4,67 4,00 3,33 4,00 0,67 

Źródło: opracowanie własne, p – istotność statystyczna  

Wynik testu nie jest istotny statystycznie (p > 0,05); oznacza to, że nie występują 

różnice w rozkładzie uzyskanych punktów (wiedza pielęgniarek na temat leczenia ran 

przewlekłych a posiadana lub nie posiadana przez nich specjalizacja). Innymi słowy 

osoby posiadające specjalizację pielęgniarską nie uzyskały istotnie więcej punktów od 

ankietowanych, którzy nie posiadali specjalizacji. Jednakże jak można zaobserwować 

z tabeli powyżej – jedyna osoba, która uzyskała maksymalną liczbę punktów posiadała 

specjalizację. 

Z tego względu należy odrzucić hipotezę H1, która zakłada, iż występuje istotna 

zależność (p < 0,05), gdyż nie odnotowano istotnych zależności pomiędzy posiadaną 

bądź nie specjalizacją a uzyskiwaną przez ankietowanych ilością punktów – tabela 8. 

7. Dyskusja 

Na podstawie przeprowadzonego badania własnego w grupie 150 aktywnych zawo-

dowo pielęgniarek/pielęgniarzy w przedziale wiekowym 21-60 lat, pracujących w róż-

nych miejscach pracy, o zróżnicowanym poziomie wykształcenia czy doświadczenia 
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ran, a także opinie odnoszące się do leczenia ran, ale również do sytuacji panującej 

w miejscach pracy pielęgniarek. 

Korespondując z wyznaczonymi celami pracy, uzyskano wyniki dotyczące poziomu 

wiedzy pielęgniarek na temat leczenia ran przewlekłych. Do oceny poziomu wiedzy 

zostało wykorzystane 10 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź został przydzielony 

1 punkt. Wiedza ankietowanych jest na zadowalającym poziomie, gdyż ponad 50% 

badanych uzyskała wynik większy niż 5 punktów. Nikt z ankietowanych nie uzyskał 

wyniku niższego niż 2 punkty. Warto zaznaczyć, że osoba, która udzieliła bezbłędnych 

odpowiedzi posiadała tytuł magistra, specjalizację oraz ukończyła kurs leczenia ran 

przewlekłych. 

Porównując wyniki badań własnych, oceniające poziom wiedzy pielęgniarek do 

przeprowadzonych przez Elżbietę Walewską i współautorów (2017), które sprawdzały 

wiedzę pielęgniarek na temat gojenia i leczenia ran przewlekłych, okazuje się, że 

wysoki poziom wiedzy prezentuje podobna liczba respondentów. Mianowicie 28,8% 

badanych posiada wysoki poziom wiedzy, natomiast w badaniu własnym wysoki 

poziom wiedzy posiada 30% ankietowanych. Zaskakującym jest, że w badaniu niski 

poziom wiedzy prezentowało tylko 3,4% badanych, natomiast w badaniu własnym jest 

to aż 20%, dodatkowo ~15% pielęgniarek/pielęgniarzy posiadało bardzo niski poziom 

wiedzy. Nasze wyniki różnią się również w kontekście źródeł wiedzy ankietowanych. 

Otóż w badaniu własnym wykazano, że podczas studiów tylko 19% respondentów 

pozyskuje swoją wiedzą, podczas gdy w badaniach E. Walewskiej jest to 67,8% 

ankietowanych [34]. Największą trudność sprawiło ankietowanym pytanie o to, czy 

ciąża stanowi przeciwskazanie do Przerywanego Ucisku Pneumatycznego. Poprawnej 

odpowiedzi udzieliło tylko 30% badanych. 

Jak donosi Paulina Mościcka i współautorzy (2018) nowoczesne opatrunki to 

opatrunki aktywne, które nie tylko zabezpieczają ranę, ale i działają leczniczo [22]. 

Pozytywnym aspektem jest fakt, wynikający z badań własnych, że 67% pielęgniarek 

deklaruje stosowanie nowoczesnych opatrunków specjalistycznych w miejscu pracy, 

jak również, że większość pielęgniarek, dobierając opatrunek sugeruje się skutecz-

nością – 49% badanych, a nie ceną – 2% ankietowanych. Niekorzystnym zjawiskiem 

jest niewystarczającą dostępność do opatrunków w miejscu pracy, co deklaruje 57% 

ankietowanych. Warto zatem edukować osoby zarządzające, iż sumaryczny koszt sto-

sowania opatrunków specjalistycznych jest niższy, ponieważ znacząco przyspieszają 

proces gojenia, jednocześnie przyczyniając się do usprawnienia powrotu do optymal-

nego komfortu życia pacjentów. 

Choroby powstałe w wyniku zaburzeń układu naczyniowego nierzadko prowadzą 

do powstawania owrzodzeń, które nieleczone lub nieprawidłowo leczone, predyspo-

nują do powstania ran przewlekłych. Sara Rossa i współautorzy (2018) opublikowali 

badanie opisujące istotę wskaźnika kostka-ramię (wskaźnik ABI), podkreślając jedno-

cześnie ważną rolę pielęgniarek w przeprowadzaniu tego badania [24]. W badaniu 

własnym jedno z pytań oceniających wiedzę pielęgniarek odnosi się do wykorzystania 

wskaźnika ABI. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 59% pielęgniarek/pielęgniarzy, zatem 

można stwierdzić, że rezultat jest zadowalający, gdyż ponad połowa ankietowanych 

wie, do czego wykorzystywane jest to badanie, jednakże tylko 41% badanych dekla-

ruje, że potrafi wykonać ten pomiar. Stanowi to istotną informację o konieczności 

zwiększenia liczby personelu potrafiącego wykonać WKR. Jak donosi badanie S. Rossy, 



 

Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran przewlekłych 
 

139 
 

WKR jest łatwym w wykonaniu testem skriningowym oceniającym zaburzenia naczy-

niowe, zatem niezbędnym aspektem jest propagowanie w środowisku pielęgniarskim 

korzyści wynikających z tego pomiaru [24]. Warto rozważyć wprowadzenie szkoleń 

wewnątrz placówek, aby każda/każdy z pielęgniarek/pielęgniarzy potrafiła/potrafił 

profesjonalnie wykonać ten pomiar. 

W opinii badanych brak wiedzy personelu stanowi istotny czynnik ryzyka predy-

sponujący do rozwoju ran trudno gojących się. Jest to sygnał sugerujący konieczność 

zwiększenia nacisku na edukację personelu. 

Badanie własne dostarcza informacji nie tylko na temat poziomu wiedzy pielęg-

niarek/pielęgniarzy i łączących się z tym ewentualnych deficytów, które należałoby 

uzupełnić, ale również pokazuje, że nie wszystkie miejsca pracy zapewniają dosta-

teczną ilość opatrunków. Są to trudności, z którymi specjaliści spotykają się na co dzień. 

Odnosząc się do wykorzystanych w pracy własnej publikacji naukowych można 

stwierdzić, że leczenie rany to nie tylko opatrzenie rany, ale również holistyczne spoj-

rzenie na pacjenta. Medycyna jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się, a medycy 

zobowiązani są do wykonywania swojej pracy w oparciu o wiedzę opartą na faktach 

EBM (z ang. evidence-based-medicine) [1]. Badanie własne wskazuje na potencjał 

przeprowadzanych kursów, podwyższania kwalifikacji celem zdobywania wiedzy. 

8. Wnioski 

1. Większość pielęgniarek/pielęgniarzy posiada przeciętny poziom wiedzy na temat 

leczenia ran. Badani, którzy ukończyli specjalistyczny kurs leczenia ran prezen-

tują wyraźnie wyższy poziom wiedzy. Wszystkich prawidłowych odpowiedzi 

udzieliła osoba z ukończonym kursem specjalistycznym leczenia ran przewlekłych 

oraz specjalizacją, a także tytułem magistra. 

2. Badani znają i stosują w swojej praktyce opatrunki specjalistyczne w prawidłowy 

sposób oraz stosują w leczeniu i pielęgnacji aktualne wytyczne. 

3. Mimo znajomości zastosowania wskaźnika kostka-ramię przez przeważającą liczbę 

badanych, większość pielęgniarek/pielęgniarzy deklaruje brak umiejętności wyko-

nania tego pomiaru. 

4. Respondenci w zdecydowanej większości znają zasady rozłożenia ucisku podczas 

kompresjoterapii oraz przeciwskazania do jej stosowania. 
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Wiedza personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran przewlekłych 

Streszczenie 
Rany przewlekłe, zamiennie nazywane ranami trudno gojącymi się, dotyczą około 2% społeczeństwa 

krajów rozwiniętych. Powstają jako powikłanie chorób przewlekłych, urazów czy nowotworów. Z tego 

względu konieczne jest podejście interdyscyplinarne do zagadnienia leczenia ran. Rany przewlekłe stano-

wią wyzwanie dla personelu, dlatego należy zadbać o edukację medyków celem poprawy jakości leczenia, 
redukcji kosztów, a tym samym komfortu życia pacjenta. 

Celem niniejszego badania była ocena poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego na temat leczenia ran 

przewlekłych. 

Analiza została przeprowadzona anonimowo wśród 150 pielęgniarek/pielęgniarzy aktywnych zawodowo.  
Wysoki poziom wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych prezentowany jest przez 30% ankietowanych. 

Podobna liczba osób posiada przeciętny poziom wiedzy (34%). Jedna osoba spośród badanych uzyskała 

maksymalną liczbę punktów, co oznacza, że posiada bardzo wysoki poziom wiedzy. Niski poziom wiedzy 

prezentuje 20% ankietowanych, a bardzo niski 15%. Brak wystarczającej dostępności do opatrunków 
w miejscu pracy deklaruje 57% pielęgniarek/pielęgniarzy. 

Poziom wiedzy badanych jest na zadowalającym poziomie. Pielęgniarki i pielęgniarze w większości znają 

pojęcia, skale związane z procesem leczenia ran, potrafią dobierać adekwatnie do stanu rany opatrunki. 

Słowa kluczowe: wiedza, pielęgniarka, rany, leczenie  

Nursing staff knowledge of chronic wound management 

Abstract 
Chronic wounds, interchangeably called difficult-to-heal wounds, affect approximately 2% of the population 

in developed countries. They develop as a complication of chronic diseases, trauma or cancer. Therefore, 

an interdisciplinary approach to wound management is necessary. Chronic wounds are a challenge for 

staff, so it is important to educate medics to improve the quality of treatment, reduce costs, and thus patient 
comfort. The aim of this study was to assess the level of knowledge of nursing staff about chronic wound 

management.The analysis was conducted anonymously among 150 active nurses. A high level of know-

ledge about chronic wound management is presented by 30% of the respondents. A similar number has an 

average level of knowledge (34%). One person among the respondents obtained the maximum number of 
points, which means that has a very high level of knowledge. Low level of knowledge is presented by 20% 

of respondents, and very low - 15%. 57% of nurses declared that there is not enough access to the dressings 

in the workplace. The level of knowledge of the respondents is at a satisfactory level. Nurses in the majo-

rity know the concepts, scales associated with the process of wound healing, can choose the appropriate 
dressings for the wound condition. 

Keywords: knowledge, nurse, wounds, treatment 
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Występowanie zaburzeń snu  

wśród personelu pielęgniarskiego 

1. Wprowadzenie 

Około jednej trzeciej życia człowiek spędza we śnie, co sprawia, że jest to czynność, 

która zajmuje większość czasu. Taka ilość snu jest niezbędna nie tylko do codziennego 

funkcjonowania, ale także dla zdrowia i dobrego samopoczucia [1]. Niemniej wielo-

krotnie stwierdza się, że zły sen jest związany z wieloma negatywnymi skutkami zdro-

wotnymi. Chociaż ten silny związek między zaburzeniami snu a złym stanem zdrowia 

podkreśla znaczenie identyfikacji jego potencjalnych czynników warunkujących, to 

badania dotyczące problemów ze snem pozostają dość ograniczone [2]. Warto jednak 

zauważyć, iż większa część Polaków wskazuje zdrowe odżywianie oraz racjonalną 

dietę jako czynnik najbardziej wpływający na zdrowie, mniej niż 10% osób zwróciło 

uwagę na jakość snu [3]. 

Sen jest to odwracalny stan zachowania, który polega na zmniejszeniu i obniżeniu 

interakcji na sygnały ze środowiska. Dzięki bioelektrycznej czynności mózgu jest on 

stanem aktywnym. Długość oraz jakość snu mają istotny wpływ na kształtowanie pa-

mięci, wspomnień, przywracanie gęstości synaptycznej oraz kompletowanie zapasów 

neurotransmiterów. Porę oraz długość snu regulują dwa procesy: rytm okołodobowy 

(wewnętrzny zegar biologiczny, który reaguje głównie na zewnętrzne bodźce takie jak 

ciemność i światło) i homeostaza (która zwiększa zapotrzebowanie na sen odpo-

wiednio do intensywności czuwania oraz czasu jego trwania) [4]. 

Wyniki badań w zakresie występowania zaburzeń snu, a w szczególności bezsen-

ności, są niespójne. Rozpowszechnienie tego problemu często uzależnione jest od 

przyjętych kryteriów rozpoznawania bezsenności. Ohayon wykazał zróżnicowanie 

w występowaniu bezsenności wahające się między 4,4% a 48% [5]. Z nielicznych badań 

polskich sprzed kilkunastu lat wynika, że rozpowszechnienie skarg na bezsenność 

wynosiło ok. 24% [6]. Międzynarodowe wyniki badań dotyczące problemu jakości snu 

wśród osób starszych w 16 europejskich krajach wykazały, iż wskaźniki chorobowości 

wahały się od 16,6% w Danii (najniższy odsetek) i Włoszech do 31,2% w Polsce (naj-

wyższy odsetek). Wyniki tych badań wskazują na wyższe prawdopodobieństwo wystą-

pienia problemów ze snem u kobiety, osób w wieku 50–59 lat oraz osób rozwiedzio-

nych czy też owdowiałych. Z kolei wyższy status społeczno-ekonomiczny stanowił 

czynnik poprawiający jakość snu [2]. 

W trakcie pandemii problem zaburzeń snu nabiera szczególnego znaczenia, w szcze-

gólności dla pracowników opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna i inni pracownicy 
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pierwszej linii są w obliczu szczególnie wysokiego ryzyka stresu, lęku, depresji, bez-

senności i stresu pourazowego [7]. 

Istnieją czynniki ryzyka i czynniki prognostyczne, które zwiększają skłonność do 

bezsenności. Wyzwalają je silne zdarzenia rodzinne (np. śmierć, rozwód, choroba 

bliskich) lub codzienne sytuacje stresowe. Gdy sytuacja w życiu jest opanowana, część 

osób powraca do swoich standardowych wzorców snu. Osoby bardziej narażone na 

bezsenność przedłużają nieprawidłowe zachowania. Prowadzi to do pogłębiania pro-

blemu. Czynniki takie jak nieregularne pory snu, nieprawidłowe zachowania okołosenne 

utrwalają powstawanie bezsenności, mogą doprowadzić do bezsenności przewlekłej. 

Czynniki pogłębiające bezsenność mogą być: środowiskowe (światło, hałas, nie-

odpowiednia temperatura, spanie na wysokościach), osobowościowe (zamartwianie się, 

lęk, tłumienie emocji), fizjologiczne i genetyczne (podeszły wiek, płeć żeńska, uwa-

runkowania genetyczne) [8]. Nadmierne spożywanie kofeiny, nadużywanie alkoholu, 

substancji psychoaktywnych oraz palenie papierosów rozregulowuje cykl snu [9]. 

Wszystkie kroki poprawiające wartość snu specjaliści nazywają higieną snu. Odpo-

wiednio wypracowane nawyki poprawiają zasypianie i doprowadzają do regularnego 

rytmu [10]. 

Współczesne obowiązki i tempo życia rzadko pozwalają na pogodzenie rytmu pracy 

z porą dnia i nocy. Problemy, zmartwienia i ciągły stres wywierają negatywny wpływ 

na sen [11]. Określenie zaburzeń snu związanych z pracą zmianową opisuje się jako 

objawy bezsenności lub wzmożoną senność. Pojawiają się one jako przejściowy 

problem w stosunku do czasu pracy. Modyfikacja rytmu dobowego prowadzi do niezdol-

ności utrzymania snu, którego czas zmienia się z pory nocnej na porę dzienną. Objawy 

te mogą wystąpić nawet w pierwszym tygodniu pracy zmianowej. Pracownicy ochrony 

zdrowia tworzą jedną trzecią wszystkich pracowników zmianowych, a najbardziej 

liczną grupą są pielęgniarki. Muszą one pracować na zmiany, aby zapewnić cało-

dobową opiekę [12, 13]. 

2. Cel pracy 

Niniejsza praca miała na celu ocenę występowania zaburzeń snu wśród personelu 

pielęgniarskiego. 

3. Materiał i metody 

W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania 

z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz dwie skale: Ateńską 

Skalę Bezsenności (Athens Insomnia Scale, AIS) i Skalę Nasilenia Bezsenności 

(Insomnia Severity Index, ISI). 

Autorski kwestionariusz ankiety składał się z pytań dotyczących wybranych zmien-

nych socjodemograficznych takich jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, staż pracy, 

zajmowane stanowisko, nałogi czy też zadowolenie z jakości snu. 

Ateńska Skala Bezsenności to narzędzie badawcze o charakterze samoopisowym, 

które służy zarówno do rozpoznawania bezsenności, jak również do pomiaru skutecz-

ności zastosowanego leczenia. Badane osoby mają za zadanie wybierać te sformuło-

wania dotyczące objawów, których pojawienie się dostrzegli co najmniej trzy razy 

w tygodniu przez okres miesiąca (wg ICD 10 – kryterium postawienia diagnozy bez-

senności). Skala AIS składa się z 8 pytań zamkniętych, w której badany zakreśla jedną 
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z 4 liter odpowiadającą jego przekonaniu, gdzie A odpowiada za satysfakcjonującą 

odpowiedź organizmu, a D niesatysfakcjonującą odnośnie do konkretnych pytań. 

Odpowiedź A = 0 pkt, B = 1 pkt, C = 3 pkt, D = 4 pkt. Suma tych punktów określa 

jedną z 3 interpretacji skali. W której < 5 punktów oznacza normę, 6-10 punktów 

pogranicze normy i > 10 punktów prawdopodobnie bezsenność. Badane osoby mogły 

uzyskać wynik w przedziale od 0 do 24 punktów. 

Skala Nasilenia Bezsenności (ISI) służy do subiektywnej oceny zaburzeń snu 

w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Skala zawiera 5 pytań, a każde z nich ma 

odpowiednią listę możliwych 5 odpowiedzi. Kafeteria odpowiedzi 1-5 ukazuje stopień, 

wpływ, nasilenie objawów bezsenności. Całość tych punktów definiuje jedną z 3 

interpretacji skali: od 0 do 10 punktów – brak bezsenności, od 11 do 14 punktów – 

insomnia podprogowa, powyżej 10 punktów – występowanie bezsenności. 

Badania do niniejszej pracy zostały przeprowadzone w Szpitalu Arion w Biłgoraju 

(w okresie: marzec-kwiecień 2021 roku). Grupa badawcza obejmowała 110 respon-

dentów. Ankiety przekazano na izbę przyjęć oraz na oddziały szpitalne, m.in. internę, 

chirurgię, neurologię. Osoby te są pielęgniarkami/pielęgniarzami, stanowią zróżnico-

waną grupę pod różnymi względami, np. wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia. 

Do opisu zebranych materiałów posłużono się analizą statystyczną. W obliczeniach 

statystycznych wykorzystany został program statystyczny Statistica 10. Do oceny roz-

kładu badanych zmiennych zastosowano test Kołmogorowa – Smirnowa. Do oceny 

związku pomiędzy wybranymi zmiennymi zastosowano jednoczynnikową analizę 

wariancji ANOVA oraz test chi² (χ² Pearsona). Przyjęto istotność statystyczną na 

poziomie współczynnika p < 0,05. 

4. Charakterystyka badanej grupy 

Biorąc pod uwagę zmienną niezależną, jaką jest płeć, zdecydowaną większość ba-

danej grupy stanowiły kobiety (94,5%). Średni wiek przebadanych wynosił 49 lat, 

a odchylenie standardowe 10 lat. Połowa osób miała nie więcej niż 52 lata. Najmłodszy 

respondent miał 24 lata, a najstarszy 65 lat. W mieście do 100 tys. mieszkańców 

mieszkało 20 przebadanych (18,2%) , 41 osób (37,3%) pochodziło z miasta poniżej 

100 tys. mieszkańców, a 49 ankietowanych (44,5%) zamieszkiwało wieś. Biorąc pod 

uwagę zmienną „stan cywilny”: 17 osób (15,5%) było panną/kawalerem, 75 respon-

dentów (68,2%) miało męża lub żonę, 8 ankietowanych (7,3%) to wdowy/wdowcy, 

a 10 przebadanych (9,1%) było po rozwodzie. Kolejną analizowaną zmienną było 

„wykształcenie”: 33 respondentów (30%) było po studium medycznym, 34 osoby 

(30,9%) ukończyły liceum medyczne, 25 przebadanych (22,7%) miało wykształcenie 

licencjata pielęgniarstwa, a 18 ankietowanych (16,4%) to magistrzy pielęgniarstwa. 

Jedynie 4 przebadanych (3,6%) pracowało poniżej 1 roku, u 5 osób (4,6%) staż pracy 

wynosił od 1 roku do 5 lat, 17 respondentów (15,5%) pracowało od 5 do 10 lat, 16 

ankietowanych (14,5%) było zatrudnionych od 10 do 20 lat, a 68 przebadanych 

(61,8%) pracowało powyżej 20 lat. W kwestii charakteru oddziału: 40 osób (36,4%) 

miało pracę na oddziale zabiegowym, a 70 przebadanych (63,6%) było zatrudnionych 

na oddziale zachowawczym. Kolejne pytanie dotyczyło cierpienia na choroby prze-

wlekłe. Aż 77 ankietowanych (70%) nie miało chorób współistniejących, 18 osób (16,4%) 

chorowało na nadciśnienie tętnicze, 6 respondentom (5,5%) dolegała cukrzyca, 3 prze-

badanych (2,7%) miało dyskopatię, po 2 respondentów (po 1,8%) cierpiało na zwyrod-
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nienie kręgosłupa lub niedoczynność tarczycy, a po 1 ankietowanym (po 0,9%) cho-

rowało na stwardnienie rozsiane, zespół Sjorgena, reumatoidalne zapalenie stawów, 

toczeń, zaburzenia rytmu serca, Hashimoto lub kardiomiopatię. 

5. Prezentacja wyników badań własnych 

Jedynie 8 ankietowanych (7,3%) było bardzo zadowolonych ze swojego snu, 44 

osoby (40%) czuły zadowolenie, 34 respondentów (30,9%) wskazało odpowiedź „ani 

tak, ani nie”, 17 przebadanych (15,5%) odczuwało niezadowolenie, a 7 ankietowanych 

(6,3%) było bardzo niezadowolonych ze snu (wyk. 1). 

 

Wykres 1. Zadowolenie badanych osób ze snu. Źródło: badania własne  

Następnie zapytano ankietowanych, czy stosowali farmakologiczne środki popra-

wiające jakość snu. Odpowiedzi: 24 respondentów (21,8%) brało takie środki, a 86 

przebadanych (78,2%) nie stosowało farmakologicznych środków poprawiających 

jakość snu (wyk. 2). 

 
Wykres 2. Stosowanie farmakologicznych środków poprawiających jakość snu. Źródło: badania własne 
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6. Wyniki – Ateńska Skala Bezsenności 

W tabeli numer 1 zaprezentowano odpowiedzi na poszczególne pytania ujęte 

w skali AIS. Biorąc pod uwagę szybkość zasypiania po położeniu się do łóżka – 74 osoby 

(67,3%) zasypiają szybko lub z nieznacznym opóźnieniem, a 36 osób (32,7%) 

z opóźnieniem lub z bardzo dużym opóźnieniem. Spośród wszystkich badanych 

13 osób (11,8%) nie budzi się w nocy, natomiast 37 osób (33,7%) budzi się często lub 

bardzo często. Zbyt wcześnie lub z całonocną bezsennością budzi się 21 osób (19%). 

Wyraźnie lub całkowicie niewystarczający czas snu dotyczy 31 osób (28,2%). Za 

satysfakcjonującą jakość swojego snu, niezależnie od długości jego trwania, uznało 40 

osób (36,4%). Wybitnie lub wyraźnie gorsze samopoczucie następnego dnia deklaro-

wało 16 respondentów (14,5%). Wybitnie lub wyraźnie zaburzoną sprawność fizyczną 

lub psychiczną następnego dnia deklarowało 11 osób (10%). Wyraźnie lub bardzo 

silnie odczuwało senność następnego dnia 22 respondentów (20%). 

Tabela 1. Wyniki skali AIS (Ateńska Skala Bezsenności) 

Pytanie Odpowiedź n % 

Jak szybko zasypiasz po 

położeniu się do łóżka 

i zgaszeniu światła? 

Szybko 44 40,00% 

Z nieznacznym opóźnieniem 30 27,30% 

Z opóźnieniem 25 22,70% 

Z bardzo dużym opóźnieniem lub 

bezsenność trwa całą noc 
11 10,00% 

Czy budzisz się w nocy? 

Nie 13 11,80% 

Sporadycznie 60 54,50% 

Często 30 27,30% 

Bardzo często lub bezsenność trwa całą noc 7 6,40% 

Czy budzisz się rano 

wcześniej niż 

planowano? 

Nie 42 38,30% 

Nieznacznie częściej 47 42,70% 

Znacznie częściej 16 14,50% 

Dużo wcześniej lub bezsenność trwa całą 

noc 
5 4,50% 

Jaki jest całkowity czas 

Twojego snu? 

Wystarczający 43 39,10% 

Nieznacznie wystarczający 36 32,70% 

Wyraźnie niewystarczający 27 24,50% 

Całkowicie niewystarczający 4 3,70% 

Jak oceniasz jakość snu 

niezależnie od czasu 

jego trwania? 

Satysfakcjonująca 40 36,40% 

Nieznacznie satysfakcjonująca 47 42,70% 

Wyraźnie satysfakcjonująca 20 18,20% 

Całkowicie satysfakcjonująca 3 2,70% 

Jakie jest Twoje 

samopoczucie 

następnego dnia? 

Dobre 65 59,10% 

Nieznacznie gorsze 29 26,40% 

Wyraźnie gorsze 16 14,50% 

Wybitnie gorsze 0 0,00% 

Jaka jest Twoja 

sprawność fizyczna 

i psychiczna następnego 

dnia? 

Niezaburzona 62 56,40% 

Nieznacznie zaburzona 37 33,60% 

Wyraźnie zaburzona 11 10% 

Wybitnie zaburzona 0 0,00% 
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Czy odczuwasz senność 

następnego dnia? 

Nie 37 33,60% 

Nieznaczną 51 46,40% 

Wyraźną 20 18,20% 

Bardzo silną 2 1,80% 

Źródło: badania własne 

Średni poziom jakości snu na podstawie skali AIS wynosił 7 punktów, odchylenie 

standardowe 5 punktów, a mediana 6 punktów. Najniższą jakością snu charakteryzo-

wała się osoba, która uzyskała 19 punktów, a najwyższą osoba, która otrzymała zero 

punktów. Mediana wynosiła 6.  

Spośród wszystkich badanych osób 54 (49,1%) posiadało normę w skali AIS, 30 

przebadanych (27,3%) wykazało pogranicze normy w tym zakresie, a 26 (23,6%) 

prawdopodobnie miało bezsenność (wyk. 3). 

 
Wykres 3. Występowanie bezsenności w badanej populacji na podstawie skali AIS (n = 110).  

Źródło: badania własne 

7. Wyniki – Skala Nasilenia Bezsenności 

Na początku zapytano ankietowanych o ocenę obecnego nasilenia problemów ze 

snem. Wyniki odpowiedzi na poszczególne problemy zostały przedstawione w tabeli 2. 

Brak trudności z zasypianiem deklarowało 40 osób (36,4%), brak trudności z utrzy-

maniem snu zgłaszało 38 respondentów (34,5%), natomiast brak problemów z powodu 

budzenia się zbyt wcześnie – 41 osób (37,3%). Z kolei ciężkie lub bardzo ciężkie 

trudności z zasypianiem zgłaszało 14 osób (12,7%), ciężkie i bardzo ciężkie trudności 

z utrzymaniem snu deklarowało 12 osób (10,9%) i również ciężkie i bardzo ciężkie 

problemy z powodu budzenia się zbyt wcześnie zgłaszało 7 osób (6,4%). 
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Tabela 2. Ocena stopnia nasilenia problemów ze snem (skala ISI – pyt. nr 1) 

Problemy ze snem  
Brak Łagodne Umiarkowane Ciężkie 

Bardzo 

ciężkie 

n % n % n % n % n % 

Trudności 

z zasypianiem 
40 36,4 31 28,2 25 22,7 12 10,9 2 1,8 

Trudności 

z utrzymaniem snu 
38 34,5 31 28,2 29 26,4 9 8,2 3 2,7 

Problemy z powodu 

budzenia się zbyt 

wcześnie 

41 37,3 36 32,7 26 23,6 4 3,6 3 2,8 

Źródło: badania własne 

Wyniki prezentujące kolejne pytania (2-5) w skali nasilenia problemów ze snem 

przedstawiono w tabeli 3. W ramach tych pytań zadowolonych i bardzo zadowolonych 

z jakości swojego snu była ponad połowa respondentów 58 (52,7%), natomiast nieza-

dowolonych i bardzo niezadowolonych było 20 osób (18,2%). Brak wpływu lub też 

nieznaczny wpływ zaburzeń snu na funkcjonowanie w czasie dnia deklarowało 67 

osób (66,3%). Nie było ani jednej osoby, która zgłaszałaby bardzo silny wpływ zaburzeń 

snu na funkcjonowanie w czasie dnia. W ogóle lub nieznacznie zmartwionych z po-

wodu zaburzeń snu było 76 osób (69,1%). 

Tabela 3. Ocena stopnia nasilenia problemów ze snem (skala ISI – pytania 2-5) 

Pytanie Odpowiedź n % 

Jak bardzo zadowolona(y)/niezadowolona(y) jest 

Pani/Pan ze swojej obecnej jakości snu? 

Bardzo zadowolona (y) 14 12,70% 

Zadowolona (y) 44 40,00% 

Ani tak, ani nie 32 29,10% 

Niezadowolona(y) 17 15,50% 

Bardzo niezadowolona (y) 3 2,70% 

Jak bardzo Pani/Pana zaburzenia snu wpływają na 

Pani/Pana funkcjonowanie w czasie dnia 

Brak wpływu 21 11,80% 

Nieznacznie 46 54,50% 

Umiarkowanie 32 27,30% 

Znacznie 11 6,40% 

Bardzo silnie 0 0,00% 

Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są zauważalne dla 

innych Pani/Pana problemy ze snem, biorąc pod uwagę 

ich wpływ na Pani/Pana jakość życia? 

Niezauważalnie 42 38,30% 

Prawie w ogóle 47 42,70% 

W pewnym stopniu 16 14,50% 

Zauważalnie 5 4,50% 

Bardzo zauważalnie 0 0,00% 

Jak bardzo zmartwiona(y)/przejęta(y) jest Pani/Pan 

z powodu Pani/Pana zaburzeń snu? 

W ogóle 29 26,40% 

Nieznacznie 47 42,70% 

W pewnym stopniu 19 17,30% 

Znacznie 13 11,80% 

Bardzo przejęta (y) 2 1,80% 

Źródło: badania własne 
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Według skali ISI średni poziom nasilenia bezsenności wynosił 9 punktów, a odchy-

lenie standardowe 6 punktów. Połowa osób miała nie mniej niż 8 punktów. Najniż-

szym nasileniem bezsenności charakteryzował się respondent, który w przeprowadzonym 

badaniu uzyskał zero punktów, a najwyższym respondent, który uzyskał 22 punkty. 

Brak bezsenności w przeprowadzonym za pomocą skali ISI badaniu dotyczył 

71 osób (64,5%), z kolei 22 respondentów (20%) miało insomnię podprogową, a 17 an-

kietowanych (15,5%) posiadało bezsenność istotną klinicznie (wyk. 4). 

 
Wykres 4. Poziom nasilenia bezsenności. Źródło: badania własne 

Wyniki badań wykazały, iż większość respondentów nie cierpiała na bezsenność. 

W badaniu analizowano również, w jakim stopniu występowanie bezsenności zależało 

od wieku badanych osób oraz od wykształcenia. Na początek sprawdzono, czy rozkład 

wieku z różnymi grupami nasilenia bezsenności nie odbiegał istotnie od rozkładu 

normalnego. Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 5.  

Tabela 5. Testowanie rozkładu wieku w poszczególnych grupach nasilenia bezsenności (n = 110) 

Zmienna Nasilenie bezsenności n KS Wartość p 

wiek 

brak bezsenności 71 0,144 0,093 

insomnia podprogowa 22 0,222 0,197 

bezsenność istotna klinicznie 17 0,124 0,93 

Źródło: badania własne 

Przeprowadzone testy statystyczne (test Kołmogorova-Smirnova i wartość p > 0,05) 

wykazały, że rozkład wieku w grupach nasilenia bezsenności nie odbiegał istotnie od 

rozkładu normalnego. W związku z tym do weryfikacji hipotezy badawczej zastoso-

wano test parametryczny, a konkretniej jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA 

(tab. 6). 

Tabela 6. Testowanie wpływu wieku na nasilenie bezsenności (n = 110) 

Zmienna Nasilenie bezsenności SR Test F Wartość p 

wiek 

brak bezsenności 48 

0,308 0,735 insomnia podprogowa 49 

bezsenność istotna klinicznie 51 

Źródło: badania własne 
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Przeprowadzone testy statystyczne (wartość p > 0,05) wykazały, że wiek nie 

wpływał na nasilenie bezsenności. 

Następnie została zbadana zależność pomiędzy wykształceniem a nasileniem bez-

senności. Dla wyznaczenia zależności pomiędzy tymi zmiennymi wyliczono wartość 

statystyki testowej chi2 oraz wyznaczono jej poziom istotności. Wyniki zostały zapre-

zentowane w tabeli 7. 

Tabela 7. Testowanie wpływu wykształcenia na nasilenie bezsenności (n = 110) 

Wykształcenie 

Brak 

bezsenności 

Insomnia 

podprogowa 

Bezsenność istotna 

klinicznie Chi2 
Wartość 

p 
n % n % n % 

Studium 

medyczne 
25 35,2% 3 13,6 5 29,4 

6,188 0,403 

Liceum medyczne 19 26,8 9 40,9 6 35,3 

Licencjat 

pielęgniarstwa 
16 22,5 7 31,9 2 11,8 

Magister 

pielęgniarstwa 
11 15,5 3 13,6 4 23,5 

Źródło: badania własne 

Przeprowadzone testy statystyczne (wartość p > 0,05) wykazały, że wykształcenie 

nie wpływało na nasilenie bezsenności. 

8. Dyskusja 

Zaburzenia snu są bardzo powszechne, łączą się z wieloma chorobami psychicz-

nymi i somatycznymi. W związku z tak szerokim rozpowszechnieniem problem ten 

analizowany jest również pod względem ekonomicznym i społecznym. Warto również 

zauważyć, iż powstaje coraz więcej poradni ukierunkowanych na zaburzenia snu. 

Zaburzenia snu w wybranej grupie wynikają z zaburzeń rytmu dobowego. 

Głównym celem w prowadzonych badaniach było udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy i jak często personel pielęgniarski cierpi na zaburzenia snu. W diagnozie bezsenności 

w grupie ankietowanych pielęgniarek i pielęgniarzy dla skali ISI uzyskano wskaźniki: 

norma (brak bezsenności) – 64,5% (71 osób), ryzyko bezsenności (insomnia pod-

progowa) – 20% (22 osób), kliniczna bezsenność – 15,5% (17 osób); gdy dla skali AIS: 

norma – 49,1% (54 osób), ryzyko bezsenności – 27,3% (30 osób), kliniczna bezsen-

ność – 23,6% (26 osób). Jak wskazują wyniki, rozróżnienie normy i zagrożenia 

bezsennością były różne w zależności od użytego narzędzia, jednak udział badanych 

z objawami klinicznymi bezsenności dla obu skal był porównywalny. 

Liczne badania potwierdzają występowanie zaburzeń snu i problemu bezsenności 

wśród osób dorosłych. Nowy kierunek badaniom w tym zakresie nadają niepokojące 

statystyki dotyczące zaburzeń snu u ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie. 

W Polsce w ciągu 10 ostatnich lat problem zaburzeń snu i bezsenności u młodych 

dorosłych znacznie się nasilił i dotyczy aż 63% osób poniżej 25. roku życia [12]. 

Z badań Babiarczyk i wsp., w których zbadano 100 osób (97% ankietowanych 

stanowiły kobiety) i również zastosowano skalę AIS (Ateńska Skala Bezsenności), 

wynika, że 20% badanych osób mieściło się w normie, 53% znajdowało się na pogra-

niczu normy, a bezsenność wykazało 27% badanych [14]. Zbliżone wyniki uzyskano 
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również w badaniach własnych (zbadano 110 osób – kobiety stanowiły 94,5%), gdzie 

w normie znajdowało się 49,1% badanych osób, pogranicze normy 27,3% a bezsenność 

23,6%. Natomiast w badaniach Andrzejewskiej i wsp. (zbadano 179 osób – kobiety 

stanowiły 90,8%) uzyskano, w porównaniu do badań własnych, zdecydowanie mniej 

osób w normie: 29,6%, a więcej osób w granicy normy – 43,6%, natomiast zbliżony 

odsetek osób cierpiących na bezsenność 26,8% [15]. 

Z badań Andrzejewskiej i wsp. wykorzystujących skalę ISI wynika, że 55,9% 

ankietowanych nie cierpi na bezsenność, 21,8% wykazuje objawy insomnii podpro-

gowej, podobna liczba osób 23,3% choruje na bezsenność kliniczną. Na podstawie 

badań własnych większa część respondentów 64,5% nie ma objawów bezsenności, 

20% badanych wykazuje insomnie podprogową, a jedyne 15,5% badanych wykazuje 

bezsenność kliniczną. 

Badania własne wykazały, iż na bezsenność nie mają istotnego wpływu takie 

zmienne socjodemograficzne jak wiek i wykształcenie. Z kolei badania Galas (2017), 

które wykazały bezsenność u 23% badanych osób (pielęgniarek i położnych) potwier-

dziły istnienie związku pomiędzy występowaniem bezsenności a wiekiem i wykształ-

ceniem [16]. Związek między wiekiem a bezsennością opisany został również przez 

Patel i wsp. (2018). Patel i wsp. opisują również, iż poziom wykształcenia może mieć 

związek z bezsennością [17]. 

Badania własne były prowadzone w okresie trwania pandemii COVID-19. Wiele 

badań z tego okresu wskazuje na wzrost w obrębie występowania problemów ze snem 

personelu medycznego, a zwłaszcza pielęgniarskiego. Badnia Wasik i Koweszko (2021) 

wykazały, iż w dobie pandemii ponad 63% badanych osób (personelu pielęgniarsko-

położniczego) nisko oceniało swoją jakość snu, natomiast u 35% badanych osób 

występowały cechy klinicznej bezsenności [18]. Jest to nieco wyższy wynik aniżeli 

w badaniach własnych. Wyniki Nazari i wsp. (2022) wykazały, że 35,8% (n = 253) 

pielęgniarek zostało sklasyfikowanych jako osoby z umiarkowaną lub ciężką bezsen-

nością kliniczną [19]. W badaniach Krupa i wsp. (2021) stwierdzono, iż największe 

nasilenie bezsenności występowało wśród pielęgniarek, wyższe niż wśród ratowników 

medycznych czy też lekarzy [20]. Ponadto badania te wykazały również, iż występo-

wanie bezsenności jest powiązane z wiekiem, co potwierdziły także badania własne. 

Podobne wyniki prezentują także inne badania. Albougami i Manzar (2019) również 

potwierdzają wysoki poziom bezsenności wśród personelu pielęgniarskiego [21]. 
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Występowanie zaburzeń snu wśród personelu pielęgniarskiego 

Streszczenie 
Wprowadzenie: Sen jest naturalnym zjawiskiem i nieodłączną częścią ludzkiej codzienności, na którą 

większość ludzi nie zwraca uwagi. Można również określić sen jako niezbędny warunek do życia, gdyż 

ludzie mogą przetrwać dłużej bez jedzenia niż bez snu. Sporo też osób śpi zbyt krótko, co niesie ze sobą 

wiele przykrych konsekwencji. Zmniejszenie ilości snu prowadzić może do pojawienia się zaburzeń psy-
chicznych i fizycznych organizmu. Na długość i jakość snu wpływają różnorodne czynniki takie jak: ciągły 

stres, wzrost obowiązków, tempo życia, problemy życia codziennego, praca zmianowa i wiele innych. To 

wszystko może sprawić, iż trudno jest człowiekowi pogodzić rytm pracy z porą dnia i nocy. Na szczególną 

uwagę w tym względzie zasługują osoby pracujące w systemie zmianowym, w tym personel pielęgniarski, 
który narażony jest w związku z tym na różnorodne zaburzenia snu. 

Cel badań: Wiodącym celem badań była ocena występowania zaburzeń snu wśród personelu pielęgniar-

skiego. 

Materiał i metody: W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania 
z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji oraz dwie skale: Ateńską Skalę Bezsenności 

(Athens Insomnia Scale, AIS) i Skalę Nasilenia Bezsenności (Insomnia Severity Index, ISI). Grupa badaw-

cza obejmowała 110 aktywnie pracujących pielęgniarek. 

Wyniki i wnioski: Z przeprowadzonego badania wynika, że co trzecia osoba z personelu pielęgniarskiego 
cierpi na zaburzenia snu o różnym nasileniu. Występują znaczne różnice w ocenie cierpienia na bezsen-

ność w Ateńskiej Skali Bezsenności. Młode osoby mają mniej objawów związanych z bezsennością niż 

starsze. 

Słowa kluczowe: personel pielęgniarski, zaburzenia snu, bezsenność, Ateńska Skala Bezsenności, Skala 
Nasilenia Bezsenności 

The prevalence of sleep disorders among nursing personnel 

Abstract 

Introduction: Sleep is a natural phenomenon and an integral part of human everyday life that most people 

do not pay attention to. Sleep can also be defined as a necessary condition for life, as humans can survive 

longer without food than without sleep. Many people sleep too short, which has many unpleasant 
consequences. Reducing the amount of sleep can lead to mental and physical disturbances in the body. The 

length and quality of sleep is influenced by various factors such as: constant stress, increased duties, pace 

of life, problems in everyday life, shift work, and many others. All this can make it difficult for a person to 

reconcile the work rhythm with the time of day and night. People working in shifts, including nursing staff, 

who are therefore exposed to various sleep disorders, deserve special attention in this respect. 

Aim of the research: The main goal of the research was to assess the occurrence of sleep disorders among 

nursing staff. 

Material and methods: The study used a diagnostic survey method, a survey technique with the use of 
a proprietary questionnaire and two scales: the Athens Insomnia Scale (AIS) and the Insomnia Severity 

Index (ISI). ). The research group consisted of 110 active nurses. 

Results and conclusions: The study shows that every third person in the nursing staff suffers from sleep 

disorders of varying severity. There are significant differences in the assessment of suffering from 
insomnia on the Athens Insomnia Scale. Young people have fewer symptoms related to insomnia than 

older people. 

Keywords: nursing staff, sleep disorders, insomnia, Athenian Insomnia Scale, Insomnia Severity Scale 
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Małgorzata Drężek-Skrzeszewska1, Weronika Drabik2, Ewa Kupcewicz3 

Nastoletnie macierzyństwo  

w aspekcie psychologicznym oraz społecznym 

1. Wprowadzenie 

Nastoletnie macierzyństwo jest sytuacją niecodzienną. Wczesne rodzicielstwo stanowi 

krytyczne wydarzenie w życiu nastolatków. Według danych Głównego Urzędu Staty-

stycznego zjawisko to obecnie wykazuje tendencję spadkową. 2000 roku liczba urodzeń 

przez nastolatki wynosiła 1865, a w 2015 roku było to już w granicach 1000 urodzeń [1]. 

W skali całego świata, problem ten dotyczy 13 milionów dziewcząt w wieku 15-19 lat, 

które zachodzą w ciążę i decydują się na urodzenie dziecka, co procentowo wynosi  

6-18% wszystkich kobiet z tej grupy wiekowej [2]. Dane z 2019 roku wskazują, iż 

w Polsce nastoletnimi matkami zostało 10000 dziewcząt. Ciąże te były zazwyczaj 

nieplanowane, a same nastolatki psychicznie i społecznie niedojrzałe do pełnienia roli 

matki. Z powodu niepełnoletności najmłodsze z nich nie posiadają również praw oby-

watelskich, co oznacza, że nie mogą być również opiekunami swoich dzieci. Jakość 

i rodzaj otrzymanego wsparcia w tym trudnym czasie wpływa na dalsze losy nastolatek. 

1.1. Definicja nastoletniego macierzyństwa oraz aspekty prawne 

Kluczowym dla dalszych rozważań jest zdefiniowanie pojęcia nastoletniego macie-

rzyństwa. Z medycznego punktu widzenia określenie to używane jest w kontekście 

dziewcząt, które zaszły w ciążę lub urodziły dziecko pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. 

Natomiast w aspekcie społecznym stosuje się je w odniesieniu do młodych kobiet, 

które zaszły w ciążę i urodziły dziecko przed 18. rokiem życia [3]. 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (art. 61) 

jasno określa, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła [4]. Należy pamiętać, że 

matka dziecka bez względu na wiek, sytuację materialną i rodzinną – z chwilą uro-

dzenia dziecka nabywa prawa rodzicielskie, które mogą być czasowo zawieszone, 

ograniczone bądź całkowicie zniesione. W przypadku, gdy matka jest niepełnoletnia, 

nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie została pozbawiona władzy 

rodzicielskiej, lecz uległa ona zawieszeniu, a ojciec dziecka ukończył 18. rok życia, art. 

94§1 przewiduje, że przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich. Jeżeli żadnemu 

z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, w takim przypadku dla dziecka usta-

nawia się opiekę, co określa art. 94§3. Dla dziecka pozostającego pod władzą rodzi-

cielską, którego żadne z rodziców nie może reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia 

kuratora reprezentującego dziecko [4]. Małoletnia matka w myśl art. 110§1 może 

zostać czasowo pozbawiona władzy rodzicielskiej, o czym zadecyduje sąd opiekuńczy, 
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który orzeka o jej czasowym zawieszeniu. Ustawodawstwo Polskie w najtrudniejszych 

przypadkach, jak znęcanie się nad dzieckiem czy skrajnym zaniedbanie w czasie 

sprawowania opieki, przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub jednego 

z nich całkowitej władzy rodzicielskiej [4]. Art. 149 określa sytuację, w której mało-

letni rodzice dziecka nie są pozbawieni praw rodzicielskich, ale nie mogą sprawować 

opieki nad dzieckiem, wówczas sąd opiekuńczy ustanawia dla niego opiekuna praw-

nego, co nie pozbawia jednak prawa biologicznych rodziców do wskazania ewentual-

nego opiekuna prawnego ich dziecka [4]. Należy pamiętać, że wskazane wcześniej 

ograniczenia ustawowe dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej, jeżeli nie mają 

charakteru trwałego, mogą zostać przywrócone decyzją sądu opiekuńczego po ustaniu 

przesłanek, w oparciu o które wydano wcześniejsze orzeczenie. 

Z powodu niewielkiej wiedzy nastolatek oraz ich rodzin na temat ciąży, porodu 

i połogu, powstało wiele stereotypów dotyczących nastoletniego macierzyństwa, które 

znacznie utrudniają współpracę z nieletnią ciężarną, a tym samym w dużym stopniu 

ograniczają im dostęp do różnego rodzaju pomocy medycznej i społecznej [2]. Cię-

żarne nastolatki to szczególna grupa pacjentek. Wymagają one od personelu medycz-

nego kompleksowej opieki, w tym również psychologicznej, na każdym etapie ciąży 

oraz w czasie okołoporodowym. Szczególnie istotna w kwestii opieki jest rola położnej, 

która powinna zrealizować wszelkie zadania wynikające z roli zawodowej oraz za-

pewnić dostęp do wsparcia instytucjonalnego. To od niej w dużej mierze zależy 

podejście nastolatki do tej nietypowej sytuacji. Warto zaznaczyć, że nastoletnie macie-

rzyństwo nie dotyczy tylko dziewcząt z domów, w których panują trudne warunki do 

życia czy patologia społeczna, ale także tych, w których panujące relacje rodzinne nie 

są w żadnym stopniu zaburzone. 

2. Psychika nastoletniej matki 

Ciąża w młodocianym wieku, może być krytycznym momentem w życiu młodego 

człowieka, znacząco różniącym się od poprzednich doświadczeń, a nawet być punktem 

zwrotnym, zmuszającym do zmiany dotychczasowych planów [5]. Ma to przełożenie 

na stan emocjonalny nastolatki, mocno obciążając jej psychikę [6]. Badania przepro-

wadzone w 2011 roku wykazały, że 34% badanych nastolatek na wiadomość o ciąży 

odczuwała lęk, niepokój, strach, 26% niepewność, zaskoczenie i bezradność, 12% 

złość i zdenerwowanie. Natomiast radość, nadzieję i zadowolenie z takiego stanu rzeczy 

wyraziło 28% dziewcząt [7]. 

 Wiele nastolatek nie dopuszcza do siebie myśli, że jest w ciąży, odrzuca ją i za-

przecza wszystkim sygnałom, które mogą być jej objawami, jak na przykład brak 

pojawienia się miesiączki czy wymioty. Jest to mechanizm, który powoduje, że ciąża 

staje się dla młodej dziewczyny mniej realna [8]. Część z dziewcząt nie wyobraża 

sobie siebie w roli matki, a dodatkowo obawia się reakcji najbliższych. Co ciekawe – 

zmiana podejścia często następuje w momencie poinformowania o sytuacji kogoś 

z najbliższego otoczenia [9]. 

Nastolatki bez wsparcia ze strony rodziny często odczuwają niepokój związany 

z ciężką sytuacją materialną oraz brakiem pomysłu na rozwiązanie trudnej dla nich 

sytuacji [8]. Część z nich przeżywa oba rodzaje emocji – z jednej strony obawę przed 

przyszłością i strach, a z drugiej radość z posiadania wkrótce dziecka wraz z kocha-
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jącym partnerem [9]. Każde z towarzyszących nastolatce odczuć są dopuszczalne i nie 

można ich kategoryzować pod kątem dobrych i złych. 

Dla wielu nastolatek zajście w ciążę oznacza zmianę planów. Badania przeprowa-

dzone wśród nastoletnich matek zamieszkujących Anglię wskazały, że początkowo 

wiadomość o ciąży miała destrukcyjny wpływ na perspektywę ich dalszej edukacji czy 

też rozwoju zawodowego [10]. W rzeczywistości po upływie pewnego czasu zaplano-

wały one swoją dalszą ścieżkę kariery wraz z etapami rozwoju dziecka, układając 

długoterminowe plany na przyszłość [11]. Co ciekawe – z perspektywy czasu, wczesne 

doświadczenia z macierzyństwa odbierały bardzo pozytywnie, mimo doświadczonego 

trudu, a obecność dziecka stanowiła dla nich rekompensatę [10]. 

2.1. Relacja z rodziną oraz jej wpływ na stan emocjonalny nastolatki 

Nastolatki będące w okresie adolescencji nie są w pełni dojrzałe psychicznie, co 

w znacznej mierze utrudnia im należyte wykonywanie roli macierzyńskiej. W okresie 

dojrzewania młodzi ludzie rozpoczynają budowanie swojej niezależności i samodziel-

ności. Chcą o sobie decydować [12]. Jest to trudny czas dla najbliższego otoczenia, 

a zwłaszcza rodziny. Pomiędzy rodzicami a dzieckiem pojawiają się relacje partnerskie, 

co umniejsza rolę rodziców. Ich opinia przestaje być najważniejsza. Zwiększa się 

natomiast znaczenie grupy rówieśniczej [12]. Kwestia wsparcia ze strony rodziców 

w dużej mierze uzależniona jest od funkcjonowania rodziny oraz jej struktury. 

Ciąża to czas, w którym nastoletnie matki bardziej utożsamiają się ze swoją mamą, 

często stawiając się z nią na równi [3]. Uznaje się, że brak wsparcia ze strony rodziców 

powoduje, że nastolatki gorzej odnajdują się w sytuacji wczesnego macierzyństwa. 

Wśród najdotkliwszych zachowań jest wyproszenie nastolatki z domu, odtrącenie 

emocjonalne oraz postrzeganie nastoletniej ciąży jako wstyd dla rodziny [2].  

Bardzo istotne jest to, w jaki sposób rodzina nastolatki zareaguje na wiadomość 

o ciąży, ponieważ niezaakceptowanie sytuacji czy okazanie braku wsparcia wzmaga 

w nastolatce odczuwanie takich emocji jak smutek czy lęk, a dodatkowo powoduje 

u niej negatywny stosunek do jeszcze nienarodzonego dziecka [6]. Im mniej udzielanej 

pomocy i wsparcia młodej matce ze strony najbliższych, tym trudniej jest jej sprostać 

wyzwaniu, jakie niewątpliwie stanowią narodziny dziecka, jego pielęgnacja i wycho-

wanie. 

Pierwszą i najczęściej obecną reakcją wśród rodziców na wieść o ciąży jest szok, 

niedowierzanie czy złość, ponieważ większość z nich nie zdawała sobie sprawy z roz-

poczęcia aktywności seksualnej swojego dziecka [9]. Taka reakcja powoduje, że młoda 

matka nie potrafi cieszyć się z ciąży. Traktuje ją jako swoją porażkę, a jej samoocena 

znajduje się na zdecydowanie niższym poziomie niż innych rówieśników [6]. Inni 

rodzice natomiast otwarcie okazują swoje niezadowolenie z powodu zajścia w ciążę 

córki, tracąc z nią kontakt na kilka dni czy tygodni. Czasami dochodzi również do 

propozycji dokonania aborcji, czy też oddania dziecka do adopcji [9]. Bywają też i tacy 

dorośli, którzy w krótkim czasie zaakceptowali sytuację. Mimo że wiadomość o ciąży 

ich nie cieszy, podejmują działania mające na celu wsparcie nastoletnich przyszłych 

rodziców. Okazują wsparcie emocjonalne oraz zapewniają środki materialne [9]. Badania 

przedstawione w artykule S. Królikowskiej wskazują, że 40% rodziców na wiadomość 

o ciąży doznało szoku. Natomiast nieco ponad 26%, logicznie i świadomie zareago-

wało na taką informację, okazując wsparcie i szukając odpowiedzialnego rozwiązania 
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[13]. Natomiast 14% rodziców uznało, że córka, zachodząc w ciążę, popełniła ogromny 

życiowy błąd, a 5,5% rodziców zasugerowało usunięcie ciąży, nie wyraziło zgody na 

wychowanie dziecka po urodzeniu czy zabroniło utrzymywania dalszych kontaktów 

z ojcem dziecka [13]. 

Dużą rolę w akceptacji ciąży przez młodych rodziców odgrywają wspomnienia 

i doświadczenia z ich dzieciństwa [3]. Dziewczęta, które wychowywały się w rodzinie, 

w której nie okazywano emocji, nie przykładano znaczącej uwagi w proces wycho-

wania dziecka, gdzie relacje rodzic-dziecko były chłodne, miały trudności z akceptacją 

ciąży [3]. Natomiast nastolatki, które w dzieciństwie miały bliskie relacje z matką 

i wyniosły z tego okresu pozytywne wspomnienia, są bardziej otwarte na rozmowy na 

temat ciąży, cechują się silniejszą więzią emocjonalną ze swoim dzieckiem, a także 

o nim rozmyślają [3]. 

Na podstawie tych informacji można wywnioskować, że obecne relacje z rodzi-

cami, jak również te z przeszłości, w znacznym stopniu determinują emocjonalny oraz 

psychiczny stan nastoletnich matek. Reakcja na wiadomość o ciąży oraz opinia naj-

bliższych, jest dla nich niezwykle istotna i często uzależniają one od nich swoje dalsze 

kroki oraz podejmowane decyzje. 

2.2. Postawa partnera jako istotny czynnik stanu psychicznego matki 

Dla małoletniej przyszłej mamy jej partner to osoba, od której oczekuje najwięk-

szego wsparcia, pomocy oraz zrozumienia w tej nowej i trudnej sytuacji. Często 

oczekiwania te są jeszcze większe od tych kierowanych do rodziców czy najbliższych. 

Poinformowanie partnera o takiej wiadomości jest dla niej niezwykle stresujące. Z tego 

względu postawa partnera jest istotnym czynnikiem, wpływającym na jej stan emocjo-

nalny w tym momencie. 

Pierwsza reakcja partnera na wiadomość o ciąży w każdym przypadku jest taka 

sama – w pierwszej kolejności szok, nawet u nastolatków, którzy planują dziecko, 

a dopiero po upływie czasu pojawiają się nowe, już nieco inne emocje [9]. Ojcowie 

dziecka często reagują negatywnie, obarczając całą winą za zaistniałą sytuację nasto-

latkę, zarzucając jej celowość poczęcia dziecka, a także nieumiejętność prawidłowego 

stosowania antykoncepcji [14]. Zachowują się również w sposób odpychający w sto-

sunku do niej, a także zaprzestają jakiegokolwiek kontaktu z dziewczyną [14]. Oprócz 

tych mniej pożądanych przez ciężarne reakcji, wielu partnerów reaguje w sposób 

pozytywny, natychmiast akceptując sytuację, w jakiej oboje się znaleźli lub w sposób 

mniej pozytywny, ale niezwykle dojrzały – nie aprobują wiadomości o ciąży, ale sta-

rają się być podporą dla dziewczyny [9]. 

S. Królikowska w swojej pracy porusza temat relacji nastolatek z ojcem dziecka, 

a także ich opinii dotyczącej wywiązywania się z roli ojca. Ponad 84% młodocianych 

mam ma bardzo dobry kontakt z ojcem dziecka, a około 80%, mimo wielu przeszkód 

w postaci trudów rodzicielstwa czy swojego młodego wieku, potrafiło stworzyć bliską 

relację z partnerem, gdzie część z nich tworzyło związek formalny, a część niefor-

malny [13]. Około 76% ojców ma ze swoim dzieckiem częsty kontakt, co nie wynika 

wyłącznie z poczucia obowiązku, ale głównie z pozytywnej relacji ze swoim po-

tomkiem – małoletnie mamy, opiniując ich postawę rodzicielską, w 3/4 przypadków 

oceniają ją bardzo dobrze [13]. To wszystko wpływa w sposób pozytywny na zacho-

wanie nastolatki w stosunku do swojego dziecka i na odczuwane przez nią emocje [6]. 
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Posiadanie przy sobie partnera i doświadczanie jego wsparcia zwiększa jej zado-

wolenie z macierzyństwa, daje poczucie większej stabilności, wiarę w pokonanie na-

potkanych w przyszłości trudności, a także powoduje, że nastolatka ma przekonanie 

o możliwości stworzenia dla swojego dziecka pełnej rodziny, co ułatwia odnalezienie 

się w tej nietypowej sytuacji [6]. 

2.3. Depresja poporodowa jako jedno z zagrożeń w okresie połogu 

Depresja poporodowa to „epizod dużej depresji (ang. major depressive disorder – 

MDD), który wystąpił w ciągu czterech (wg klasyfikacji DSM-IV-TR) lub sześciu (wg 

systemu ICD-10) tygodni po porodzie” [15]. Jest to zaburzenie, które występuje u 7-

20% kobiet w okresie połogu, a podwyższone ryzyko pojawienia się depresji poporo-

dowej utrzymuje się nawet do roku po porodzie [15]. Najważniejszymi objawami wystę-

pującymi u kobiet po porodzie są: obniżenie nastroju, zaburzenia napędu i aktywności 

psychoruchowej, zaburzenia rytmów biologicznych, lęk czy depresyjne zaburzenia 

myślenia [16]. Z tego względu niezwykle ważna jest obserwacja pacjentki w pierw-

szych dobach po porodzie. W wykrywaniu depresji poporodowej ogromną rolę odgrywa 

między innymi Edynburska Skala Depresji Poporodowej (ESDP, ang. Edinburgh 

Postnatal Depression Scale). Pierwszy raz kwestionariusz powinien zostać wypełniony 

przez kobietę w 3. dobie po porodzie, a ponownie w 6. tygodniu po porodzie [17]. 

Składa się on z 10 krótkich pytań dotyczących stanu emocjonalnego pacjentki w ciągu 

ostatnich 7 dni. 

W każdym wariancie można uzyskać 1-3 pkt. Kobieta, która uzyska wynik 12, 13 

lub więcej punktów, powinna skorzystać z konsultacji psychologa, psychiatry lub lekarza 

innej specjalności, ponieważ taki wynik może wskazywać na występowanie depresji 

poporodowej, jednak na jego podstawie nie można wystawić jednoznacznej diagnozy 

[18]. W przypadku rozpoznanej depresji poporodowej należy rozpocząć leczenie far-

makologiczne z wykorzystaniem leków przeciwdepresyjnych – najczęściej selektyw-

nych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, ze względu na niewielkie ryzyko 

wystąpienia działań niepożądanych. Należy jednak przed ustaleniem docelowego leku 

dokładnie obserwować stan matki i noworodka, ponieważ wszystkie leki przeciw-

depresyjne przedostają się do dziecka wraz z mlekiem matki [19]. 

 Badanie przeprowadzone wśród 200 położnic wykazały, że depresja poporodowa 

częściej występuje u kobiet, które rodziły więcej niż jeden raz, mają powyżej 30 lat 

i zamieszkują miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców [16]. Na podstawie tego badania 

można wysnuć wniosek, że kobiety zaliczające się właśnie do tej grupy, powinny być 

objęte specjalną opieką ze strony położnych, jak i lekarzy, ze szczególnym zwróce-

niem uwagi nie tylko na stan fizyczny i położniczy, ale także stan psychiczny. Pomimo 

tego, że depresja poporodowa w większości dotyczy kobiet po 30. roku życia, nie 

można zapomnieć o nastolatkach, które nieplanowanie zaszły w ciążę. Ich sytuacja jest 

wyjątkowo trudna i niestandardowa. Dlatego powinny one otrzymać wsparcie w okresie 

ciąży, porodu, jak i połogu. Ważna jest tutaj psychoprofilaktyka, zapewnienie odpo-

wiedniej opieki medycznej na każdym etapie tego okresu, edukacja w czasie ciąży, 

porodu, połogu oraz możliwie jak największe zmniejszenie negatywnych bodźców 

oddziałujących na przyszłą mamę i objęcie jej jak najlepszą opieką psychologiczną, 

szczególnie w okresie połogu [17]. 
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3. Młodociane matki w oczach społeczeństwa 

3.1. Stosunek społeczeństwa do nastoletniego macierzyństwa 

Dla większości społeczeństwa opinia drugiej osoby jest niezwykle ważna i w znacz-

nym stopniu wpływa na postrzeganie samego siebie. Istotnie oddziałuje na stan emo-

cjonalny i przyjętą przez siebie postawę. Szczególnie istotne jest to w przypadku 

nastoletnich matek, których sytuacja odbiega od wszystkich standardów. Takie osoby 

w jeszcze większym stopniu wystawione są na opinie społeczeństwa i różnego rodzaju 

komentarze – zarówno te pełne wsparcia, jak i krytyki. Nastoletnie matki dużą wagę 

przywiązują do środowiska szkolnego i to właśnie ich opinii obawiają się najbardziej 

[9]. Pedagodzy powinni nieść pomoc swoim uczniom, szczególnie tym, którzy 

znajdują się w trudnej czy nietypowej sytuacji. Duża część z nich wykazuje się ogrom-

nym wsparciem i wyrozumiałością [20]. Również szkoła w większości przypadków 

wyraża zgodę na kontynuację nauki w toku indywidualnym [9]. Niestety są też i tacy 

nauczyciele, którzy okazują niechęć i brak akceptacji, co może negatywnie wpłynąć na 

chęć dalszej edukacji przez nastolatkę 20]. 

Warto także zwrócić uwagę na postawę pracowników opieki zdrowotnej czy po-

mocy społecznej, z którymi młoda nastoletnia mama ma częsty kontakt. Niestety pielęg-

niarki i lekarze niejednokrotnie traktują młodą pacjentkę w sposób chłodny, prze-

śmiewczy. Nie traktują jej indywidualnie, jednocześnie oczekując od niej po porodzie 

pełnej samodzielności i umiejętności opieki nad nowonarodzonym dzieckiem [9]. 

A. Skowrońska-Zbierzchowska w swojej pracy opisuje sytuacje kilku nastoletnich 

matek, które – po swoich osobistych i bezpośrednich doświadczeniach z pracownikami 

różnych instytucji – określają ich podejście jako lekceważące i niedbałe, a postawę 

jako wywyższającą się. Przekazywane przez urzędników informacje były bardzo po-

wierzchowne i niezrozumiałe dla nastoletnich matek, wiążące się z dużą ilością doku-

mentów, co w efekcie końcowym zniechęcało je do podjęcia dalszej próby uzyskania 

pomocy finansowej. W obydwu tych przypadkach nie brakuje również osób, które 

wykazują bezinteresowną pomoc, okazując swoje wsparcie na polu emocjonalnym, jak 

i prawnym, a drobne gesty, jak trzymanie za rękę czy też słowa otuchy i wiara 

w możliwości nastolatków, okazują się niezwykle potrzebne [9]. 

Wsparcie najbliższych jest zdecydowanie najistotniejsze dla młodej mamy, jednak 

różnego rodzaju źródła wskazują, że wiele z nich liczy na wsparcie instytucji społecz-

nych. Szczególnie te, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej i wychowały się 

w rodzinie o niskich dochodach [21]. 

W grupie rówieśniczej temat ciąży nastolatki jest często głównym tematem wszyst-

kich rozmów, powodem do sensacji czy do wskazywania palcami. Nierzadko zdarza 

się tak, że koleżanki i koledzy stopniowo zaprzestają kontaktów z nastolatką. Nieko-

niecznie ze względu na ich negatywny stosunek czy brak zrozumienia, a bardziej ze 

względu na utratę wspólnych zainteresować i różnicę ról społecznych, które znacząco 

się zmieniają w życiu ciężarnej nastolatki. Najczęściej jednak okazywane jest wsparcie, 

tolerancja i życzliwość (które są w tym czasie nastolatkom szczególnie potrzebne), nie 

tylko ze strony rówieśników, ale także ich rodziców czy sąsiadów [9]. 
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4. Dostępne metody wsparcia społecznego dla młodych rodziców 

Ponieważ nie zawsze nastolatki otrzymują wsparcie i pomoc ze strony najbliższych 

członków rodzin, istnieje wyraźna potrzeba organizowania wsparcia dla tej grupy 

w ramach sieci formalnych w środowisku lokalnym, w oparciu o wyspecjalizowane 

instytucje. Koniecznym wydaje się rozbudowanie sieci wsparcia społecznego, żeby 

poprawić komfort funkcjonowania nastolatki w nowej rzeczywistości. Wsparcie spo-

łeczne powinno być tworzone przez grupy formalne w taki sposób, aby te młode ko-

biety, które nie otrzymały pomocy ze strony własnej rodziny i najbliższych lub otrzy-

mały ją w niedostatecznym zakresie, mogły skorzystać z alternatywnych źródeł wsparcia. 

Niewielkie wsparcie bądź jego brak wywołuje u nastoletnich matek uczucie rozczaro-

wania, bezradności, niemocy, wpływając niekorzystnie na ich zdrowie psychiczne, ich 

dalsze postępowanie, a w konsekwencji bezpośrednio wpływając na los dziecka. 

W takiej sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zjawisk, 

takich jak: przerwanie nauki przez nastoletnią matkę, brak pracy lub uzyskiwanie 

niskich dochodów, niskie poczucie wartości, świadomość wykluczenia społecznego. 

W przypadku dziecka skutkuje to życiem w ubóstwie, wcześniactwem, trudnościami 

w nauce [22]. 

W Polsce funkcjonuje pomoc społeczna, która jest elementem polityki społecznej 

państwa, która w swym założeniu ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom prze-

zwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie poko-

nać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc ta powinna być 

organizowana między innymi w celu ochrony macierzyństwa oraz bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Zgodnie z przedstawionymi założeniami – nastoletnie matki powinny otrzymać pomoc 

rzeczową, informacyjną i emocjonalną na tych samych zasadach, co pełnoletnie matki 

[23]. 

Najpopularniejszą i jednocześnie najgorzej ocenianą metodą wsparcia finansowego, 

wskazywaną przez młode mamy, jest jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł, 

zwana „becikowym”. Świadczenie przyznawane jest w momencie, gdy dochód na jed-

nego członka rodziny nie przekracza 1922 zł, a ciężarna musi być objęta opieką lekarską 

najpóźniej od 10 tygodnia ciąży aż do momentu porodu [21]. Negatywna ocena tego 

rodzaju wsparcia wynika z nieakceptacji drugiego warunku przyznania zapomogi. Wiele 

kobiet, zwłaszcza wśród nastoletnich matek, dowiaduje się o ciąży po upływie 

10 tygodnia ciąży. Wyklucza je to automatycznie z możliwości ubiegania się o tę pomoc, 

a także wiele z nich jest zniechęcona ogromną ilością dokumentów, które należy wy-

pełnić, aby otrzymać świadczenie [21]. Kolejnym źródłem wsparcia finansowego jest 

świadczenie rodzicielskie, funkcjonujące od 2006 roku i przysługujące osobom nie 

pobierającym zasiłku macierzyńskiego lub gdy wynosi on poniżej 1000 zł. Świad-

czenie to wynosi 1000 zł miesięcznie i jest pobierane do momentu ukończenia przez 

dziecko roku. W przypadku nastolatków, którzy spodziewają się dziecka, a nie posia-

dają stałego zatrudnienia, bardzo ważne jest to, aby byli oni świadomi istnienia systemu 

wsparcia w postaci różnego rodzaju zasiłków. W tym celu powinni udać się oni wraz 

z rodzicem lub opiekunem prawnym do urzędu miasta, gminy czy ośrodka pomocy 

społecznej, gdzie uzyskają od pracowników niezbędne informacje na temat możliwego 

wsparcia, dostosowanego do ich obecnej sytuacji [24]. 
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 Innym rodzajem wsparcia młodych mam, nie bezpośrednio finansowym, są różne 
formy wsparcia w opiece nad dzieckiem, jak żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun 
czy niania, gdzie mogą się oni ubiegać o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat 
[21]. Możliwość skorzystania przez młodych rodziców z wymienionych form wsparcia 
daje im szansę na podjęcie pracy stałej lub dorywczej, co wpływa pozytywnie na 
sytuację finansową małoletnich i zwiększa szansę na stabilniejszą przyszłość. 

Warto zwrócić uwagę na nieco trudniejszą sytuację, jaką jest zajście w ciążę wy-
chowanek Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych czy Mło-
dzieżowych Ośrodków Resocjalizacyjnych. Mogą oni liczyć na pomoc w nieco 
większym zakresie. Wsparcie polega na pomocy w usamodzielnieniu, umożliwieniu 
kontynuacji nauki, a także możliwości otrzymania mieszkania socjalnego, pewnej 
kwoty pieniężnej na usamodzielnienie, otrzymania wyprawki, a także premii w wyso-
kości około 500 zł miesięcznie za kontynuowanie dalszej edukacji [10]. Okoliczności 
wyglądają nieco inaczej w przypadku wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego, ze względu na brak możliwości przebywania w nim noworodka [10]. 
W takiej sytuacji najczęściej stosowane są: rozdzielenie noworodka z matką i umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej; przeniesienie za zgodą sądu nastolatki wraz z dzieckiem 
do domu samotnej matki lub domu dziecka z oddziałem dla małoletnich matek oraz 
powrót nastolatki z dzieckiem do rodziny, jeśli spełnią odpowiednie warunki [10]. 

Istnieje także wiele grup wsparcia czy programów tworzonych przez pracowników 
Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej czy Ośrodków Interwencji Kryzysowych. 
Przykładem może być akcja Domu Dziecka w Krakowie, która została skierowana do 
nastoletnich matek, pochodzących z domów prawidłowych, dysfunkcyjnych, a nawet 
placówek resocjalizacyjnych, odbywająca się w trzech etapach i mająca na celu stop-
niowe usamodzielnienie nastolatek. Wszystko pod okiem wychowawców i opiekunów, 
czuwających nad prawidłowym przebiegiem projektu [3]. Przykładem jest też program 
„Ku dorosłości”, przygotowujący młode mamy do pełnienia różnych ról społecznych 
czy program „Matka i dziecko” przybliżający nastolatkom okres porodu i czas macie-
rzyństwa [3]. 

Oprócz wyżej wymienionych akcji wspierających, można znaleźć ich zdecydowanie 
więcej w każdym innym mieście. Ważne jest to, aby nastolatka była świadoma ich 
istnienia, a także wiedziała, gdzie szukać pomocy. Reasumując, jest wiele metod wspar-
cia nastoletnich matek. Ogromną rolę odgrywają nie tylko placówki wspierające finan-
sowo, ale także stowarzyszenia, fundacje i instytucje, które edukują nastoletnich ro-
dziców i przygotowują ich do pełnienia roli rodzicielskiej, pokazują możliwości wyjścia 
z trudnych sytuacji i pomagają zapewnić im oraz ich dziecku godną przyszłość, ucząc 
samodzielności, odpowiedzialności i oferując swoją pomoc na każdym etapie ich drogi 
ku dorosłości. 

5. Cel pracy 

Celem pracy jest omówienie problemów psychologicznych oraz społecznych nasto-
letniej matki na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. 

6. Dyskusja 

Macierzyństwo to jedno z najistotniejszych zadań rozwojowych w życiu kobiety. 
Dzięki macierzyństwu kobieta ma szanse na odkrycie siebie, własnych możliwości, 
wytrwałości i skuteczności. Jednocześnie to okres bardzo wymagający, w którym uczy 
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się nowej roli i odpowiedzialności za drugie życie. Psychologiczne przystosowanie do 
macierzyństwa przebiega łatwiej w przypadku pozytywnego nastawienia kobiety do 
ciąży i przyszłej roli [25]. Są to zapewne efekty wzrostu świadomości zachodzących 
zmian i zmniejszonego przed nimi lęku. Młode kobiety coraz częściej przejawiają 
mentalność indywidualistyczną, wyrażającą się w dokładnym wyborze celów życio-
wych, a także poglądów, stylu życia oraz relacji społecznych [26]. Współcześnie młode 
kobiety coraz częściej koncentrują się na realizacji własnych celów, odkładając decyzję 
o posiadaniu potomstwa na rzecz uzyskania wszechstronnego wykształcenia lub 
dobrze płatnej pracy [27]. 

Nastoletnie macierzyństwo jest sytuacją niecodzienną i stanowi krytyczne wyda-

rzenie w ich życiu. Bywa też postrzegane przez pryzmat negatywnych konsekwencji 

zarówno dla matki, jak i dziecka [28], wskazując na ryzyko ubóstwa, bezrobocia oraz 

małą zaradność nastolatek. Liczne badania dowodzą piętnowania, stygmatyzacji oraz 

uprzedzeń społeczeństwa wobec młodocianych matek [29]. W związku z powyższym 

nastoletnim matkom stale towarzyszy strach, podwyższony poziomu stresu, niskie 

poczucie własnej wartości, osamotnienie i poczucie niezrealizowania celów edukacyj-

nych i zawodowych [30]. Rzadko, ale zdarza się również, że wczesne macierzyństwo 

może się stać katalizatorem pozytywnej zmiany tożsamości [30], niezwykłym punktem 

zwrotnym, okazją do integracji społecznej [31]. Badacze: Maasoumeh Mangeli, Masoud 

Rayyani, Mohammad Ali Cheraghi i Batool Tirgari wykazali, że wczesne rodzi-

cielstwo może się przyczynić do poszerzenia samowiedzy, wzrostu poczucia własnej 

wartości, dojrzałości psychicznej i emocjonalnej oraz zwiększenia zdolności wychowaw-

czych dziewcząt. Takie efekty są możliwe do uzyskania, jeśli młode matki otrzymają 

odpowiednie wsparcie poprzez zastosowanie profesjonalnych strategii pomocowych 

[32]. Temat nastoletniego macierzyństwa, mimo że istotny,i jest bardzo często pomi-

jany w społecznych dyskusjach. Brak adekwatnego poradnictwa i odpowiednich, długo-

terminowych rozwiązań, a także bezradność systemów i skutecznych form pomocy 

(niedobór profesjonalnego systemu pomocy instytucjonalnej na przykład dla małżeństw 

nieletnich zawartych za zgodą sądu), stanowią poważne utrudnienie dla funkcjo-

nowania młodocianych matek, ich dalszego rozwoju oraz pozytywnej samooceny. 

7. Wnioski 

Przedwczesne macierzyństwo stanowi duży problem zarówno w kwestii medycznej 

i psychologicznej, jak i społecznej. Sytuacja, w jakiej znajdują się nastoletnie matki 

jest pewnego rodzaju kryzysem w ich życiu, zmieniając cel i sens życia. Niewątpliwie 

nie są to warunki sprzyjające zarówno matce jak i dziecku. Zazwyczaj nie jest ona 

gotowa na podjęcie się nowej roli społecznej, potrzebuje zrozumienia i wsparcia 

bliskich jej osób. W przeciwnym wypadku czuje się zagubiona i osamotniona, a przez 

to bardziej podatna na podejmowanie ryzykownych zachowań. Wzrost dojrzałości 

osobowej w tym czasie występuje znacznie rzadziej. Z przeglądu piśmiennictwa doty-

czącego problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet wynika, że to, jak młoda kobieta 

będzie sobie radziła w nowej sytuacji zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób 

będzie postrzegana przez rodzinę, społeczeństwo i grupę rówieśniczą. Istotne są rów-

nież konsekwencje wyborów nastoletnich matek, które są liczne i które można grupo-

wać w różnoraki sposób. 
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Nastoletnie macierzyństwo w aspekcie psychologicznym oraz społecznym 

Streszczenie 

Wprowadzenie: Dane z 2019 roku wskazują, iż w Polsce nastoletnimi matkami zostało 10 tysięcy dziew-

cząt. Ciąże te były zazwyczaj nieplanowane, a same nastolatki psychicznie i społecznie niedojrzałe do peł-
nienia roli matki. Z powodu niepełnoletności najmłodsze z nich nie posiadają również praw obywatelskich, 

co oznacza że nie mogą być również opiekunami swoich dzieci. Jakość i rodzaj otrzymanego wsparcia 

w tym trudnym czasie wpływa na dalsze losy nastolatek. 

Cel pracy: celem pracy jest omówienie problemów psychologicznych oraz społecznych nastoletniej matki 
na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. 

Dyskusja: Przedwczesne macierzyństwo stanowi duży problem zarówno w kwestii medycznej i psycho-

logicznej, jak i społecznej. Sytuacja, w jakiej znajdują się nastoletnie matki są pewnego rodzaju kryzysem 

w ich życiu, zmieniając cel i sens ich życia. Niewątpliwie nie są to warunki sprzyjające ani matce, ani 
dziecku. Zazwyczaj nie jest ona gotowa na podjęcie się nowej roli społecznej, potrzebuje zrozumienia 

i wsparcia bliskich jej osób. 

Wnioski: Z przeglądu piśmiennictwa dotyczącego problemu macierzyństwa nastoletnich kobiet wynika, że 

to, jak młoda kobieta będzie sobie radziła w nowej sytuacji, zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób 
będzie postrzegana przez rodzinę, społeczeństwo i grupę rówieśniczą. Istotne są również konsekwencje 

wyborów nastoletnich matek, które są liczne i można je grupować w różnoraki sposób. 

Słowa kluczowe: nastoletnie macierzyństwo, stan psychiczny, społeczeństwo 

Teenage motherhood in psychological and social aspects  

Abstract 

Introduction: Data from 2019 indicate that 10,000 girls in Poland became teenage mothers. These preg-
nancies were usually unplanned, and the teenagers themselves were psychologically and socially immature 

to fulfil the role of a mother. Due to their under-age status, the youngest of them also do not have civil 

rights, which means that they cannot be guardians of their children either. The quality and type of support 

received at this difficult time, affects the further fate of the teenagers. 
Aim of the study: The aim of the study is to discuss psychological and social problems of a teenage mother 

based on the review of available literature. 

Discussion: Premature motherhood is a major problem both medically, psychologically and socially. The 

situation in which teenage mothers find themselves is a kind of crisis in their lives, changing the purpose 
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and meaning of their lives. Undoubtedly, these conditions are not favourable for either the mother or the 

child. She is usually not ready to take on a new social role and needs the understanding and support of 

those close to her. 

Conclusions: A review of the literature on teenage motherhood shows that how a young woman copes with 
her new situation depends largely on how she is perceived by her family, society and peer group. Also 

important are the consequences of the choices of teenage mothers, which are numerous and which can be 

grouped in various ways. 

Keywords: teenage motherhood, mental state, society 
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Kacper Wilk1 

Współwystępowanie akceptacji choroby,  

mechanizmów obronnych i dolegliwości bólowych 

w populacji kobiet z endometriozą 

1. Wprowadzenie 

Endometrioza to choroba ginekologiczna, której istotą jest przerost błony śluzowej 

macicy. Choroba ta dotyka około 1 milion Polek. W populacji ogólnej na endometriozę 

cierpi 6-10% kobiet [1-4]. Badania dowodzą, że 30-50% kobiet cierpiących na 

endometriozę jest niepłodnych, zaś 25-50% kobiet niepłodnych to kobiety chore na 

endometriozę [1, 3, 4]. Endometioza objawia się m.in. bolesnym miesiączkowaniem 

(dysmenorrhea, występująca u 60-80% chorych), a także często powoduje zespół 

bólowy miednicy mniejszej [1, 2]. Bóle pojawiają się także podczas współżycia seksual-

nego (dyspareunia występująca u 40-50% chorych), mogą występować też bóle zwią-

zane z wypróżnianiem (dyshezia, 1-2% chorych) lub bolesne oddawanie moczu (dysuria, 

u 1-2% chorych) [5-7]. Endometrioza jest chorobą nieuleczaną, a jej etiologia nie 

została do dzisiaj w pełni poznana, choć wskazuje się na czynniki wpływające na rozwój 

i przebieg tego schorzenia, takie jak mutacje epigenetyczne, wpływy zewnętrzne, wew-

nętrzne oraz współwystępujące schorzenia przewlekłe [8]. Choroba ta ingeruje w prak-

tycznie wszystkie sfery życia dotkniętych nią osób. Może łączyć się z nieprzyjemnymi 

odczuciami natury psychicznej, takimi jak niepokój, frustracja czy osamotnienie, na 

które skarży się 54% badanych. Spośród pacjentek 94% ocenia ból odczuwany pod-

czas miesiączki jako silny, kolejne 64% zmaga się z silnym bólem także poza okresem 

menstruacji. Zaledwie 10% kobiet nie stosowało w przebiegu choroby leków przeciw-

bólowych [2]. Szczególnie dotkliwe z psychologicznego punktu widzenia skutki endo-

metriozy to przewlekłość i nieuleczalność choroby, ból fizyczny, bezpłodność, zaburzenia 

seksualne oraz powikłania na skutek występowania powyższych trudności. Długo-

trwałe odczuwanie bólu może negatywnie wpływać na stan psychiczny osoby nim 

dotkniętej. Wykazano istnienie silnego związku pomiędzy dolegliwościami bólowymi 

u pacjentów a wystąpieniem zaburzeń depresyjnych i lękowych. Badacze wskazują na 

znaczną rozpiętość w objawach tego typu, które w niektórych badaniach są obecne 

u 29% pacjentek (zaburzenia lękowe) oraz 14,5% (zaburzenia depresyjne), a w innych 

sięgają nawet 87,5% (zaburzenia lękowe) i 86,5% (zaburzenia depresyjne) [9]. 

Innym aspektem endometriozy jest tendencja kobiet do ograniczania swojej aktyw-

ności seksualnej ze względu na odczuwany podczas stosunku ból. Brak aktywności 

seksualnej może mieć negatywne skutki dla relacji z partnerami, a także obniżać 

poczucie własnej wartości. Nie bez znaczenia pozostaje także bezpłodność, która 

poprzez uniemożliwienie zaspokojenia potrzeby posiadania potomstwa może znacząco 

zmniejszać jakość życia kobiety [2, 10]. W dotychczasowych badaniach wykazano 
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u pacjentek z endometriozą objawy lękowe u 29% badanych, objawy depresyjne 

u 14,5% badanych oraz oba powyższe typy objawów u 12,9% badanych [11]. 

Jakość życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, do jakich zalicza się 

endometriozę, zależy między innymi od stopnia akceptacji choroby. Wraz ze wzrostem 

akceptacji choroby zmniejszeniu ulega dystres, psychiczny dyskomfort oraz nasilenie 

nieprzyjemnych emocji [12]. Brak akceptacji choroby może prowadzić do znacznego 

dyskomfortu, a także może sabotować zdolności adaptacyjne osoby chorej [13]. Spo-

sobem radzenia sobie z dyskomfortem wywołanym chorobą jest także stosowanie 

różnorodnych mechanizmów obronnych [14]. Zgodnie z tradycją psychoanalityczną, 

mechanizmy obronne to koncepcje sposobów, w jakie psyche radzi sobie z lękiem 

powodowanym niemożnością rozwiązania konfliktów wewnątrzpsychicznych, unie-

możliwiających realizację popędów [15]. Istnieje wiele klasyfikacji mechanizmów 

obronnych, w niniejszym artykule odwołano się natomiast do podziału na mechanizmy 

obronne dojrzałe, niedojrzałe oraz neurotyczne [16, 17]. 

2. Materiał i metoda 

Przebadano grupę 48 kobiet ze zdiagnozowaną endometriozą, przebywających 

w Mazowieckiem Szpitalu Bródnowskim przy ulicy Ludwika Kondratowicza 8 

w Warszawie, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej 2 

w Warszawie oraz w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjali-

stycznym w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 1. Badanie było dobrowolne i miało 

charakter indywidualny. Badane kobiety były w wieku od 22 do 45 lat. 

Uczestnicy badania zostali poinformowani o formie badania, jego dobrowolnym 

charakterze oraz możliwości zrezygnowania w dowolnym momencie. Do badania 

włączono kobiety w wieku 20-50 lat ze zdiagnozowaną endometriozą. Z badania 

wykluczono osoby o deficytach poznawczych uniemożliwiających wypełnienie kwe-

stionariuszy. Uczestnicy badania posiadali możliwość uzyskania informacji zwrotnej 

i dodatkowych informacji w przypadku potrzeby wsparcia psychologicznego. Pro-

cedura badania mogła trwać do około 2 h. 

Osoby badane poproszono o wypełnienie trzech kwestionariuszy: 1. Skali Akcep-

tacji Choroby (AIS – Acceptance of Illness Scale), której wskaźnik zgodności wew-

nętrznej wyniósł 𝛼 = 0,85, co jest zadowalającym wynikiem; 2. Kwestionariusza Stylu 

Mechanizmów Obronnych (DSQ-40 – Defense style Questionnaire), którego wskaźniki 

𝛼 = 0,57 dla dojrzałych mechanizmów, 0,60 dla neurotycznych i 0,75 dla niedojrzałych 

[18]; 3. Numerycznej Skali Bólu (NRS- 11 Numerical Rating Scale), która wykazuje 

zadowalające czynniki psychometryczne, w tym wysoki poziom stabilności test – 

retest [19]. 

Skala akceptacji choroby (AIS Acceptance of Illness Scale) jest narzędziem zapro-

ponowanym przez B.J. Feltona i T.A. Revensona, której adaptacji na język polski 

dokonał Z. Juczyński. Skala ta składa się z 8 stwierdzeń, które oceniane są na pięcio-

stopniowej skali (od 1 – zdecydowanie zgadzam się, do 5 – zdecydowanie nie zgadzam 

się). Wyniki stanowią sumę punktów w przedziale od min. 8 punktów, do max. 40 

punktów. Wynik interpretowany jest w 3 przedziałach: poniżej 18 punktów – niska 

akceptacja choroby, 19-29 punktów – średnia akceptacja choroby, ponad 29 punktów – 

wysoka akceptacja choroby [20, 21]. 
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Kwestionariusz stylu mechanizmów obronnych (DSQ-40 – Defense Style Queston-

naire) autorstwa G. Andrews, M. Singh i M. Bond, został dostosowany do środowiska 

Polskiego przez zespół prowadzony przez A. Kokoszkę [22]. Kwestionariusz składa 

się z 40 pytań, na które udziela się odpowiedzi na 9-stopniowej skali. Każde pytanie 

odnosi się do jednego z 20 mechanizmów obronnych, ujętych w podziale na 3 grupy: 

dojrzałe (sublimacja, humor, antycypacja, stłumienie), neurotyczne (odczynianie, pseudo-

altruizm, idealizacja, formacja reaktywna), niedojrzałe (projekcja, bierna agresja, acting 

out, izolacja, dewaluacja, fantazje schizoidalne, zaprzeczanie, wyparcie, dysocjacja, 

rozszczepienie, racjonalizacja, somatyzacja) [23, 24]. 

Numeryczna Skala Bólu (NRS-11 Numerical Rating Scale) to narzędzie, które 

umożliwia ocenę natężenia odczuwanego bólu na skali od 0 do 10, gdzie 0 to brak 

bólu, a 10 to najintensywniejszy ból [25]. 

3. Analiza statystyczna i wyniki 

Do wykonania obliczeń statystycznych wykorzystano program IBM SPSS v. 26. 

Wyniki skali akceptacji choroby u kobiet z endometriozą wahały się od 10 do 40 

punktów (M = 26,75; SD = 9,58). Dokonano podziału akceptacji choroby na wyniki 

niskie (8-18), średnie (19-29) oraz wysokie (30-40), co zaprezentowano w tabeli 1 [26]. 

Tabela 1. Akceptacja choroby w podziale na wyniki niskie, średnie i wysokie 

Poziom akceptacji N 

Niski 8-18 13 

Średni 19-29 12 

Wysoki 30-40 23 

Razem 48 

Spośród mechanizmów obronnych najintensywniej stosowanymi przez osoby 

z endometriozą okazały się być: racjonalizacja (M = 12,10), pseudoaltruizm (M = 11,92), 

humor (M = 10,79) oraz antycypacja (M = 10,38). Najrzadziej stosowanymi mecha-

nizmami były dysocjacja (M = 6,00), zaprzeczenie (M = 6,17) oraz bierna agresja  

(M = 6,25). Każda osoba badana uzyskała ponad 2 punkty dla mechanizmów obronnych 

takich jak racjonalizacja i pseudoaltruzim. 

Tabela 2. Wyniki Skali Akceptacji Choroby, Kwestionariusza Stylów Mechanizmów Obronnych oraz 

Numerycznej Skali Bólu 

 
Wynik AIS 

Mechanizmy 

dojrzałe 

Mechanizmy 

neurotyczne 

Mechanizmy 

niedojrzałe 
Skala bólu 

M 26,75 40,15 35,54 97,85 5,70 

SD 9,58 10,03 11,15 28,10 2,91 

S -0,21 -0,39 -0,12 0,18 -0,40 

K -1,44 0,27 -0,72 -0,40 -0,92 

Min 10,00 13,00 12,00 46,00 0,00 

Max 40,00 62,00 58,00 163,00 10,00 

S-W 0,91 0,98 0,98 0,98 0,92 

p ,002 ,626 ,641 ,596 ,004 
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Jako że rozkład wyników Skali Akceptacji Choroby oraz Skali Odczuwanego Bólu 

nie były zbliżone do rozkładu normalnego, w badaniu użyto korelacji nieparametrycz-

nych rho Spearmana. 

Wykazano istnienie istotnej statystycznie, słabej, dodatniej korelacji pomiędzy sto-

sowanymi dojrzałymi mechanizmami obronnymi a wynikiem skali akceptacji choroby 

(rho = 0,29; p = 0,048). Oznacza to, że im większa tendencja do korzystania z dojrza-

łych mechanizmów obronnych, tym większa akceptacja choroby. W przypadku neuro-

tycznych mechanizmów obronnych zaobserwowano występowanie istotnej, słabej, 

ujemnej korelacji pomiędzy stosowaniem neurotycznych mechanizmów obronnych 

a wynikiem na skali akceptacji choroby (rho = -0,31; p = 0,032). W przypadku nie-

dojrzałych mechanizmów obronnych również zaobserwowano występowanie istotnej, 

słabej, ujemnej korelacji pomiędzy stosowanymi niedojrzałymi mechanizmami obron-

nymi a wynikiem na skali akceptacji choroby (rho = -0,39; p = 0,006). Wykazano 

więc, że im większa tendencja do wykorzystywania niedojrzałych oraz neurotycznych 

mechanizmów obronnych w grupie kobiet z endometriozą, tym mniejsza akceptacja 

choroby. 

Ponadto wykazano istnienie istotnej statystycznie umiarkowanej, dodatniej korelacji 

pomiędzy występowaniem niedojrzałych a neurotycznych mechanizmów obronnych 

(rho = 0,58; p < 0,001). Nie zaobserwowano natomiast istotnej statystycznie zależności 

pomiędzy stosowaniem dojrzałych mechanizmów obronnych a stosowaniem pozo-

stałych mechanizmów obronnych. 

W dalszej części analizy wykazano występowanie pozytywnej korelacji pomiędzy 

pojedynczymi specyficznymi mechanizmami obronnymi a wynikami skali akceptacji 

choroby. Sublimacja (rho = 0,29; p = 0,042) oraz humor (rho = 0,30; p = 0,040) 

okazały się być istotnie oraz dodatnio skorelowane z akceptacją choroby. Natomiast 

psedoaltruizm (rho = -0,34; p = 0,019), idealizacja (rho = -0,30; p = 0,040), projekcja 

(rho = -0,46; p = 0,001), fantazje schizoidalne (rho = -0,42; p = 0,003), wyparcie  

(rho = -0,40, p = 0,005) oraz bierna agresja (rho = -0,36, p = 0,012) okazały się być 

istotnie i ujemnie skorelowane z akceptacją choroby. Pozostałe mechanizmy obronne: 

antycypacja, stłumienie, odczynianie, formacja reaktywna, acting-out, izolacja, dewaluacja, 

zaprzeczanie, dysocjacja, rozszczepienie, racjonalizacja i somatyzacja nie były istotnie 

skorelowane z akceptacją choroby wśród kobiet z endometriozą. 

W zakresie bólu odczuwanego przez kobiety z endometriozą wykazano występo-

wanie istotnej statystycznie, dodatniej, umiarkowanej korelacji pomiędzy poziomem 

akceptacji choroby a odczuwanym bólem (rho = 0,57; p < 0,001). Wykazano także 

korelację niedojrzałych mechanizmów obronnych z odczuwanym bólem (rho = 0,36;  

p = 0,017), natomiast mechanizmy dojrzałe i neurotyczne nie miały istotnego związku 

z bólem. Istotne okazały się natomiast związki pomiędzy poziomem bólu a stosowaniem 

projekcji (rho = 0,42; p = 0,004), bierną agresją (rho = 0,45; p = 0,002) oraz 

rozszczepieniem (rho = 0,35; p = 0,022). 

Powyższe wyniki wskazują na związki pomiędzy mechanizmami obronnymi a od-

czuwanym bólem. Mechanizmy niedojrzałe wykazują istotną statystycznie korelację 

z bólem. Z mechanizmów pojedynczych wykazano związek pomiędzy bólem a pro-

jekcją, bierną agresją i rozszczepieniem. Nie wykazano związku pomiędzy mechani-

zmami dojrzałymi i neurotycznymi a bólem oraz resztą pojedynczych mechanizmów 

obronnych. 
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4. Dyskusja 

Wyniki uzyskane w badaniu wskazują na występowanie istotnego dodatniego związku 

pomiędzy stosowaniem dojrzałych mechanizmów obronnych a akceptacją choroby oraz 

na występowanie istotnego ujemnego związku pomiędzy stosowaniem niedojrzałych 

i neurotycznych mechanizmów obronnych a akceptacją choroby. Wykazano także 

relację pomiędzy specyficznymi mechanizmami obronnymi, co świadczy o istnieniu 

pojedynczych relacji pomiędzy mechanizmami obronnymi a akceptacją choroby. Ze 

względu na nasilenie wykorzystywanych mechanizmów obronnych na pierwszych 

miejscach uplasowały się: racjonalizacja, pseudoaltruizm i humor. W najmniejszym 

stopniu kobiety chorujące na endometriozę wykazywały tendencję do dysocjacji, 

zaprzeczenia i biernej agresji. 

Średni wynik skali akceptacji choroby w przypadku kobiet cierpiących na endo-

metriozę wyniósł 26,75. Wynik ten porównano do wyników osób cierpiących na inne 

choroby, co zaprezentowano na rysunkach 1 i 2. 

 
Rysunek 1. Porównanie wyników Skali Akceptacji Choroby w endometriozie z innymi badaniami na różnych 

jednostkach chorobowych 1/2 

 

Rysunek 2. Porównanie wyników Skali Akceptacji Choroby w endometriozie z innymi badaniami na różnych 

jednostkach chorobowych 2/2 
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Dzięki podziałowi na poziomy akceptacji choroby dokonano porównania akceptacji 

w endometriozie z innymi chorobami, w których badaniu również przedstawiono wyniki 

w podziale na poziomy. Wyniki porównania zaprezentowano na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Porównanie wyników Skali Akceptacji Choroby w endometriozie z chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa [13], marskością wątroby [27] i wynikami pacjentów leczonych ambulatoryjnie [28] 

Największą wartość badania stanowi jego unikatowość, jest to pierwsze badanie 

mechanizmów obronnych w endometriozie (nie ma podobnych badań w bazach takich 

jak EBSCO, MEDLINE, PubMed i Google Scholar. Powstały natomiast w 2020 roku 

dwa badania akceptacji choroby w grupie osób z endometriozą, w których średnia 

akceptacja choroby wyniosła 24,62 ±8,60 i 28,34 ±8,64 [29, 30]. 

Inną wartością zaprezentowanego badania jest przedstawienie szerokiego porów-

nania akceptacji choroby w endometriozie z wynikami w badaniach innych chorób. 

Wartościowe jest także wskazanie na związki występujące pomiędzy bólem, akcep-

tacją choroby i konkretnymi mechanizmami obronnymi. Badanie związków pomiędzy 

akceptacją choroby a nasileniem stosowanych mechanizmów obronnych w innych 

chorobach również nie pojawia się w bazach EBSCO, MEDLINE, PubMed i Google 

Scholar. 

Badanie nie jest niestety wolne od ograniczeń wynikających bezpośrednio z jego 

pilotażowego charakteru. Z pilotażowego charakteru badania wynika między innymi 

brak grupy kontrolnej. Ze względu na trudność w rekrutacji chorych kobiet do badania, 

z czego wiele z nich oddawało kwestionariusze niekompletne, a więc wykluczone 

z zastosowania w badaniu, reprezentatywność próby może nie być w pełni zadowalająca. 

Przeprowadzone badanie ma ponadto charakter opisowy i przekrojowy, co wiąże się 

z niemożnością określenia kierunku wpływu czynników na siebie (akceptacja choroby, 

stosowane mechanizmy obronne i odczuwany ból). Innym ograniczeniem jest brak 

podziału na grupy względem danych demograficznych i określenia możliwych różnic 

pomiędzy osobami o różnym wieku, zaawansowaniu choroby lub różniącymi się pod 

względem innych czynników. Współwystępujące z endometriozą choroby także mogą 

mieć wpływ na wynik badania. 

W przyszłości warto rozważyć poszerzenie perspektywy badania, uwzględnienie 

większej ilości czynników mających wpływ na wynik, zwiększenie próby czy okreś-
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lenie charakteru związków pomiędzy zmiennymi występującymi w endometriozie. 

Dodanie do badania grupy kontrolnej umożliwiłoby wartościowe porównanie nasilenia 

stosowanych mechanizmów obronnych lub odczuwanego bólu. Najistotniejsze wydaje 

się zastosowanie informacji, których dostarcza przeprowadzone badanie w celu – po-

prawy jakości opieki medycznej, jaką otaczane są pacjentki z endometriozą. Pozytywne 

zmiany wydają się tym bardziej wskazane ze względu na częstą negatywną ocenę 

pacjentek opisujących opiekę, którą są otaczane w placówkach medycznych, zwłaszcza 

że jako powód niewystarczającej opieki pacjentki wskazywały na brak wiedzy perso-

nelu i problemy, które z tego wynikają [31]. 

5. Wnioski 

Uzyskane w badaniu wyniki wskazują na potrzebę przeprowadzenia kolejnych badań 

nad związkami pomiędzy objawami bólowymi, mechanizmami obronnymi i akceptacją 

choroby na większej, reprezentatywnej grupie. Wyniki badań własnych wstępnie suge-

rują zasadność objęcia populacji kobiet z endometriozą dostosowanymi do ich potrzeb 

oddziaływaniami psychoprofilaktycznymi, których integralną część winna stanowić 

terapia w nurcie psychodynamicznym. Poza tym istotne jest wdrożenie interwencji 

psychoedukacyjnych dla personelu medycznego, gdyż ich interakcje z pacjentkami 

mogą stanowić czynnik determinujący samopoczucie psychiczne pacjentek, a co za 

tym idzie, mogą zmniejszać nasilenie objawów psychofizycznych. Poszerzenie świa-

domości personelu medycznego może umożliwić lepsze zrozumienie pacjentek i dzięki 

temu mieć pozytywny wpływ na ich poczucie dobrostanu. 
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Współwystępowanie akceptacji choroby, mechanizmów obronnych i dolegliwości 

bólowych w populacji kobiet z endometriozą 

Streszczenie 

Endometrioza to choroba ginekologiczna związana z przerostem błony śluzowej macicy. Choroba ta łączy 

się z szerokim spektrum objawów i powikłań, z których do najbardziej dotkliwych należą objawy bólowe, 

bezpłodność i zaburzenia natury seksuologicznej. Ze względu na szeroki wpływ tej choroby na funkcjonowanie 
kobiety w rozlicznych sferach życia, ma ona znaczny wpływ na funkcjonowanie psychiczne i ogólny dobro-

stan pacjentek. Przeprowadzone badanie miało na celu określenie, jakie związki występują pomiędzy 

akceptacją choroby, stosowanymi mechanizmami obronnymi oraz dolegliwościami bólowymi w populacji 

kobiet cierpiących na endometriozę. Porównano także poziom akceptacji choroby w endometriozie z innymi 
chorobami. Badaniem zostało objętych 48 kobiet z postawionym rozpoznaniem endometriozy. Zastoso-

wano narzędzia diagnostyczne: kwestionariusz stylów obronnych DSQ-40, skalę akceptacji choroby AIS 

oraz skalę bólu NRS-11. W badaniu potwierdzono występowanie istotnego statystycznie, dodatniego, sła-

bego związku pomiędzy stosowaniem dojrzałych mechanizmów obronnych i akceptacją choroby (rho = 0,29; 
p = 0,048) oraz występowanie istotnego ujemnego, słabego związku pomiędzy stosowaniem neuro-

tycznych i niedojrzałych mechanizmów a akceptacją choroby (rho = -0,31; p = 0,032). Wykazano także 

istotny ujemny, umiarkowanie silny związek pomiędzy akceptacją choroby a objawami bólowymi (rho =  

-0,57; p < 0,001) oraz istotny dodatni, umiarkowanie słaby związek pomiędzy mechanizmami niedojrza-
łymi a bólem (rho = 0,36; p = 0,017). Wykazano także występowanie istotnych związków pomiędzy poje-

dynczymi mechanizmami obronnymi a nasileniem objawów bólowych oraz akceptacją choroby. Wnioski, 

które można wysnuć z badania, wskazują na zasadność wprowadzenia interwencji psychoprofilaktycznych 

w populacji kobiet dotkniętych endometriozą, której składową częścią powinny być oddziaływania z ele-
mentami psychoterapii psychodynamicznej. 

Słowa kluczowe: endometrioza, akceptacja choroby, mechanizmy obronne, ból 

Accptance of illnes, defense mechanisms and pain symptoms in woman 

with endometriosis 

Abstract 
Endometriosis is gynecological disease linked with overgrowth of endometrial tissue. Illnes may cause 

number of negative symptoms like pain and infertility. Endometriosis have large impact on multiple 

aspects of womans life affecting their psychical state and well-being. Goal of this research is to determine 
level of illness acceptance, tendency to use defensive mechanisms and pain in endometriosis patients, and 
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links between used defense mechanisms, acceptance of illness and level of pain. As an addition level of 

illness acceptance in endometriosis patients was presented in comparison with patients of other illnesses. In 

research 50 woman with endometriosis diagnose was measured with Defense Style Questionnaire-40, 

Acceptance of Illness Scale and Numeric Rating Scale-11. As a result there was proven significant link 
between adult defense mechanisms and acceptance of illness (rho = ,29; p = ,048) and also link between 

neurotic and immature defense mechanisms and acceptance of illness (rho = - ,31; p = ,032). There is also 

link between pain and acceptance of illness (rho = -,57; p < ,001), and immature defense mechanisms and 

pain (rho = ,36; p = ,017) There are also proven links between single defense mechanisms and acceptance 
of illness and pain. In conclusion using knowledge that was brought up by this research in medical care can 

result in improvement in understanding of patients and increase their wellbeing, and validation of 

psychotherapeutic approach to patients, especially psychodynamic. 

Keywords: endometriosis, acceptance of illness, defense mechanisms, pain 
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