
 

 

 

 

 

 

 

Koncepcje i obszary badań 

nad zdrowiem człowieka  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Koncepcje i obszary badań 

nad zdrowiem człowieka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Paulina Szymczyk 

Joanna Jędrzejewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2022  



Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdeczne podziękowania 

zespołowi Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

• prof. dr hab. med. Wojciech Piotr Gaszyński 

• prof. dr hab. Wojciech Kolanowski 

• dr hab. Beata Zofia Kasztelan-Szczerbińska 

• prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz 

• dr n. o zdr. Mariola Janiszewska 

• dr Cecylia Jendyk 

• dr Piotr Józefowski 

• dr Justyna Kałabuk 

• dr n. med. Marta Łuczyk 

• dr n. farm. Agnieszka Marzec 

• dr Adam Rosiński 

• dr Damian Skrypnik 

• dr n. o zdr. Joanna Smarkusz-Zarzecka 

• dr n. med. Justyna Woś 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

 

Korekta: 

Małgorzata Gabryś 

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

 

ISBN 978-83-67104-71-5 

 

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



Spis treści 

 

Zuzanna Kaszuba, Anna Zera, Magdalena Musioł 

Analiza poziomu wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu krokowego ............... 7 

Michał Krawiec, Olga Odrzywolska, Wojciech Niemczyk, Stanisław Niemczyk, Edyta 

Poloczek-Gzocha, Karolina Lau, Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik, Jadwiga Jośko-

Ochojska 

Wpływ wybranych elementów diety na ryzyko nowotworów układu pokarmowego ..... 17 

Małgorzata Anna Lewandowska 

Rola diety w nowotworach ginekologicznych .................................................................. 36 

Małgorzata Anna Lewandowska 

Wyzwania anestezjologii położniczej spowodowane otyłością u kobiet ciężarnych ....... 44 

Grzegorz K. Jakubiak, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek 

Nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia onkologicznego ....................................... 52 

Grzegorz K. Jakubiak, Aleksandra Basek, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek 

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu nadciśnienia tętniczego .......................... 62 

Agata Makowiak, Joanna Stanisławska, Joanna Siwek, Kinga Siwek, Agata Szulc, 

Dorota Talarska 

Sprawność funkcjonalna chorych z cukrzycą typu 2 ........................................................ 72 

Małgorzata Anna Lewandowska, Anna Szydłowska 

Epidemia otyłości wyzwaniem dla anestezjologii i interdyscyplinarnej współpracy 

w okresie okołooperacyjnym ............................................................................................. 82 

Małgorzata Anna Lewandowska, Anna Szydłowska 

Otyłość a mikrobiom jelitowy ........................................................................................... 91 

Dominika Kot, Małgorzata Wrzosek 

Metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów towarzyszących otyłości ........... 99 

Małgorzata Anna Lewandowska 

Otyłość a ciężkość COVID-19 ........................................................................................ 106 

Małgorzata Anna Lewandowska 

Mikroskładniki odżywcze a COVID-19 ......................................................................... 114 

Natalia Kurhaluk, Nataniel Stefanowski, Halina Tkachenko 

Suplementacja oleju palmowego i choroby cywilizacyjne ............................................. 122 



Anna Lipian-Głos, Agnieszka Malik, Bożena Sosonowska 

Charakterystyka diety będącej wsparciem terapii niealkoholowej choroby 

stłuszczeniowej wątroby .................................................................................................. 146 

Agata Anna Cejko 

Ryby jako żywność funkcjonalna .................................................................................... 167 

Piotr Bar, Dorota Bartusik-Aebisher, David Aebisher 

Problemy interdyscyplinarne w ocenie stężenia leków biologicznych u chorych 

z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego za pomocą metody rezonansu 

magnetycznego jądrowego .............................................................................................. 175 

Magdalena Nilidzińska 

Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a ......... 184 

Magdalena Gniewek, Ewa Gibuła-Tarłowska, Ewa Kędzierska 

Psychozy u pacjentów z różnymi rozpoznaniami i ich farmakoterapia .......................... 202 

Anna Flaga, Weronika Borawska, Ewelina Jałonicka, Grażyna Gromadzka 

Wpływ oddziaływania muzyką na układ odpornościowy w warunkach prawidłowych 

i patologicznych – przegląd badań doświadczalnych i klinicznych ................................ 214 

Indeks Autorów ................................................................................................................ 236 

  



 

7 
 

Zuzanna Kaszuba1, Anna Zera2, Magdalena Musioł3  

Analiza poziomu wiedzy mężczyzn  

na temat nowotworu gruczołu krokowego 

1. Wrowadzenie 

Najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn w Polsce jest rak 

gruczołu krokowego – PCa (ang. Prostate Cancer). Zaraz po nim najczęściej rozpo-

znawanym jest rak płuca oraz rak jelita grubego. Zgodnie z danymi z roku 2019, opubli-

kowanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN), rak prostaty stanowi prawie 

21% wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce. 

W większości województw w 2019 roku najczęstszym nowotworem złośliwym był rak 

prostaty – z najwyższym udziałem województwa pomorskiego, gdzie stanowił 25%. 

Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe wśród polskich mężczyzn od 2016 roku 

jest porównywalna do struktur zachorowalności w krajach o bardzo wysokim wskaźniku 

rozwoju, to znaczy – dominuje tu rak prostaty oraz rak płuca. Najwięcej zachorowań 

obserwuje się w Ameryce Północnej oraz Europie, a najmniej w południowo-wschod-

niej Azji. 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba zachorowań na nowotwór złośliwy prostaty 

wzrosła ok. 5-krotnie. U mężczyzn szczyt zachorowalności przypada na 70.–80. rok życia. 

Nowotwór złośliwy stercza był drugą w kolejności przyczyną śmierci mężczyzn na 

nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku i stanowił aż 10,3% wszystkich zgonów na 

nowotwory złośliwe. Na pierwszym miejscu plasuje się nowotwór płuca, a trzecie miejsce 

na podium zajmuje rak jelita grubego. 

Standaryzowany współczynnik zachorowalności − ESP2013 (ang. European Stan-

dard Population 2013) rekomendowany przez Eurostat – na raka prostaty, czyli liczba 

nowych zachorowań́ w ciągu roku przypadająca na 100 000 osób, wynosi 118/105. 

Natomiast standaryzowany współczynnik umieralności (ESP2013), czyli liczba zgonów 

z powodu raka prostaty w ciągu roku przypadająca na 100 000 osób, wynosi 46/105. 

Odsetek 5-letnich przeżyć wśród chorych na nowotwór złośliwy gruczołu kroko-

wego w ciągu pierwszej dekady XXI wieku wzrósł z 65% aż do 76% [1-5]. 

W początkowym stadium choroby rak stercza jest bezobjawowy. Od momentu 

powstania w organizmie pierwszych komórek nowotworowych do czasu pojawienia 

się widocznych oraz charakterystycznych objawów dla raka gruczołu krokowego może 

minąć nawet do kilkunastu lat. 

Wczesny nowotwór złośliwy stercza zwykle nie daje żadnych objawów, natomiast 

w 75% jest on wykrywany w stadium bezobjawowym, z chorobą ograniczoną do 

narządu. Jeśli natomiast objawy stają się zauważalne, to są one związane z objawami 

 
1 zuza_kasz@wp.pl, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka”. 
2 azera@wum.edu.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny. 
3 mmusiol@wum.edu.pl, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny. 

mailto:kasz@wp.pl
mailto:azera@wum.edu.pl
mailto:mmusiol@wum.edu.pl
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ze strony dróg moczowych i są podobne do symptomów związanych z łagodnym roz-

rostem gruczołu krokowego. Wśród nich wymienia się np.: 

• nietrzymanie moczu; 

• częstomocz − zbyt częste oddawanie moczu − zwykle częściej niż 7-8 razy na dobę; 

• nykturia − częste oddawanie moczu w nocy; 

• uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego po oddaniu moczu; 

• przerywany strumień moczu podczas mikcji; 

• zwężony strumień oddawanego moczu. 

Większość objawów raka prostaty pojawia się dopiero w zaawansowanym stadium 

choroby i daje jasne sygnały o konieczności wizyty u specjalisty. Do głównych niepo-

kojących objawów możemy zaliczyć dolegliwości bólowe o charakterze ucisku w okolicy 

miednicy lub kręgosłupa lędźwiowego. Możliwe jest promieniowanie bólu do innych 

części ciała, szczególnie w okolice kości ogonowej i do kończyn dolnych. W później-

szych stadiach rozwoju nowotworu złośliwego gruczołu krokowego mogą pojawiać się 

bóle związane z obecnością przerzutów do układu kostnego, które obejmują uczucie 

mrowienia oraz drętwienia kończyn dolnych. 

Bóle w okolicach podbrzusza, które mają charakter napadowy, również mogą sygna-

lizować rozwój raka prostaty. Występują w różnych porach dnia i nie ustępują po 

zażyciu podstawowych leków przeciwbólowych. Przez chorych określane są jako bóle 

rozrywające, które zmuszają do przyjęcia pozycji leżącej. 

Kolejne alarmujące objawy dotyczą problemów związanych z mikcją. W literaturze 

wymienia się przede wszystkim: nagłą, niekontrolowaną potrzebę oddania moczu oraz 

ostry i/lub piekący ból podczas oddawania moczu. W zaawansowanych stadiach raka 

prostaty istnieje możliwość zatrzymania oddania moczu i jego zastój w pęcherzu, a to 

w następstwie może prowadzić nawet do wystąpienia wodonercza i niewydolności 

nerek. Objawy te związane są ściśle z przechodzeniem cewki moczowej przez zmieniony 

chorobowo gruczoł krokowy. 

O obecności raka gruczołu krokowego w organizmie może świadczyć krwiomocz, 

czyli występowanie krwi w moczu. Sygnałami, które powinny niepokoić mężczyzn 

i skutkować wizytą u specjalisty są: pojawienie się krwi w spermie oraz wystąpienie 

problemów w życiu seksualnym (takich jak: zaburzenia erekcji i/lub ból podczas 

ejakulacji). Objawy ze strony układu płciowego spowodowane są rozrostem komórek 

nowotworowych oraz uszkodzeniem nasieniowodów w części sterczowej. 

Objawami, które towarzyszą rozwojowi różnych rodzajów nowotworów złośliwych – 

w tym także nowotworowi złośliwemu gruczołu krokowego – jest zanik lub zmniej-

szenie apetytu, apatia oraz przewlekłe zmęczenie. Niepokoić powinna również znacząca 

utrata wagi w krótkim czasie. 

W wyniku przerzutów raka gruczołu krokowego na inne narządy obserwuje się np.: 

powiększenie węzłów chłonnych, porażenia kończyn, patologiczne złamania kości,  

a w badaniach diagnostycznych − problemy z krzepliwością krwi, niski poziom erytro-

cytów, niedokrwistość wtórną, hipoalbuminemię. O zaawansowaniu procesu nowotwo-

rowego świadczyć może również zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej 

oraz fosfatazy zasadowej [1, 2, 6]. 
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2. Cel badań 

Celem badań była ocena oraz analiza poziomu wiedzy mężczyzn na temat nowo-
tworu gruczołu krokowego. Wobec powyższego postawiono następującą hipotezę: 
mężczyźni powyżej 40. roku życia posiadają większą wiedzę na temat nowotworu 
gruczołu krokowego niż mężczyźni poniżej 40. roku życia. 

Problem badawczy brzmiał: jaki poziom wiedzy na temat nowotworu gruczołu 
krokowego posiadali dorośli mężczyźni oraz jakie czynniki różnicowały ich zakres 
orientacji w tej tematyce. 

3. Materiał i metody 

Badanie zostało przeprowadzone wśród grupy dwustu mężczyzn, którzy ukończyli 
osiemnasty rok życia; odbywało się w okresie od 10 stycznia do 10 lutego 2022 roku. 
Dobór populacji mężczyzn miał charakter losowy. Kwestionariusz ankiety został przy-
gotowany celowo do przeprowadzenia tego badania. Zawierał on dwadzieścia pytań 
w części zasadniczej ankiety oraz cztery pytania zbierające dane metrykalne, które 
pozwoliły na scharakteryzowanie badanej grupy – wiek, wykształcenie, miejsce zamiesz-
kania oraz stan cywilny. W odpowiedziach do ułożonej ankiety zastosowano kafeterię 
koniunktywną oraz dysjunktywną. 

Kwestionariusz ankiety został udostępniony w formie elektronicznej – za pośred-
nictwem serwisu społecznościowego Facebook. Osoby biorące udział w badaniu zostały 
poinformowane o tym, że udział w badaniu jest dobrowolny oraz anonimowy. 

W dniach od 7 do 8 stycznia 2022 roku zostało przeprowadzone badanie pilotażowe 
wśród piętnastu pełnoletnich mężczyzn. Po wykonaniu badania pilotażowego kwestio-
nariusz ankiety nie został zmieniony. 

W badaniach ocenie poddano cechy o charakterze ilościowym oraz jakościowym. 
W celu określenia struktury badanych zmiennych zastosowano kluczowe statystyki 
opisowe, tj. miary położenia oraz zmienności. Na potrzeby badania zastosowano analizę 
korelacji testu Kołmogorowa-Smirnowa, dzięki któremu zweryfikowano założenie 
o normalnym rozkładzie analizowanych zmiennych. 

Wszystkie analizy dotyczące badania wykonano za pomocą pakietu Statistica 
v.13.3., pakietu SPSS oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. 

4. Wyniki 

Obliczono wskaźnik poprawnych odpowiedzi na piętnaście pytań z ankiety doty-
czących poziomu wiedzy na temat nowotworu gruczołu krokowego. 

W tabeli numer 1 zaprezentowano procent poprawnych odpowiedzi na poszcze-
gólne pytania w badanej grupie. 

Tabela 1. Procent poprawnych odpowiedzi na piętnaście pytań dotyczących wiedzy na temat nowotworu 
gruczołu krokowego  

Numer 
pytania Treść pytania 

Poprawne 
odpowiedzi [%] 

1 Co to jest prostata? 83,0 

2 Jaka jest funkcja prostaty? 66,5 

3 Czy kobiety posiadają prostatę? 92,0 

4 Gdzie w ciele mężczyzny znajduje się gruczoł krokowy? 82,0 

5 Czy słowo „nowotwór” jest zamienne ze słowem „rak”? 33,5 

6 
Jaki rak jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 

u mężczyzn? 62,5 
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7 
Czy osoby wcześniej chorujące na raka prostaty mogą ponownie 

zachorować? 88,0 

8 
Czy nowotwór złośliwy stercza może być bezobjawowy we 

wczesnych stadiach? 87,0 

9 Jakie są objawy raka stercza? (pytanie wielokrotnego wyboru) 11,5 

10 
Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka prostaty? (pytanie 

wielokrotnego wyboru) 9,0 

11 
Jak można zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka prostaty? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 33,0 

12 
Jaki lekarz zajmuje się chorobami układu moczowo-płciowego 

u mężczyzn? 95,5 

13 

Jakie badania wykonywane są podczas diagnostyki nowotworu 
złośliwego gruczołu krokowego?  
(pytanie wielokrotnego wyboru) 15,0 

14 
Jakie są sposoby leczenie raka prostaty?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 16,5 

15 
Czy w Polsce istnieje program badań przesiewowych  

w kierunku raka gruczołu krokowego? 47,0 

Źródło: badania własne. 

Wskaźnik wiedzy przyjmował wartości od 0 do 15 pkt, natomiast w grupie badaw-
czej minimum wyniosło 2 pkt, a maksimum – 15 pkt. Średnia była równa 8,2 pkt 
z odchyleniem standardowym 2,3 pkt. Mediana była równa 8 pkt. Najwięcej badanych 
mężczyzn (20,5%) osiągnęło wartość 8 pkt, następnie 9 pkt (18%), 7 pkt (15,5%) oraz 
20 pkt (12%). 

Z uwagi na to, że przeanalizowany poziom wiedzy mężczyzn na temat nowotworu 
gruczołu krokowego był różny, a rozkład odbiegał istotnie statystycznie od rozkładu 
normalnego (w teście Kołmogorowa-Smirnowa: Z = 1,29; p = 0,013), weryfikację 
hipotez przeprowadzono za pomocą testów nieparametrycznych. 

Poziom wiedzy był istotnie statystycznie powiązany z wiekiem (rho = -0,41; p < 0,001). 
Korelacja była odwrotnie proporcjonalna, co oznaczało, że im badani mężczyźni byli 
starsi, tym mniejszą wiedzę na temat nowotworu gruczołu krokowego u nich zaobser-
wowano. 

Wielkość miejscowości zamieszkania była wprost proporcjonalnie powiązana z po-
ziomem wiedzy (rho = 0,28; p < 0,001) – im większa była miejscowość, w jakiej żyli 
badani mężczyźni, tym większym poziomem wiedzy się oni cechowali. 

Zanotowano istotne statystycznie zróżnicowanie poziomu wiedzy przez stan cywilny 
badanych (chi-kwadrat (3) = 12,98; p = 0,005). Najwyższy poziom wiedzy zaobserwo-
wano u mężczyzn stanu wolnego, a najniższy – u wdowców, co zostało ukazane 
w tabeli numer 2. 

Tabela 2. Średnie rangi poziomu wiedzy w podziale na stan cywilny 

 N Średnia ranga 

Poziom wiedzy Żonaty 63 88,81 

Kawaler 103 114,05 

Wdowiec 16 72,47 

Rozwodnik 18 88,81 

Źródło: badania własne. 



 

Analiza poziomu wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu krokowego 
 

11 
 

Wykształcenie również okazało się być czynnikiem istotnie statystycznie różnicu-

jącym poziom wiedzy (chi-kwadrat (3) = 34,13; p < 0,001). Najwyższy poziom wiedzy 

zaobserwowano u badanych z wykształceniem wyższym, a najniższy – z podstawo-

wym, co przedstawiono w tabeli numer 3. 

Tabela 3. Średnie rangi poziomu wiedzy w podziale na wykształcenie 

 N Średnia ranga 

Poziom wiedzy Podstawowe 11 27,77 

Zasadnicze zawodowe 19 61,24 

Średnie 81 100,20 

Wyższe 89 118,14 

Źródło: badania własne. 

Na pytanie o otrzymanie diagnozy nowotworu złośliwego gruczołu krokowego tylko 

jeden badany mężczyzna odpowiedział pozytywnie – nie było możliwe wykonanie 

analiz statystycznych na tak małej grupie. 

Poziom wiedzy nie okazał się być istotnie statystycznie zróżnicowany przez: 

• znajomość swoistego antygenu PSA (U = 4493; p = 0,82); 

• wykonywanie badań stężenia PSA w surowicy krwi (U = 2295,5; p = 0,08); 

• znajomość kampanii społecznej „Planuję długie życie” (U = 4394; p = 0,33); 

• przekonanie o wystarczającej wiedzy mężczyzn w Polsce na temat raka gruczołu 

krokowego (U = 496; p = 0,53). 

Nie wykazano, aby stan cywilny był powiązany istotnie statystycznie z przekonaniem 

o wystarczającej wiedzy Polaków na temat raka gruczołu krokowego (chi-kwadrat (3) 

= 4,97; p = 0,17). 

Zanotowano natomiast istotną statystycznie zależności między stanem cywilnym a: 

• znajomością swoistego antygenu PSA (chi-kwadrat (3) = 23,27; p < 0,001), naj-

niższą znajomość zaobserwowano pośród kawalerów, zaś najwyższą – pośród 

rozwodników, co zostało przedstawione w tabeli numer 4; 

Tabela 4. Zależność między stanem cywilnym a wiedzą o swoistym antygenie PSA 

  

Znajomość swoistego antygenu PSA 

Nie Tak 

Stan cywilny Żonaty 55,6% 44,4% 

Kawaler 78,6% 21,4% 

Wdowiec 50,0% 50,0% 

Rozwodnik 27,8% 72,2% 

Źródło: badania własne. 

• wykonywaniem badania stężenia PSA w surowicy krwi (chi-kwadrat (3) = 30,18; 

p < 0,001) – to badanie najczęściej wykonywali mężczyźni w małżeństwie, a naj-

rzadziej kawalerowie, co przedstawia tabela numer 5; 
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Tabela 5. Zależność między stanem cywilnym a wykonywaniem badań stężenia PSA 

 

Badanie stężenia PSA w surowicy krwi 

Nie Tak 

Stan cywilny Żonaty 66,7% 33,3% 

Kawaler 97,1% 2,9% 

Wdowiec 68,8% 31,3% 

Rozwodnik 72,2% 27,8% 

Źródło: badania własne. 

• wiedzą o kampanii społecznej „Planuję długie życie” (chi-kwadrat (3) = 17,83;  
p < 0,001). Najwyższy odsetek osób znających tę kampanię zaobserwowano pośród 
rozwodników, w przeciwieństwie do kawalerów, gdzie ten odsetek okazał się 
najniższy, co przedstawia tabela numer 6. 

Tabela 6. Zależność między stanem cywilnym a znajomością kampanii społecznej „Planuję długie życie” 

 

Znajomość kampanii społecznej „Planuję długie życie” 

Nie Tak 

Stan cywilny Żonaty 54,0% 46,0% 

Kawaler 71,8% 28,2% 

Wdowiec 56,3% 43,8% 

Rozwodnik 22,2% 77,8% 

Źródło: badania własne. 

Nie wykazano powiązań istotnych statystycznie między wykształceniem a: 

• znajomością swoistego genu PSA (chi-kwadrat (3) = 3,09; p = 0,38); 

• wykonywaniem badania PSA w surowicy krwi (chi-kwadrat (3) = 5,95; p = 0,11); 

• znajomością kampanii społecznej „Planuję długie życie” (chi-kwadrat (3) = 3,59;  
p = 0,31); 

• przekonaniem o wystarczającej wiedzy mężczyzn w Polsce odnośnie do raka 
gruczołu krokowego (chi-kwadrat (3) = 2,11; p = 0,55). 

Zaobserwowano istotne statystycznie zróżnicowanie wieku przez: 

• znajomość swoistego genu PSA (U = 2673,5; p < 0,001) – badani znający ten gen 
byli starsi od badanych nieznających go – wyniki przedstawiono w tabeli numer 7; 

Tabela 7. Zróżnicowanie wieku a znajomość genu PSA 

 Liczebność Średnia ranga 

Wiek Nie 129 85,72 

Tak 71 127,35 

Źródło: badania własne. 

• wykonywanie badania stężenia PSA (U = 934,5; p < 0,001), co przedstawiono 
w tabeli numer 8; 

Tabela 8. Zróżnicowanie wieku a wykonywanie badań stężenia PSA w surowicy krwi 

 Liczebność Średnia ranga 

Wiek Nie 166 89,13 

Tak 34 156,01 

Źródło: badania własne. 
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• znajomość kampanii społecznej (U = 3462,5; p = 0,001), co ukazano w tabeli 

numer 9. 

Tabela 9. Zróżnicowanie wieku a znajomość kampanii społecznej „Planuję długie życie” 

 Liczebność Średnia ranga 

Wiek Nie 121 89,62 

Tak 79 117,17 

Źródło: badania własne. 

Nie przekroczyło istotności statystycznej zróżnicowanie wielkości miejsca zamiesz-

kania przez: 

• wiedzę o swoistym genie PSA (U = 3952,5; p = 0,09); 

• wykonywanie badania stężenia PSA w surowicy krwi (U = 2281,5; p = 0,07); 

• znajomość kampanii społecznej „Planuję długie życie” (U = 4508; p = 0,48); 

• przekonanie o wystarczającej wiedzy mężczyzn w Polsce odnośnie do raka 

gruczołu krokowego (U = 543; p = 0,77). 

5. Dyskusja 

W badaniu podjęto próbę oceny wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu 

krokowego. Projektując badanie, zwrócono uwagę na czynniki ryzyka, które mogą po-

wodować PCa, niepokojące objawy, które mogą alarmować o chorobie nowotworowej 

dotyczącej gruczołu krokowego, dostępne opcje diagnostyczne oraz aktualne możli-

wości terapii. 

Niestety w społeczeństwie rak prostaty wciąż traktowany jest jako temat tabu. Pomimo 

promowania działań profilaktycznych oraz nagłaśniania akcji społecznych wiedza 

pacjentów w zakresie raka gruczołu krokowego jest wciąż na niskim poziomie. 

Po usłyszeniu diagnozy raka stercza mężczyźni muszą zmierzyć się z najtrudniej-

szymi momentami w ich życiu. Niemal w jednej chwili ich świat całkowicie się zmienia. 

W Polsce zostało przeprowadzonych już wiele badań dotyczących tematyki poziomu 

wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu krokowego. Wyniki większości prze-

prowadzonych badań są zgodne, a mianowicie – wiedza mężczyzn w tematyce PCa 

wymaga uzupełnienia. Jedno z badań skupionych na tej tematyce zostało przeprowadzone 

przez Alinę Delugę, Barbarę Ślusarską, Ewę Belmas oraz Mariannę Charzyńską-Gulę 

w 2014 roku. Ujawniło ono, że wiedza mężczyzn w zakresie czynników ryzyka wymaga 

poszerzenia oraz uporządkowania, a kluczowym mogłyby być działania profilaktyczne 

oraz prawidłowo przeprowadzona edukacja nie tylko mężczyzn, ale również ich rodzin [7]. 

Wyniki badania dotyczącego poziomu wiedzy mężczyzn powyżej 40. roku życia na 

temat raka prostaty, które zostało przeprowadzone przez Patrycję Chlastawę w 2016 

roku na terenie miasta Tarnowa, jednoznacznie pokazały, że wiedza mężczyzn na temat 

PCa jest niewystarczająca, a w niektórych aspektach wręcz znikoma. Autorka podkre-

śliła konieczność prowadzenia działań mających na celu zwiększenie świadomości 

mężczyzn na temat raka prostaty, ponieważ jest to choroba, która wcześnie zdiagno-

zowana – może być uleczalna [8]. 

W badaniu własnym pojawiły się odstępstwa względem badania przeprowadzonego 

przez Katarzynę Ciechanowską, Annę Stelmaszewską oraz Jacka Fisza w 2017 roku. 

Ujawnia ono, iż (na podstawie wyników przeprowadzonego przez nich badania), męż-
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czyźni ze starszej grupy wiekowej posiadają większą wiedzę na temat nowotworu pro-

staty, jego przyczyn powstania, przeprowadzanych badań, leczenia oraz ewentualnych 

konsekwencji [9]. 

Dowodzi to, że przeprowadzenie badania własnego było istotne dla wytyczenia kie-

runku do prowadzenia dalszych badań naukowych w tematyce wiedzy mężczyzn doty-

czącej nowotworu gruczołu krokowego. Do rozważenia byłoby poszerzenie liczebności 

grupy badanej podczas kolejnej próby, aby lepiej zobrazować problematykę odpowia-

dającą przedmiotowi badań. 

Hipoteza zakładająca, iż mężczyźni powyżej 40. roku życia posiadają większą 

wiedzę na temat nowotworu gruczołu krokowego niż mężczyźni poniżej 40. roku życia 

nie potwierdziła się. W badaniu własnym uwidoczniono tendencję, która wskazywała 

na to, że mężczyźni do 40. roku życia posiadali większą wiedzę w zakresie PCa. Powo-

dem tej skłonności może być fakt, iż w młodszej części społeczeństwa panuje moda na 

zdrowy tryb życia oraz większa świadomość swojego ciała. 

Przeprowadzone badanie ujawniło, że wykształcenie mężczyzn miało wpływ na 

wyższy poziom wiedzy na temat nowotworu prostaty, co może wiązać się z poprawą 

umiejętności korzystania z konkretnych źródeł informacji na kolejnych etapach edukacji 

oraz umiejętnością polegającą na weryfikacji informacji. 

Przeprowadzone badanie pokazało, że zdecydowana większość ankietowanych 

mężczyzn (97% badanych) uważała, że wiedza mężczyzn w Polsce na temat raka 

gruczołu krokowego nie jest na dobrym poziomie. Otrzymane wyniki mogą̨ stać się 

pomocne w utworzeniu planu edukacji oraz podjęciu konkretnych działań w zakresie 

profilaktyki PCa. 

Warto również zwrócić́ uwagę, że kampania społeczna „Planuję długie życie”, reali-

zowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 (finansowanej 

ze środków Ministerstwa Zdrowia), która porusza temat raka prostaty, nie była wystar-

czająco promowana. Jedynie 39,5% ankietowanych mężczyzn odpowiedziało na pytanie 

o znajomości kampanii twierdząco. 

Posiadanie przez mężczyzn większej wiedzy w zakresie nowotworu stercza może 

przełożyć się na szybsze wykrycie chorobowo zmienionych komórek, a co za tym idzie – 

zwiększyć prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia. 

6. Wnioski 

1. Młodsi mężczyźni posiadali większą wiedzę na temat nowotworu gruczołu 

krokowego. 

2. Najwyższy poziom wiedzy w zakresie nowotworu prostaty posiadali mężczyźni 

z wykształceniem wyższym. 

3. Stan cywilny mężczyzn miał istotny wpływ na znajomość swoistego antygenu 

PSA. 

4. Miejsce zamieszkania mężczyzn było istotnie powiązane z ich wiedzą na temat 

nowotworu gruczołu krokowego. 

5. Nie wykazano zależności pomiędzy wiekiem a przekonaniem o wystarczającym 

poziomie wiedzy mężczyzn na temat raka gruczołu krokowego. 
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Analiza poziomu wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu krokowego 

Streszczenie 
Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego są jednymi z najczęściej występujących nowotworów u męż-

czyzn w XXI wieku. Zachorowalność na nie stopniowo rośnie i stają się one istotnym problemem medycznym 

współczesnego społeczeństwa. Ważnym elementem w profilaktyce raka prostaty, ale także w postępowaniu 

terapeutycznym i pielęgnacyjnym pacjentów zmagających się z nowotworem złośliwym stercza, pełni 
edukacja zdrowotna. 

Celem badań była ocena i analiza poziomu wiedzy mężczyzn na temat nowotworu gruczołu krokowego. 

W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był autorski kwestio-

nariusz ankiety, który składał się z dwudziestu pytań w części zasadniczej, w której w pięciu pytaniach była 
możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, oraz czterech pytań w metryczce. Grupę badaną stanowiło 

200 mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia. 

Ocenie poddano cechy o charakterze ilościowym oraz jakościowym. W celu określenia struktury badanych 

zmiennych dokonano kluczowych statystyk opisowych, tj. miary położenia oraz zmienności. Na potrzeby 
badania zastosowano analizę korelacji za pomocą testu Kołmogorowa-Smirnowa, dzięki któremu zweryfi-

kowano założenie o normalnym rozkładzie analizowanych zmiennych. 

W przeprowadzonym badaniu wiek, miejsca zamieszkania, wykształcenie oraz stan cywilny okazały się 

być czynnikami, które istotnie statystycznie różnicowały poziom wiedzy mężczyzn na temat nowotworu 
gruczołu krokowego. Aż 66,5% respondentów błędnie uznało, że słowo „nowotwór” jest zamienne ze sło-

wem „rak”. Pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczyły czynników ryzyka zachorowania na raka prostaty, 

objawów, sposobów diagnozowania oraz rodzajów terapii leczniczych charakteryzowały się najmniejszą 

liczbą prawidłowych odpowiedzi. Hipoteza badawcza – mężczyźni powyżej 40. roku życia posiadają więk-
szą wiedzę na temat nowotworu gruczołu krokowego niż mężczyźni poniżej 40. roku życia – nie została 

potwierdzona. 

Słowa kluczowe: gruczoł krokowy, nowotwór, wiedza, mężczyzna 
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Analysis of the level of knowledge of prostatic neoplasms among men 

Abstract 
Malignant neoplasms of the prostate are one of the most common neoplasms which occur in 21st century 

men. Occurrence slowly increases and they are becoming an important problem of today’s society. Health 

education plays a vital role in prostate cancer prevention as well as therapeutic and nursing care.  

The objective of the work was to assess and analyze the level of knowledge of prostatic neoplasms among men. 
The method chosen to conduct this study was a diagnostic poll with an original questionnaire. The question-

naire consisted of twenty essential questions, five of which were multiple choice and four demographic 

questions. The experimental group consisted of 200 adult men. 

Three quantitative and qualitative qualities were assessed. Key descriptive statistics such as location 
measurements and variability were used to describe the structure of the examined variables. The Kolmo-

gorov-Smirnov test was used in order to verify the assumption of the normal distribution of analyzed 

variables.  

In the conducted study age, place of residence, education and marital status proved to have a statistically 
relevant impact on differentiating the level of knowledge of men of prostatic neoplasms. 66,5% of the 

surveyed men falsely thought that a „neoplasm” was synonymous with a „cancer”. Multiple choice 

questions, which were related to the risk factors, symptoms, diagnostic methods and available therapies for 

prostatic neoplasms turned out to have the lowest number of correct answers. The research hypothesis – 
men over forty have a better understanding of prostatic neoplasms than men under forty was not confirmed. 

Keywords: prostate, neoplasm, knowledge, man 
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Wpływ wybranych elementów diety  

na ryzyko nowotworów układu pokarmowego 

1. Wprowadzenie 

Liczba zachorowań na nowotwory układu pokarmowego w Polsce w 2019 roku 

osiągnęła ponad 36 800, zaś liczba zgonów wyniosła blisko 31 450 [1]. 

Niewielka różnica między liczbą zachorowań a zgonów najprawdopodobniej wynika 

z faktu, że około połowę nowotworów w obrębie układu trawiennego cechuje złe roko-

wanie [2]. Co piąta diagnoza dotycząca nowotworu złośliwego na świecie dotyczy 

przewodu pokarmowego, a za 22,5% zgonów na świecie spowodowanych nowotwo-

rami złośliwymi odpowiadają nowotwory przewodu pokarmowego [3]. Spośród wielu 

nowotworów przewodu pokarmowego – to nowotwory jelita grubego są główną 

przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych [4]. Już od kilkudziesięciu lat dane epide-

miologiczne wskazują na stały wzrost zachorowalności i umieralności na nowotwory 

okrężnicy zarówno w Polsce, jak i na całym świecie [5]. Stwierdzono, że za 80% 

przypadków tej choroby odpowiada niewłaściwa dieta i styl życia [4, 6]. Z uwagi na 

synergistyczne oddziaływanie poszczególnych składników odżywczych występujących 

w produktach spożywczych – racjonalną strategią postępowania profilaktycznego wydaje 

się być poszukiwanie modelu żywienia o wysokim potencjale przeciwnowotworowym [7]. 
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W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania nad poszukiwaniem nietoksycz-

nych związków bioaktywnych zdolnych do hamowania procesu nowotworowego. Coraz 

więcej uwagi poświęca się również projektowaniu żywności funkcjonalnej o zdefinio-

wanych właściwościach prozdrowotnych, decydujących o działaniu prewencyjnym czy 

terapeutycznym ukierunkowanym na konkretne schorzenie lub rodzaj nowotworu [8]. 

2. Epidemiologia nowotworów układu pokarmowego 

Nowotwory układu pokarmowego stanowią obecnie znaczną część wszystkich chorób 

onkologicznych. Częstość ich występowania oraz rokowania są różne w zależności od 

regionu świata, części układu pokarmowego czy komórek, z których wywodzi się dana 

patologia. Ogólna liczba zachorowań na nowotwory układu pokarmowego w Polsce 

w 2019 roku osiągnęła ponad 21,5 tys. przypadków u mężczyzn (25,1% ogółu nowo-

tworów) oraz blisko 15,3 tys. przypadków u kobiet (17,8% ogółu chorób nowotworo-

wych), zaś liczba zgonów wyniosła odpowiednio niemal 18,3 tys. i 13,1 tys. (33,6% 

oraz 28,6% ogółu zgonów u chorych onkologicznych danej płci) [1]. 

2.1. Nowotwory wargi, jamy ustnej, gruczołów ślinowych, języka, 

migdałka, gardła 

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej, gruczołów ślinowych, języka, migdałka 

i gardła są stosunkowo rzadkie (zgodnie z raportami Krajowego Rejestru Nowotworów), 

w Polsce stanowiły w 2019 roku 3,6% wszystkich nowotworów występujących u męż-

czyzn i 1,4% u kobiet, doprowadzając do odpowiednio 3093 oraz 1239 zachorowań. 

W tym samym roku wyżej wymienione patologie doprowadziły do odpowiednio 2290 

i 721 zgonów (4,2% i 1,6% ogółu) [1]. Jednocześnie zarówno zachorowalność, jak 

i umieralność nieustannie wzrasta od kilkudziesięciu lat [9]. 

W skali światowej nowotwory wargi, języka i jamy ustnej są na 16. miejscu co do 

częstości występowania wśród wszystkich nowotworów (2,9% u mężczyzn i 1% 

u kobiet), odnotowuje się szacunkowo około 355 tys. nowych rozpoznań i ponad 177 

tys. zgonów rocznie [10, 11]. Szczególnie duży problem stanowią w Azji, Melanezji, 

Australii i Nowej Zelandii. W Indiach częstość zachorowania na nowotwór języka 

u mężczyzn wynosi 7,6 na 100 osób, a wysoka śmiertelność jest związana z niskim 

poziomem opieki zdrowotnej i statusem społecznym chorych [9, 10]. Z kolei zachorowal-

ność na nowotwory gardła (z wyłączeniem nosogardła) wynosi ok. 130,3 tys. rocznie 

i w ⅔ dotyczy krajów rozwijających się [12]. 

Nowotwory jamy ustnej w ponad 90% należą do raków płaskonabłonkowych (OSCC, 

ang. oral squamous cell carcinoma), ale występują również nowotwory gruczołów 

ślinowych mniejszych, czerniaki i chłoniaki [13]. Wczesne rozpoznanie pozwala 

zwiększyć 5-letnie przeżycie z 40% do 80% [12, 13]. 

2.2. Nowotwory przełyku 

Wśród nowotworów przełyku dominują nowotwory złośliwe, w tym rak płaskona-

błonkowy (ESCC, ang. esophageal squamous cell carcinoma) oraz gruczolakorak 

(EAC, ang. esophageal adenocarcinoma) [14]. W 2019 roku w Polsce zdiagnozowano 

1139 przypadków nowotworów złośliwych przełyku u mężczyzn oraz 331 przypadki 

u kobiet (odpowiednio 1,3% i 0,4% ogółu nowotworów). Jednocześnie z powodu tej 

choroby zmarło 1311 mężczyzn i 334 kobiety (2,4% i 0,7% wszystkich zgonów z przy-

czyn onkologicznych) [1]. 
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Na całym świecie raki przełyku stanowią ósmą co do częstości występowania cho-

robę onkologiczną, z zachorowalnością ok. 570 tys. pacjentów w 2018 roku, co daje 

ok. 3,2% wszystkich nowotworów. Równocześnie choroba ta stanowi przyczynę  

5,3-5,4% wszystkich zgonów onkologicznych (ok. 400-500 tys. osób rocznie), plasując 

się na szóstej pozycji [14, 15]. Najwyższa zachorowalność występuje w Azji Wschodniej 

(12,2 na 100 tys. osób), a następnie w Afryce Wschodniej i Południowej (8,3 na  

100 tys. osób) oraz północnej Europie (5,5 na 100 tys. osób) [14]. 

2.3. Nowotwory żołądka 

Większość nowotworów żołądka stanowią nowotwory złośliwe, w tym raki i chło-

niaki. W 2019 roku w Polsce nowotwory złośliwe żołądka zostały wykryte u 3230 

mężczyzn oraz 1870 kobiet, co stanowiło odpowiednio 3,8% i 2,2% wszystkich chorób 

onkologicznych. Z tego powodu w 2019 roku w Polsce zmarło 3116 mężczyzn i 1716 

kobiet (5,7% i 3,7% ogółu zgonów nowotworowych) [1]. 

Na całym świecie występuje ok. 800 tys. do 1 mln przypadków raka żołądka rocznie 

(stanowiąc ok. 10% wszystkich nowotworów). Choroba ta jest jednocześnie drugą 

najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu, każdego roku odbiera życie ok. 

650 tys. ludzi [11, 16]. Ponad 60% przypadków raka żołądka jest rozpoznawanych 

w krajach rozwijających się [16], a za główny czynnik ryzyka tego nowotworu uznano 

zakażenie Helicobacter pylori [17]. 

2.4. Nowotwory jelita cienkiego 

Nowotwory jelita cienkiego stanowią rzadką grupę nowotworów. W postaci złośli-

wej w Polsce w 2019 roku dotknęły one 199 mężczyzn i 201 kobiet (0,2% wszystkich 

nowotworów u obu płci), co było przyczyną odpowiednio 129 i 138 (0,2% i 0,3%) 

zgonów [1]. 

Wśród ok. 40 podtypów histologicznych nowotworów jelita cienkiego na świecie 

wyraźnie dominują patologie złośliwe: rakowiaki (35-42%), gruczolakoraki (30-40%), 

chłoniaki (15-20%) oraz mięsaki (10-15%) [18]. Częstość występowania złośliwych 

nowotworów jelita cienkiego w populacji światowej jest niższa niż 1,0/100 tys. 

2.5. Nowotwory jelita grubego 

W grupie nowotworów jelita grubego szczególnie dużym problemem jest rak – 

będący w Polsce drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośli-

wym. W 2019 roku w kraju nowotwory złośliwe jelita grubego dotknęły (wliczając 

wszystkie odcinki i odbyt) 10 397 mężczyzn oraz 8117 kobiet (12,2% oraz 9,5% ogółu 

nowotworów). Jednocześnie nowotwory złośliwe jelita grubego spowodowały 7047 

(13,0%) zgonów u mężczyzn i 5343 (11,6%) zgony u kobiet [1]. 

W Europie rak jelita grubego jest najczęstszym nowotworem złośliwym [19]. W skali 

świata nawet 6% populacji w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwór jelita gru-

bego, zaś połowa tych chorych umrze z jego powodu [20]. 

2.6. Nowotwory innych narządów układu pokarmowego 

W Polsce nowotwory złośliwe trzustki stanowią nieco ponad 2% wszystkich nowo-

tworów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. W 2019 roku w Polsce zachorowało na 

nie 1920 mężczyzn i 1932 kobiety, zaś zmarło odpowiednio 2435 i 2633 zdiagnozo-

wanych wcześniej osób (4,5% zgonów wśród mężczyzn i 5,7% zgonów wśród kobiet) 
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[1]. U mężczyzn nowotwory trzustki zajmują 10. miejsce wśród zachorowań i 6. pod 

względem umieralności z przyczyn onkologicznych, zaś u kobiet plasują się odpo-

wiednio na 12. i 7. pozycji [19]. Na całym świecie na raka trzustki rocznie zapada ok. 

338 tys. osób, zaś ok. 331 tys. umiera [21]. Rzadkim nowotworem jest gruczołowy rak 

brodawki Vatera, który stanowi jedynie 0,2% wszystkich nowotworów przewodu 

pokarmowego [19]. 

Nowotwory wątroby można podzielić na pierwotne i wtórne (przerzutowe), przy 

czym te drugie występują z 20-krotnie większą częstością. Wśród nowotworów pier-

wotnych 80-90% stanowi rak wątrobowokomórkowy (HCC, ang. hepatocellular 

carcinoma). W 2019 roku na złośliwe nowotwory wątroby zachorowało w Polsce 886 

mężczyzn i 577 kobiet (1% i 0,7% wszystkich zachorowań na nowotwory), zaś zmarło 

odpowiednio 1191 i 869 chorych (2,2% i 1,9% wszystkich zgonów onkologicznych) 

[1]. Na całym świecie HCC powoduje ok. 750 tys. zachorowań i 700 tys. zgonów 

rocznie [19]. 

Zachorowalność na raka pęcherzyka żółciowego ma miejsce u ok. 3 osób na 100 tys. 

rocznie. W Polsce w 2019 roku nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego wykryto 

u 177 mężczyzn oraz 497 kobiet (0,2% i 0,6% wszystkich zachorowań na nowotwory). 

Kamica pęcherzyka żółciowego aż siedmiokrotnie zwiększa ryzyko zachorowania 

[19]. W 2019 roku nowotwór ten doprowadził do śmierci 193 mężczyzn i 638 kobiet 

w kraju (0,4% i 1,4% ogółu zgonów z przyczyn onkologicznych) [1]. Rzadziej występuje 

rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych – wykrywany u 1 na 100 tys. osób rocznie 

[19]. 

3. Czynniki wpływające na ryzyko nowotworzenia w górnym odcinku 

przewodu pokarmowego 

3.1. Nowotwory jamy ustnej 

3.1.1. Dieta 

Rola diety w nowotworach jamy ustnej zajmuje ważne miejsce. Rafinowane cukry 

i biała mąka mogą stymulować rozrost nowotworowych komórek, podczas gdy warzywa 

i owoce mają właściwości przeciwnowotworowe, które zawdzięczają składnikom chro-

niącym przed stresem oksydacyjnym (karotenoidy, antyoksydanty, witaminy C i E). 

Co więcej, liczne mikroelementy, flawonoidy i polifenole zawarte w nich mają zdol-

ność wiązania kancerogenów w przewodzie pokarmowym. Antyoksydanty możemy po-

dzielić na endogenne i egzogenne. W skład obu grup zaliczamy biopierwiastki: cynk, 

miedź, selen, mangan, kobalt [9, 22, 23]. Do egzogennych antyoksydantów należy duet 

rozpuszczalnych w tłuszczach witamin: A i E. Warzywa i owoce bogate w witaminy 

i koenzym Q10 chronią przed utlenieniem związki tłuszczowe we krwi i w obrębie błon 

komórkowych. Z kolei witamina C, dzięki swojej rozpuszczalności w wodzie, spełnia 

funkcję obronną we krwi i wszystkich płynach ustrojowych. Nadmiar antyoksydantów 

może, paradoksalnie, wywoływać nasilenie procesów utleniających. Należy pamiętać, 

że możemy stwierdzić większą ilość zgonów w populacjach odżywiających się żywno-

ścią wysoce przetworzoną z małą ilością warzyw i owoców, jak i o tym, że suplementy 

zawierające syntetyczne witaminy wykazują mniejszą skuteczność niż substancje natu-

ralne. Aktualnie popularna herbata yerba mate stanowi czynnik ryzyka występowania 

nowotworów górnej części przewodu pokarmowego. Diety monotonne, w których 
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małą część stanowią warzywa i owoce, z niedoborem żelaza, to diety, które wiąże się 

ze wzrostem ryzyka wystąpienia raka jamy ustnej [22]. Picie alkoholu również sprzyja 

kancerogenezie w obrębie jamy ustnej. Sam etanol nie jest rakotwórczy, jednak meta-

bolizowany jest do aldehydu octowego, który ma udowodnione działanie kancerogenne. 

Skutkami metabolizmu etanolu są: hamowanie naprawy DNA, zmiana budowy che-

micznej DNA i ekspresji genów, chemiczna zmiana substancji lipidowych komórki. 

W metabolizmie etanolu oprócz aldehydu octowego czynnikiem kancerogennym są 

wolne rodniki [9, 22, 23]. 

3.1.2. Inne czynniki 

Nowotwory zlokalizowane w obrębie jamy ustnej i gardła wchodzą w skład grupy 

nowotworów tytoniozależnych. Jama ustna znajduje się w obrębie drogi tytoniowej. 

Według Jesse i wsp. ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej wzrasta wielokrotnie 

u palaczy w porównaniu z osobami, które nie palą [24]. Badania podkreślają interakcję 

pomiędzy paleniem tytoniu a spożywaniem alkoholu, bowiem razem działając, używki 

te zwiększają ryzyko nowotworzenia. Jednoczesne picie alkoholu i palenie tytoniu 

zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory aż 10-100 razy [25]. Picie alkoholu 

często współistnieje z paleniem papierosów, stąd ryzyko zachorowania na raka jamy 

ustnej oceniane jest wspólnie i w Polsce wynosi 95%. Tytoń uznawany jest za główny 

udowodniony czynnik ryzyka nowotworów jamy ustnej. W skład dymu tytoniowego 

wchodzą aż 43 substancje rakotwórcze. Podczas palenia tytoniu powstają N-nitrozo-

aminy specyficzne dla tytoniu (TSNAs, ang. tobacco-specific nitrosamines), a ponadto 

występuje stres oksydacyjny w wyniku generacji wolnych rodników. Równowaga oksy-

dacyjna jamy ustnej ulega zaburzeniu poprzez zakłócenie działania enzymów anty-

oksydacyjnych. Jama ustna palaczy ma kontakt z wieloma związkami chemicznymi 

które są zawarte w dymie papierosowym (o udowodnionym działaniu kancerogennym 

i cytotoksycznym). U palaczy zmienia się skład płytki nazębnej, ukrwienie jamy ustnej, 

zwiększa się tempo rogowacenia błony śluzowej jamy ustnej i zostaje zaburzony ten 

proces, co przyczynia się do rozwoju nowotworu. Dym sprzyja rozwojowi bakterii, 

a także powoduje mikrooparzenia i rozwój zapalenia. U palaczy może pojawiać się 

leukoplakia, która może prowadzić do metaplazji nowotworowej [9, 22]. Warto 

również wspomnieć o związku ryzyka nowotworów jamy ustnej z biernym paleniem, 

bowiem narażenie na bierne palenie tytoniu może zwiększyć ryzyko zachorowania na 

raka warg, jamy ustnej i gardła aż dwukrotnie przy ekspozycji na bierne palenie przez 

10-15 lat [26]. 

Betel to używka popularna w krajach azjatyckich, której aktywnym komponentem 

jest pieprz żuwny, którego oddziaływanie może prowadzić do powstania zwłóknienia 

podśluzówkowego jamy ustnej (OSMF, ang. oral submucous fibrosis) – prowadzi do 

nieodwracalnych zmian włóknistych w drogach oddechowych i jest to stan przednowo-

tworowy. Używkę tę wkłada się do przedsionka jamy ustnej i żuje. Betel stymuluje 

wydzielanie śliny, zwiększa koncentrację oraz wywołuje stan euforii. Innymi aktywnymi 

składnikami betelu są arekolina i hydroksychawikol. Oba te związki mogą przyczyniać 

się do rozwoju kancerogenezy. Betel to prawdopodobnie najstarsza mieszanka substancji 

psychoaktywnych na świecie. Co ciekawe, obecnie jest to czwarta co do popularności 

używka na świecie [9, 22, 23]. Do czynników nowotworów jamy ustnej można zaliczyć 

promieniowanie ultrafioletowe typu B (UVB, ang. ultraviolet B), które szczególnie 
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nasila rozwój raka płaskonabłonkowego dolnej wargi. Wirus brodawczaka ludzkiego 

(HPV, ang. human papillomavirus) często występuje wspólnie z rakiem części ustnej 

gardła. Obniżona odporność, długotrwała immunosupresja może być powiązana z wyż-

szym ryzykiem powstania nowotworu jamy ustnej. Dyskusyjne jest powiązanie zaka-

żenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV, ang. human immunodeficiency 

virus) z nowotworami jamy ustnej. Badania sugerują również możliwość dziedzicz-

nego związku występowania nowotworu jamy ustnej u krewnych pierwszego stopnia 

pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem jamy ustnej. Zakażenia Candida albicans, 

szczególnie przewlekłe kandydozy są powiązane z powstawaniem zmian złośliwych 

śluzówki jamy ustnej [27]. 

3.2. Rak przełyku 

3.2.1. Dieta 

Rak przełyku to około 5% wszystkich guzów złośliwych przewodu pokarmowego. 

Większość nowotworów złośliwych o tej lokalizacji stanowi rak płaskonabłonkowy 

(CP, łac. carcinoma planoepitheliale), choć obserwuje się coraz większą zachorowalność 

na gruczolakoraka przełyku (AC, łac. adenocarcinoma). Rak przełyku to nowotwór, 

którego etiopatogeneza jest wypadkową wpływów czynników genetycznych i środo-

wiskowych [28]. Nie ulega jednak wątpliwości, że alkohol ma wpływ na zwiększoną 

zapadalność na CP. Ryzyko zachorowania na raka przełyku związane jest zdecydowanie 

częściej ze spożywaniem alkoholi wysokoprocentowych niż wina i piwa. Co ciekawe, 

w przypadku wina wykazano nawet efekt ochronny. Prawdopodobnie związane jest to 

z obecnym w czerwonych winogronach resweratrolem [29, 30].  

Niedobory żywieniowe (witaminy A, ryboflawiny, kwasu foliowego, żelaza, cynku), 

aflatoksyny i N-nitrozozwiązki, żucie betelu, żucie nass, palenie sziszy, spożywanie 

czerwonego mięsa i dieta uboga w warzywa i owoce także stanowią ważny element 

w etiologii CP [28, 31]. Grzyby zanieczyszczające pszenicę i kukurydzę są również 

podejrzewane o związek z tym nowotworem. Spożywanie kiszonek jest uważane za 

potencjalnie rakotwórcze, dowody nie są jednak jednoznaczne [32]. W etiologii raka 

przełyku szczególnie istotny jest wpływ gorących posiłków i napojów. Spożywanie 

gorącej yerba mate jest klasyfikowane jako prawdopodobnie rakotwórcze według 

Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem. Przy łącznym narażeniu na yerba mate, 

tytoń i alkohol względne ryzyko zachorowania na raka przełyku wzrasta [32]. Małe 

spożycie owoców, warzyw, dieta ubogobłonnikowa – to czynniki prokancerogenne, jeżeli 

chodzi o AC [28]. W badaniach wykazano większe ryzyko zarówno gruczolakoraka 

przełyku, jak i raka płaskonabłonkowego przełyku u osób z nadwagą [28, 31]. Warto 

zaznaczyć, że palenie tytoniu i spożywanie alkoholu są głównymi przyczynami po-

wstawania CP, a zaraz po nich otyłość uznawana jest za jeden z najsilniejszych czynni-

ków ryzyka tego nowotworu. Wzrost częstości występowania otyłości i częstości 

występowania gruczolakoraka przełyku są równoległe, stąd uznanie otyłości za istotny 

czynnik ryzyka gruczolakoraka przełyku wydaje się być zasadne [31]. 

3.2.2. Inne czynniki 

Nowotwór ten należy, jak wyżej wymienione nowotwory jamy ustnej, do nowotwo-
rów tytoniozależnych – zarówno płaskonabłonkowy, jak i gruczolakorak [31]. Alkohol 
wraz z tytoniem działają synergistycznie [28, 31]. W niektórych badaniach stwierdzono 
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obecność wirusa brodawczaka ludzkiego u pacjentów z CP, podczas gdy inne badania 
nie potwierdzają takich wyników [32]. Przełyk Barretta jest uznawany za czynnik ryzyka 
dla gruczolakoraka przełyku, a dysplazja pozostaje jedynym czynnikiem przydatnym 
do identyfikacji pacjentów z podwyższonym ryzykiem rozwoju gruczolakoraka prze-
łyku w praktyce klinicznej [28, 31, 32]. Istnieją też badania przemawiające za rolą 
refluksu w etiopatogenezie gruczolakoraka przełyku [28, 31, 32]. 

3.3. Nowotwory żołądka 

3.3.1. Dieta 

Przypuszcza się, że istnieje związek pomiędzy występowaniem raka żołądka 
a czynnikami genetycznymi i dietą. Alkohol prawdopodobnie nie ma wpływu na ogólną 
zapadalność na raka żołądka o umiejscowieniu pozawpustowym, ale może zwiększać 
liczbę zachorowań na raka wpustu [28]. Wśród czynników ryzyka znajduje się żyw-
ność źle przechowywana, jak i żywność zawierająca toksyny grzybów i bakterii [33]. 
Dieta bez udziału błonnika ze współistniejącym nadmiarem tłuszczów nasyconych 
i cholesterolu, rafinowanych węglowodanów, żywność przetworzona o dużej zawartości 
związków azotowych (pokarmy wędzone, marynowane i peklowane), które podlegają 
transformacji do azotynów, a następnie w wyniku reakcji z białkami soku żołądkowego 
powstają rakotwórcze N−nitrozoaminy, także są czynnikami ryzyka raka żołądka [28, 33]. 
Najskuteczniejszym inhibitorem tworzenia N−nitrozoamin w żołądku jest witamina C. 
Niewątpliwy jest korzystny wpływ antyoksydacyjnych właściwości mikroelementów 
świeżych owoców i warzyw na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Cebula, czer-
wone winogrona, orzechy i zielona herbata mogą pośredniczyć lub przyczyniać się do 
chemoprewencji nowotworów. Ekstrakty polifenolowe uzyskane z jabłek zapobiegają 
działaniu reaktywnych form tlenu (ROS, ang. reactive oxygen species) i uszkodzeniom 
komórek nabłonka żołądka wywołanym przez indometacynę. Wpływ zielonej herbaty 
na ryzyko rozwoju raka żołądka nie jest jednoznaczny, ponieważ dane są sprzeczne 
[23, 28, 33]. Wykazano, że kwas askorbinowy hamuje in vitro rozwój H. pylori i ak-
tywność bakteryjnej ureazy. Correa i wsp. wykazali, że suplementacja diety mikroele-
mentami o właściwościach antyoksydacyjnych, jak witamina C czy β-karoten, znacząco 
zwiększyła tempo regresji zmian prekursorowych raka – w podobnym stopniu jak 
w obserwowanym przy eradykacji H. pylori [23, 34]. 

3.3.2. Inne czynniki 

Mówiąc o raku żołądka trudno pominąć bakterię H. pylori, która jest zdecydowanie 
czynnikiem ryzyka zapadalności na gruczolakoraka żołądka. Liczne dowody na udział 
tej bakterii w kancerogenezie potwierdziła Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad 
Rakiem, zaliczając H. pylori do kancerogenów o udowodnionym działaniu rakotwór-
czym. Przypuszcza się, że H. pylori może wytwarzać czynnik o charakterze kancero-
gennym lub czynniki takie mogą powstawać jako odpowiedź na zakażenie. 

H. pylori pobudza także komórki nabłonkowe do wydzielania reaktywnych form 
tlenu, co może odpowiadać za indukcję nowotworzenia. Zakażenie H. pylori powoduje 
przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka [23, 28, 33]. 

Innymi czynnikami predysponującymi do nowotworów żołądka są: grupa krwi A, 
palenie tytoniu, polipy gruczołowe, choroba Menetriera, przewlekłe zanikowe auto-
immunologiczne zapalenie żołądka, przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka na tle zaka-
żenia H. pylori z metaplazją jelitową i dysplazją, przewlekły wrzód trawienny żołądka, 
stan po częściowej resekcji żołądka [9, 23, 28]. 
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4. Czynniki wpływające na ryzyko nowotworzenia w dolnym odcinku 

przewodu pokarmowego 

4.1. Nowotwory jelita cienkiego 

4.1.1. Dieta 

Spożywanie mięsa solonego i wędzonego zwiększa ryzyko wystąpienia raka jelita 

cienkiego trzykrotnie [35]. 

W przeciwieństwie do większości nowotworów przewodu pokarmowego nie zauwa-

żono wpływu alkoholu na zwiększenie ryzyka wystąpienia raka jelita cienkiego [35]. 

Sugeruje się cytoprotekcyjne działanie kwasu foliowego oraz witaminy B12 na 

występowanie nowotworów jelita cienkiego [36]. 

4.1.2. Inne czynniki 

Dodatkowymi przyczynami mogącymi wpływać na rozwój nowotworu jelita cien-

kiego są: choroba Leśniowskiego-Crohna [37, 38], celiakia [39, 40] oraz otyłość [41, 42]. 

4.2. Nowotwory jelita grubego 

4.2.1. Dieta 

Jednym z modyfikowalnych endogennych czynników ryzyka są kwasy żółciowe. 

Naturalnie występują one w świetle jelita, gdzie umożliwiają absorpcję lipidów, chole-

sterolu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Ich wysokie stężenie może powodować 

stres oksydacyjny, uszkodzenia DNA, apoptozę oraz mutacje komórek. 

Długotrwałe spożywanie dużych ilości czerwonego mięsa oraz nasyconych kwasów 

tłuszczowych koreluje z występowaniem raka jelita grubego [43, 44]. Wysokie stężenie 

kwasów żółciowych zostało zaobserwowane wśród pacjentów z gruczolakami jelita 

grubego [45]. 

Dieta wysokotłuszczowa oraz bogata w czerwone mięso koreluje ze zwiększonymi 

poziomami kwasów żółciowych w kale, podobnie jak u pacjentów z rakami jelita grubego 

[46, 47]. Synergistyczne działanie wykazuje również nikotyna pochodząca z wypalanych 

papierosów, która zwiększa stres oksydacyjny oraz uszkodzenia DNA [44, 48]. 

Odwrotnie – stosowanie diet bogatych w owoce i warzywa zmniejsza ryzyko wystą-

pienia nowotworów jelita grubego. Błonnik pokarmowy zawarty w owocach i warzywach 

wiąże nadmiarowe ilości kwasów żółciowych i wspomaga ich wydalanie [44, 49]. 

Również witamina D oraz wapń działają protekcyjnie na nowotworzenie wywołane 

wysokotłuszczową dietą [44, 50]. 

Wapń pełni ważną rolę w różnicowaniu i apoptozie komórek błony śluzowej jelita 

grubego. 

Jego odpowiednie stężenie w świetle jelita hamuje mechanizm sygnalizacyjny Wnt, 

działający stymulująco na proliferogenne geny. Odpowiednio wysokie stężenie wapnia 

dodatkowo stymuluje ekspresję oraz aktywację CaSR (ang. Ca2+ – sensitive receptors) 

w komórkach nabłonka błony śluzowej jelita grubego [51]. 

Działanie chemoprewencyjne Ca2+ polega na inhibicji procesu replikacji, będącego 

często przyczyną transformacji nowotworowej. Wapń zawarty w diecie jest efektywny 

w zapobieganiu stresu replikacyjnego [52]. 
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Przypuszcza się, że produkty pełnoziarniste zmniejszają ryzyko wystąpienia raka jelita 

grubego. Badania dowodzą, że spożywanie 30 g dziennie pełnych ziaren zmniejsza ry-

zyko nowotworu o 5% [53]. Inne metaanalizy mówią o 3 dziennych porcjach zmniej-

szających ryzyko o 6% [54]. Produkty te oprócz obniżenia poziomu kwasów żółciowych 

przyspieszają również motorykę przewodu pokarmowego, zmniejszając tym samym 

czas ekspozycji komórek jelita na karcynogeny. 

Innymi mechanizmami wpływającymi na obniżenie ryzyka nowotworu przez pro-

dukty pełnoziarniste są: obniżenie poziomu prozapalnych bakterii jelitowych [55] oraz 

zmniejszenie ryzyka otyłości [56]. 

Produkty wysoce przetworzone, bogate w tłuszcze, cukry, przetworzone ziarna, sód 

zwiększają ryzyko otyłości [56], dodatkowo niektóre badania naukowe łączą je ze 

zwiększeniem występowania nowotworów [57, 58]. 

Przemiana nowotworowa oraz progresja nowotworowa łączone są z olbrzymią 

ilością różnych szlaków metabolicznych, cytokin, czynników wzrostu oraz ich recepto-

rów, między innymi mediatorów powstałych na drodze szlaku kwasu arachidonowego 

[59, 60]. 

Dziś wiele substancji pochodzenia naturalnego badanych jest pod kątem modulacji 

tego szlaku [61]. W przypadku nowotworów jelita grubego chemoprewencyjne i lecznicze 

działanie udowodniono dla berberyny [62], kurkuminy [63], eugenolu [64], likopenu 

[65] czy kwasu ursolowego [66]. 

Powszechnie stosowana aspiryna również posiada udowodnione działanie w pre-

wencji raka jelita grubego [67]. Długoletnie regularne (ponad 2,5 roku do 5 lat) stoso-

wanie aspiryny w dawkach od 75 mg na dobę do 300 mg na dobę zmniejsza wystą-

pienie raka od 25% do 38% [68]. 

Inne badania dowodzą zmniejszenia częstości występowania gruczolaka jelita 

grubego, będącego stanem przednowotworowym dla raka jelita grubego, o 28% przy 

stosowaniu aspiryny [69]. 

Właściwości ochraniające przed nowotworzeniem w jelicie są przypisywane 

również herbacie z rośliny Camellia sinensis [70]. 

Opisuje się ochronne działanie nienasyconych kwasów tłuszczowych poprzez obni-

żenie stężenia prostaglandyny E2 w komórkach błony śluzowej jelita grubego [71]. 

5. Czynniki wpływające na ryzyko nowotworzenia w pozostałych 

narządach układu pokarmowego 

5.1. Czynniki działające ochronnie i kancerogennie na trzustkę 

Objawy raka trzustki występują dość późno, dlatego wykrywany jest zazwyczaj 

w stadium zaawansowanym [72]. W wyniku tak późnej diagnozy jest jednym z nowo-

tworów złośliwych, który najczęściej doprowadza do zgonu. W skali światowej zajmuje 

czwartą pozycję w rankingu najczęstszych przyczyn zgonu z powodu raka [73]. 

Etiologia raka trzustki pozostaje nadal niewyjaśniona, ale badania naukowe wykazały, 

że nawyki żywieniowe odgrywają znaczącą rolę [74]. Aż 90% nowotworów złośliwych 

trzustki jest spowodowana czynnikami środowiskowymi, a połowa z nich to składniki 

pokarmowe. Wśród czynników środowiskowych wymienia się otyłość, cukrzycę typu 2, 

brak aktywności fizycznej, nieodpowiednie odżywianie, alkohol, spożywanie czerwo-

nego i przetworzonego mięsa, chorobę zakaźną, palenie tytoniu oraz stres psycholo-

giczny [73, 75]. 
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5.1.1. Wpływ diety na powstawanie nowotworów złośliwych trzustki 

5.1.1.1. Dieta niskowęglowodanowa 

Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że dieta z niską zawartością węglo-

wodanów, niezależnie od rodzaju spożywanego białka i tłuszczów, dodatnio koreluje 

z niższym ryzykiem nowotworu złośliwego trzustki. Dodatkowo komórki nowotworowe 

odżywiają się głównie glukozą, dlatego też ograniczona dostępność cukrów prostych 

odgrywa znaczącą rolę w zabezpieczeniu przed rozwojem raka [74]. 

5.1.1.2. Witamina A 

Witamina A bierze udział we wzroście i różnicowaniu komórek, dlatego wpływa 

pośrednio na proces karcynogenezy. Posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwutle-

niające [73]. Przeprowadzone badania in vitro wykazały, że retinoidy mogą powo-

dować apoptozę komórek nowotworowych trzustki [76]. Badania potwierdzają ujemną 

korelację między β-karotenem a ryzykiem rozwoju raka trzustki [73]. 

5.1.1.3. Foliany i kwas foliowy 

Foliany występują naturalnie w wątrobie, nasionach, roślinach strączkowych, zielonych 

roślinach liściastych, natomiast kwas foliowy wytworzony jest syntetycznie. Odgry-

wają znaczącą rolę w syntezie, metylacji i naprawie DNA. Niedobór kwasu foliowego 

może powodować hipometylację, co przyczynia się do karcynogenezy. Badania wyka-

zały, że tylko kobiety miały znacznie niższe ryzyko zachorowania na nowotwór 

złośliwy trzustki związany z wyższym spożyciem folianów i kwasu foliowego [77]. 

5.1.1.4. Witamina C 

Witamina C jest przeciwutleniaczem i wspomaga układ immunologiczny. Kwas 

askorbinowy może łagodzić stres oksydacyjny i stan zapalny przyczyniający się do 

rozwoju raka, a także doprowadzać do apoptozy komórek nowotworowych w trzustce 

[73]. Badania epidemiologiczne niejednoznacznie wykazały zmniejszone ryzyko rozwoju 

nowotworu złośliwego trzustki wynikające z działania witaminy C. W badaniach 

kliniczno-kontrolnych wykazano zależność między zwiększonym spożyciem witaminy 

C i zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka trzustki, natomiast badania kohortowe 

tego nie potwierdziły [78-80]. 

5.1.1.5. Witamina D 

Z badań epidemiologicznych wynika, że nie istnieją jednoznaczne dowody na zwią-

zek między witaminą D a ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy trzustki. Roz-

bieżne wyniki można przypisać między innymi pochodzeniu etnicznemu. Amerykanie 

rasy białej mają znacznie niższą częstość występowania raka trzustki niż Afroamery-

kanie [73]. 

5.1.1.6. Witamina E 

Witamina E jest przeciwutleniaczem, który zapobiega uszkodzeniom DNA przez 

wolne rodniki wytwarzane z utlenionych lipidów błon komórkowych [73]. Badania in 

vitro wskazują, że witamina E może zatrzymywać wzrost komórek nowotworowych 

trzustki [81]. Naukowcy zauważają, że może istnieć nieznaczna korelacja między 

witaminą E a niższym ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy trzustki, ale 

wymagane są dalsze badania, aby to potwierdzić [73]. 
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5.1.1.7. Napoje alkoholowe 

Długotrwałe spożywanie alkoholu może powodować przewlekłe zapalenie trzustki, 

które jest czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy trzustki [73]. Wy-

stępuje silny związek między występowaniem raka trzustki a intensywnym spożyciem 

alkoholu (>3 drinki/dzień lub 40 g/dzień). Nie zaobserwowano korelacji między osobami 

niepijącymi alkoholu lub pijącymi okazjonalnie (<3 drinki/dzień), dlatego osoby, które 

decydują się na codzienne spożywanie alkoholu powinny ograniczyć spożycie do 1 drinka 

dla kobiet i maksymalnie do 2 drinków dla mężczyzn [75, 82]. Spożywanie piwa 

wykazywało większe ryzyko zachorowania na raka trzustki niż spożywanie wina [83]. 

5.1.1.8. Mięso czerwone i przetworzone 

Mięso czerwone, gotowane w wysokich temperaturach lub grillowane może zawierać 

heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA, ang. heterocyclic aromatic amines), które 

są czynnikami mutagennymi w nowotworze trzustki. Związkami kancerogennymi wy-

stępującymi w przetworzonych mięsach są związki N-nitrozowe oraz konserwant 

azotynowy. Każde 100 g czerwonego mięsa powoduje 11% wzrost ryzyka zachoro-

wania na raka trzustki, natomiast nie występuje związek z nowotworem trzustki przy 

dziennym spożyciu 50 g czerwonego mięsa. Spożywanie czerwonego mięsa często 

wiąże się ze spożywaniem alkoholu, który jest czynnikiem rozwoju raka trzustki. 

W związku z tym wyniki badań mogą być zakłócone i istnieje trudność w określeniu, czy 

samo spożywanie czerwonego mięsa przyczynia się do powstawania raka trzustki [73]. 

5.2. Czynniki działające ochronnie i kancerogennie na wątrobę 

Rak wątroby zajmuje trzecie miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów spo-

wodowanych nowotworami złośliwymi na świecie [84]. Rak wątrobowokomórkowy 

jest najczęstszym nowotworem złośliwym wątroby, a główną jego przyczyną jest 

zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub wirusem zapalenia wątroby 

typu C (HCV) [85]. Czynniki predysponujące do rozwoju raka wątroby związane są rów-

nież z aflatoksynami, cukrzycą i otyłością, spożywaniem nabiału oraz alkoholu [84]. 

5.2.1. Wpływ diety na powstawanie nowotworów złośliwych wątroby 

5.2.1.1. Aflatoksyny 

Aflatoksyny to naturalne mikotoksyny produkowane przez grzyby z rodzaju Asper-

gillus. Aflatoksyna B1 (AFB1) jest jednym z głównych czynników powodujących raka 

wątroby. Występuje w orzeszkach ziemnych, ryżu i kukurydzy [85]. Aflatoksyny 

wykazują synergistyczne działanie z zakażeniem HBV oraz HCV, co zwiększa ryzyko 

występowania HCC [86]. 

5.2.1.2. Alkohol 

Spożywanie alkoholu w dużych dawkach (>45 g/dzień, powyżej 3 drinków/dzień) 
predysponuje do wystąpienia stłuszczenia wątroby, zapalenia wątroby, zwłóknienia 
i marskości wątroby, co ostatecznie może prowadzić do raka wątrobowokomórkowego 
[84]. Według Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem alkohol został zaklasyfi-
kowany do pierwszej grupy czynników rakotwórczych. Alkohol dodatkowo wpływa 
na inne czynniki, takie jak wiek, płeć, cukrzyca, otyłość, zakażenie wirusem zapalenia 
wątroby typu B lub C, wskutek czego zwiększa się ryzyko zachorowania na raka wątroby 
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[87]. Płeć żeńska bardziej predysponuje do wystąpienia pierwotnego raka wątroby. Na 
tworzenie komórek nowotworowych może wpływać toksyczny charakter aldehydu 
octowego oraz inne metabolity i związki addycyjne alkoholu [87, 88]. Prowadzą one 
do bezpośredniej mutagenezy w hepatocytach, wytworzenia reaktywnych form tlenu 
z powodu nadmiernego odkładania się żelaza w wątrobie, nieprawidłowej metylacji 
DNA, redukcji antyoksydantów i wzrostu aktywności cytochromu P450 [87, 89]. Dowie-
dziono, że alkohol przyspiesza powstanie HCC poprzez ścieżkę jelitowo-wątrobową [87]. 

5.2.1.3. Węglowodany i otyłość 

Tendencja wzrostowa spożycia cukru, szczególnie fruktozy w napojach słodzonych, 
na całym świecie dodatnio koreluje ze wzrostem osób z otyłością i insulinoopornością. 
Jak wspomniano powyżej, są to czynniki ryzyka rozwoju HCC. Badania te zostały 
przeprowadzone na zwierzętach [84]. 

5.2.1.4. Tłuszcze 

Jak dotąd dowody epidemiologiczne na zwiększone ryzyko zachorowania na HCC 
w wyniku podwyższonego spożycia kwasów tłuszczowych są ograniczone i niejedno-
znaczne [84]. 

5.2.1.5. Aminokwasy 

Trzy aminokwasy (leucyna, izoleucyna, walina) zapoczątkowują apoptozę komórek 
nowotworowych wątroby, zmniejszają ekspresję czynnika wzrostu śródbłonka naczy-
niowego w trakcie rozwoju raka wątroby oraz stymulują regenerację hepatocytów [90-92]. 
Badania kliniczne wykazały, że białka te mogą również pomóc w leczeniu HCC [92]. 

5.2.1.6. Witaminy i pierwiastki w diecie 

Witaminy A, C i E oraz selen, żelazo, cynk, mangan, miedź są przeciwutleniaczami 
i zapewniają ochronę przed reaktywnymi formami tlenu oraz wolnymi rodnikami, 
które mogą przyczyniać się do powstania raka wątroby [84]. 

5.2.1.7. Nabiał 

Niektóre badania, przeprowadzone na osobach wolnych od zakażenia HBV i HCV, 
przedstawiają dowody na związek między spożyciem trzech lub więcej porcji pro-
duktów mlecznych a wyższym ryzykiem pierwotnego raka wątroby. Natomiast spoży-
wanie jogurtów związane jest z niższym ryzykiem HCC [84]. 

5.2.1.8. Warzywa i produkty pełnoziarniste 

Dieta bogata w warzywa związana jest z niższym ryzykiem wystąpienia HCC. 
Błonnik roślinny, głównie błonnik zbożowy, pełni funkcję ochronną przed rozwojem 
hepatokarcynogenezy [84]. 

5.2.1.9. Kawa i herbata 

Występuje odwrotna zależność pomiędzy spożywaniem kawy i herbaty w diecie 
a ryzykiem rozwoju HCC. Obecność polifenolowych przeciwutleniaczy w herbacie 
wykazały działania ochronne przed zachorowaniem i ryzykiem dalszego rozwoju HCC 
[93]. Badania dowodzą, że zwiększenie spożycia kawy o jedną filiżankę dziennie zmniej-
sza ryzyko rozwoju pierwotnego raka wątroby o 15-20%. Kawa reguluje metabolizm 
kwasów żółciowych i glicerofosfolipidów, wpływa na redukcję stanu zapalnego i uszko-
dzenia hepatocytów [84]. 
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5.3. Czynniki działające ochronnie i kancerogennie na pęcherzyk żółciowy 

Rak pęcherzyka żółciowego dotyczy głównie kobiet po 50. roku życia [94]. Główne 

przyczyny powodujące nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego to obecność gruczo-

laków, kamica cholesterolowa, przewlekły stan zapalny błony śluzowej oraz pierwotne 

stwardniające zapalenie dróg żółciowych [95]. Czynniki związane z dietą, które zwięk-

szają ryzyko rozwoju raka pęcherzyka żółciowego, to nadmiar tkanki tłuszczowej 

i otyłość. W profilaktyce nowotworu złośliwego pęcherzyka żółciowego ważne jest, aby 

stosować zbilansowaną dietę, która zapobiegnie nadmiernemu przyrostowi masy ciała [82]. 

6. Podsumowanie 

Nowotwory układu pokarmowego ze względu na częstość występowania i niepo-

myślne rokowanie stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Istnieje 

wiele dowodów wskazujących na związek nowotworów nie tylko z czynnikami środo-

wiskowymi, ale także ze stylem życia, w tym sposobem odżywiania się. Substancje 

zawarte w pokarmach mogą zarówno działać ochronnie, jak i zwiększać ryzyko choroby 

onkologicznej układu pokarmowego. Do czynników zawartych w diecie, które mogą 

zapobiegać nowotworom układu pokarmowego należą owoce, warzywa i produkty 

mleczne wraz z zawartymi w nich substancjami, takimi jak witaminy (A, B9, C, D3, E), 

polifenole, foliany, wapń i błonnik. Ochronnie działa również dieta niskowęglowoda-

nowa. Istnieją badania wykazujące korzystny wpływ resweratrolu – zawartego w czerwo-

nych winogronach. Z kolei do czynników sprzyjających nowotworzeniu w układzie 

pokarmowym zaliczyć można rafinowane cukry, większość alkoholi, yerba mate, spoży-

wanie mięsa: czerwonego, solonego i wędzonego. Do wystąpienia nowotworów górnego 

odcinka przewodu pokarmowego predysponuje spożywanie gorących potraw i napojów, 

zaś na jelito grube negatywnie wpływa dodatkowo dieta wysokotłuszczowa. 
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Wpływ wybranych elementów diety na ryzyko nowotworów układu 

pokarmowego 

Streszczenie 

Liczba zachorowań na nowotwory układu pokarmowego w Polsce w 2019 roku osiągnęła ponad 36 800, 

a liczba zgonów wyniosła blisko 31 450. Głównymi przyczynami powstawania nowotworów przewodu 

pokarmowego, niezależnie od ich lokalizacji, są dieta i styl życia. W krajach wysoko rozwiniętych główną 
przyczyną zgonów spośród nowotworów przewodu pokarmowego jest nowotwór jelita grubego, za którego 

powstawanie w 80% przypadków odpowiada niewłaściwe odżywianie. Rozróżnić można zarówno ele-

menty diety o charakterze przeciwnowotworowym, jak i działaniu mogącym stymulować rozrost komórek 

nowotworowych. Owoce i warzywa mają właściwości przeciwnowotworowe, działają na cały układ pokar-
mowy ze względu na występujące w nich antyoksydanty (witaminy A, C, E, koenzym Q10). Dodatkowo 

działanie chemoprewencyjne wykazują: czerwone winogrona, cebula, orzechy, zielona herbata, błonnik 

pokarmowy, polifenole, foliany i kwas foliowy oraz dieta niskowęglowodanowa. Do czynników sprzyjają-

cych nowotworzeniu w układzie pokarmowym zaliczyć można rafinowane cukry, alkohol, yerba mate, 
spożywanie mięsa: czerwonego, solonego i wędzonego. Bardzo ważnym czynnikiem predysponującym do 

nowotworu jelita grubego jest dieta wysokotłuszczowa oraz spożywanie czerwonego mięsa, natomiast 

najważniejsze działanie przeciwnowotworowe w tym odcinku wykazuje wapń, witamina D3 oraz odpowiednia 

podaż błonnika. W etiologii raka przełyku oraz jamy ustnej szczególnie istotny jest wpływ gorących posił-
ków i napojów. 

Słowa kluczowe: nowotwory, dieta, czynniki żywieniowe 

Influence of certain dietary elements on gastrointestinal cancer risk 

Abstract 

The number of cases of gastrointestinal cancers in Poland in 2019 reached over 36 800, and the number of 

deaths amounted to nearly 31 450. The main cause of gastrointestinal cancers, regardless of their location, 
is diet and lifestyle. In highly developed countries, the main cause of death among gastrointestinal cancers 

is colorectal cancer, which is caused by improper nutrition in 80% of cases. It is possible to distinguish 

between elements of the diet that are anti-cancerous and that can stimulate the growth of neoplastic cells. 

Fruits and vegetables have anti-cancer properties that affect the entire digestive system due to the antioxi-
dants they contain (vitamins A, C, E, coenzyme Q10). Additionally, cancer chemopreventive activity shows; 

red grapes, onions, nuts, green tea, dietary fiber, polyphenols, folates, and folic acid, and a low-carbohy-

drate diet. The factors contributing to cancer in the digestive system include refined sugars, alcohol, yerba 

mate, meat consumption: red, salted and smoked. A very important factor predisposing to colorectal cancer 
is a high-fat diet and the consumption of red meat, while the most important anti-cancer effects in this 

section are shown by calcium, vitamin D3 and an adequate supply of fiber. In the etiology of cancer of the 

esophagus and oral cavity, the influence of hot meals and drinks is particularly important. 

Keywords: cancer, diet, nutrition factors 
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Małgorzata Anna Lewandowska1  

Rola diety w nowotworach ginekologicznych 

1. Wprowadzenie 

Dieta i odżywianie oraz prawidłowy poziom składników odżywczych (w tym mikro-

składników takich jak mikroelementy i witaminy) są ważne w wielu aspektach zdrowia, 

począwszy od prawidłowego przebiegu ciąży i zdrowia kobiet ciężarnych [1-4] przez 

wyniki noworodka [5, 6] do zdrowia w wieku dorosłym [7]. Wiele badań pokazało, że 

składniki odżywcze są (modyfikowalnymi) czynnikami ryzyka niektórych nowotworów 

[8, 9]. To jest bardzo ważne, ponieważ nowotwory złośliwe są jedną z najczęstszych 

przyczyn zgonów, a dotyczy to także nowotworów ginekologicznych [10-12]. Badania 

powiązań między dietą a chorobami mają dużą wartość dodaną: mogą przyczynić się 

do znalezienia nowych markerów ryzyka lub do lepszego zrozumienia patomecha-

nizmów tych chorób, mogą pomóc w profilaktyce lub wspomóc różne etapy leczenia. 

Na uwagę zasługuje rola diety w nowotworach. W ostatnich latach nowotwory 

złośliwe okazują się jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Choroby nowotworowe 

wpływają negatywnie na jakość życia pacjentów i stanowią narastający problem zdro-

wia publicznego. Wśród nowotworów narządów rozrodczych największe zagrożenie 

jest związane z rakiem jajnika, rakiem endometrium i rakiem szyjki macicy [10, 11, 13]. 

Według literatury dieta i odżywianie mogą odpowiadać za 20–25% światowej 

zachorowalności na nowotwory, a najczęściej brane są pod uwagę takie „dietetyczne” 

czynniki jak wartość kaloryczna diet i aktywność fizyczna (powiązane szczególnie 

z otyłością), spożywanie alkoholu czy rodzaj mięsa. Na drugim biegunie zainteresowań 

badawczych jest rola ziarna w diecie, znaczenie produktów mlecznych oraz rola mikro-

składników o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych [14]. 

Celem tego krótkiego przeglądu jest prezentacja wybranych danych z literatury przy-

bliżających obraz korzystnego potencjału diety w profilaktyce i wspomaganiu leczenia 

raka. Ponieważ temat jest obszerny, a gama składników odżywczych jest szeroka, 

praca ta ogranicza się do zgłoszenia wybranych badań oceniających związki między 

nowotworami ginekologicznymi a niektórymi składnikami diety. Prezentowane wyniki 

zachęcają do zwiększania wysiłków badawczych w tej dziedzinie. 

2. Wpływ diety na zdrowie – ogólne mechanizmy i implikacje 

Odżywianie może zmieniać ekspresję genów i podatność na szereg chorób, w tym 

raka, poprzez zmiany genetyczne i epigenetyczne, na drodze różnych mechanizmów. 

Interakcje gen–składniki odżywcze są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do 

zdrowia lub choroby [15]. W szczególności, w odniesieniu do roli żywienia w rozwoju 

raka sugeruje się, że składniki diety mogą wpływać na patogenezę zaburzeń poprzez 

aktywację genów supresorowych, apoptozę komórkową, translację białek i niekodujące 

mikroRNA (miRNA) oraz informacyjne mRNA [15]. Składniki odżywcze mogą 
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napędzać zmiany epigenetyczne. Nauki badające związek między zmiennością genetyczną 

a zapotrzebowaniem na składniki odżywcze to nutrigenomika i nutrigenetyka. Wyniki 

badań sugerują, że odżywianie we wczesnym okresie życia może wpływać na rozwój 

chorób przewlekłych w dalszym (dorosłym) życiu [15, 16]. 

Mikroskładniki diety (jak mikroelementy i witaminy) są zaangażowane w różne 

procesy biochemiczne w komórkach, np. w działanie wielu enzymów, w funkcje układu 

immunologicznego czy przebieg reakcji redox [1-9]. Odpowiedni/optymalny poziom 

tych składników we krwi i surowicy/osoczu jest potrzebny dla zachowania homeostazy 

ustroju, co może wiązać się z mniejszym ryzykiem chorób. Znane są związki zbyt 

niskiego lub nadmiernie wysokiego poziomu mikroskładników odżywczych w surowicy 

lub we krwi pełnej (jak selen, żelazo, cynk lub miedź) z wyższym ryzykiem powikłań 

ciąży, chorób przewlekłych (jak otyłość, cukrzyca typu 2 oraz choroby układu krążenia) 

lub niektórych nowotworów [1-9]. Otyłość (i niepawidłowa wysokoenergetyczna dieta 

oraz brak aktywności fizycznej) jest czynnikiem ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, 

w tym kilku nowotworów. Otyłość jest powiązana ze stanem zapalnym o słabym 

nasileniu, a także z nieprawidłowym poziomem niektórych mikroskładników odżyw-

czych, np. z obniżonym poziomem selenu, co może być kolejnym elementem łączącym 

otyłość z innymi chorobami [3, 4]. 

2.1. Dieta a rak w populacji ogólnej 

Literatura potwierdza, że produkty mleczne mogą prowadzić do mniejszego ryzyka 

raka jelita grubego, a mechanizmów jest kilka, w tym podkreślana jest rola wapnia [17]. 

Bakterie kwasu mlekowego w produktach mlecznych mogą zmniejszać stany zapalne 

jelit oraz wchłaniać mutageny z żywności i dezaktywować czynniki rakotwórcze jelit [17]. 

Produkty pełnoziarniste są bogate w błonnik pokarmowy i w inne składniki odżywcze 

czy substancje o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Spożywanie 

pełnych ziaren zmniejsza stężenie insuliny na czczo (czynnika ryzyka raka jelita gru-

bego) [17]. Ponadto, błonnik pokarmowy skraca czas pasażu jelit [18]. 

Spożycie kawy wykazano jako odwrotnie proporcjonalnie związane z ryzykiem raka 

wątroby i skóry (brane są pod uwagę właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne 

związków fitochemicznych zawartych w kawie [19]. 

Istnieje wiele badań sugerujących, że alkohol jest głównym czynnikiem ryzyka wielu 

nowotworów, w tym raka piersi, raka przełyku, raka głowy i szyi oraz raka wątroby 

[20]. Mechanizmy wpływu alkoholu na wyższe ryzyko raka piersi obejmują przede 

wszystkim zmiany stężenia estrogenów i proliferację receptorów estrogenowych w ko-

mórkach nabłonka sutka. Przewlekłe spożywanie alkoholu jest ponadto związane ze 

stresem oksydacyjnym czy dysbiozą jelit. 

2.2. Dieta a choroby ginekologiczne 

Choroby ginekologiczne, czyli choroby żeńskich narządów rozrodczych, są uważane 

za poważny problem zdrowia publicznego. Choroby te, niezależnie od ich kategorii 

(łagodne lub złośliwe), wpływają negatywnie na jakość życia kobiet. Zaburzenia endo-

krynologiczne, endometrioza czy infekcje są związane często z przewlekłymi dolegli-

wościami. Nowotwory złośliwe narządów rodnych przyczyniają się do śmiertelności 

kobiet [10-13]. 
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Dostępne są różne przykłady korzystnych efektów składników odżywczych w pro-

filaktyce lub leczeniu dysfunkcji narządów rozrodczych u kobiet. Szeroko opisywana 

jest na przykład możliwa rola fitoestrogenów w leczeniu endometriozy [21]. Literatura 

pokazuje wpływ kurkuminy na kontrolę glikemii i profil lipidowy u pacjentów z zespo-

łem policystycznych jajników (PCOS) [22]. Sugeruje się, że kurkumina może popra-

wiać zaburzenia metaboliczne u pacjentów z PCOS [22]. Z kolei butylohydroksytoluen 

(BHT) – dodatek do żywności – miał szkodliwy wpływ na progresję mięśniaka, wyka-

zujac działanie proliferacyjne i zwłókniające na linię komórek mięśniaka gładkiego 

ELT-3 [23]. 

3. Dieta a rak ginekologiczny 

Choroby nowotworowe stanowią narastający problem zdrowia publicznego. Inter-

dyscyplinarna opieka onkologiczna jest niezwykle ważna dla skutecznego leczenia raka. 

Odpowiednia profilaktyka, diagnostyka i plan terapeutyczny są warunkiem wyleczenia 

albo poprawy jakości życia i przedłużenia przeżycia. 

Według literatury dieta i składniki odżywcze mogą przyczyniać się do 20-60% nowo-

tworów na całym świecie [24]. Pomimo że standardowa profilaktyka dietą nie jest 

zalecana (i ważna jest zasada stosowania suplementacji składników odżywczych wyłącz-

nie po potwierdzeniu niedoborów), to określone składniki niektórych owoców i warzyw 

mogą wykazywać właściwości ochronne [25]. 

3.1. Dieta a rak jajnika 

Rak jajnika jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów złośliwych dotyka-

jących kobiety [10]. Dane epidemiologiczne wskazują na stały wzrost zachorowalności 

na raka jajnika [11]. Ogólna częstość występowania nabłonkowego raka jajnika waha 

się w przedziale 9-17 na 100 000 i jest najwyższa w krajach o wysokim dochodzie 

[10]. Ze względu na późne objawy rak jajnika jest diagnozowany głównie w zaawanso-

wanym stadium; łącznie 60-70% pacjentów ma chorobę w III lub IV stopniu zaawan-

sowania, a zatem wiąże się ze słabym przeżyciem [11]. Chirurgia jest krytyczną metodą 

leczenia raka jajnika, podobnie jak chemioterapia. Niestety, etiologia raka jajnika jest 

niejasna, co utrudnia zapobieganie. 

Dlatego ważne jest badanie potencjalnej roli związków odżywczych w profilaktyce 

lub leczeniu wspomagającym raka jajnika. Możliwy jest związek między rakiem jajnika 

a niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Metaanaliza opublikowana przez W. Qiu 

i in. pokazała, że wysokie spożycie tłuszczów całkowitych, nasyconych i trans zwiększało 

ryzyko raka jajnika, ale różne podtypy histologiczne tego raka miały różną podatność 

na tłuszcze w diecie [26]. Jako podstawowy mechanizm przyczyniający się do powsta-

wania raka jajników sugerowano przewlekłe zapalenie. N. Shivappa i in. wykazali wzrost 

ryzyka raka jajnika u kobiet, które spożywały większe ilości produktów prozapalnych 

[27]. Inne badanie wykazało tendencję do niższej śmiertelności przy wyższym spożyciu 

owoców i wyższym spożyciu zielonych warzyw liściastych, ale nie znaleziono silnego 

wpływu warzyw kapustnych [28]. Jeszcze inne badanie wykazało, że warzywa żółte 

(a także kapustne) istotnie sprzyjały przeżywalności, a ujemną korelację znaleziono dla 

mięsa [29]. Kurkumina to naturalny związek występujący w kurkumie, należy do grupy 

kurkuminoidów, czyli naturalnych fenoli. Kurkumina wykazywała szeroki zakres dzia-

łania, np. właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające [30]. 
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Kwercetyna – flawonol roślinny – wykazała właściwości przeciwnowotworowe i przeciw-

zapalne z cytotoksycznym wpływem na raka jajnika. Przypisano to działaniu przeciw-

zapalnemu, prooksydacyjnemu, antyproliferacyjnemu i indukującemu apoptozę [31]. 

Dostępnych jest wiele badań dotyczących fitoestrogenów, w tym korzystnego wpływu 

izoflawonów na raka jajnika, jednak są też wyniki niejednoznaczne. 

3.2. Dieta a rak endometrium 

Rak endometrium także należy do najczęstszych nowotworów złośliwych występują-

cych u kobiet [12]. Niestety, bezpośrednia etiologia tego raka nie została jasno opisana 

i zrozumiana. Wiadomo, że rak endometrium występuje głównie u kobiet po meno-

pauzie, a czynnikami przyczyniającymi się do wyższego ryzyka są między innymi: 

podeszły wiek, cukrzyca, otyłość i hormonalna terapia zastępcza oparta wyłącznie na 

estrogenie [32]. 

Stwierdzono, że częstość występowania zmian przedrakowych jest wyższa u pa-

cjentów z nadwagą i otyłością oraz że wyższe spożycie energii z tłuszczu jest związane 

ze zwiększonym ryzykiem raka endometrium. Dlatego sugerowano konieczność badania 

diety w kontekście stanu zapalnego. Sugeruje się, że podwyższone poziomy prosta-

glandyn mogą leżeć u podstaw przekształcenia prawidłowego endometrium w tkankę 

nowotworową [33]. 

W swoich badaniach N.J. Ollberding i in. wykazali, że większe spożycie żywności 

zawierającej izoflawony wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem raka endometrium 

u kobiet po menopauzie, ale wyniki innych badań nie są jednoznaczne [34]. 

Inne prace wykazały odwrotną zależność między ryzykiem raka endometrium 

a spożyciem kwasu askorbinowego, karotenów i tokoferoli [35], jednak nie wszystkie 

badania znalazły takie powiązania. 

3.3. Dieta a rak szyjki macicy 

Chociaż stwierdza się też HPV − niezależne raki szyjki macicy, uznano, że raki 

szyjki macicy są spowodowane infekcjami przenoszonymi drogą płciową z niektórymi 

typami HPV. Utrzymująca się infekcja wirusowa w grupach wysokiego ryzyka jest 

niezbędna do rozwoju i progresji śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy i raka szyjki 

macicy. Stwierdzono, że niektóre czynniki związane ze stylem życia (w tym niepra-

widłowa dieta) i czynniki środowiskowe wpływają na progresję choroby [24]. 

W patogenezie raka szyjki macicy stwierdzono znaczną rolę reaktywnych form 

tlenu (niezależnie lub w powiązaniu z HPV), dlatego uważa się, że spożywanie diete-

tycznych przeciwutleniaczy, takich jak karoteny, kwas askorbinowy i witamina D, 

może pełnić rolę ochronną [24]. Według A. Ono i in. różne przeciwutleniacze odżywcze 

mogą wpływać na choroby szyjki macicy wywołane zakażeniem HPV. Przyjmowanie 

witaminy D, witaminy A i karotenoidów może hamować rozwój raka szyjki macicy na 

wczesnych etapach. Przyjmowanie witaminy C i E może być przydatne w hamowaniu 

procesu rozwoju raka szyjki macicy [13]. Inne badanie wykazało, że witamina A hamo-

wała infekcje HPV i rozwój śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy [24]. Dane z badań 

roli kwasu foliowego w aspekcie raka szyjki macicy są stosunkowo stare – B. Hernandez 

i in. stwierdzili, że całkowite stężenie kwasu foliowego w surowicy wykazywało 

odwrotną (zależną od dawki) korelację ze zmianami śródnabłonkowymi (w obrębie 

szyjki macicy) o niskim stopniu zaawansowania i zmianami śródnabłonkowymi o wy-
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sokim stopniu złośliwości [36]. W innym badaniu kurkumina przyczyniła się do hamo-

wania czynników genowych regulowanych przez jądrowy czynnik kappa B, który 

kontroluje proliferację, apoptozę, inwazję lub angiogenezę, co przyczynia się do opor-

ności ludzkich komórek raka szyjki macicy [37]. Z kolei resweratrol wykazał działanie 

antyproliferacyjne i wpływ na linie komórkowe raka szyjki macicy poprzez modulację 

cyklu komórkowego z akumulacją komórek w fazie S [38]. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Ten rozdział prezentuje kilka przykładów powiązań między spożyciem określonych 

składników odżywczych a potencjalnymi korzyściami w postaci mniejszego ryzyka 

nowotworów złośliwych, takich jak rak jajnika, rak endometrium i rak szyjki macicy. 

Oczywiście temat ten jest bardzo obszerny. 

Różne składniki odżywcze wykazują swoje działanie na drodze wielu mechanizmów. 

Znaczenie mają poziomy mikroskładników we krwi oraz w osoczu, ale także ich wza-

jemna równowaga. Mikrobiom jelitowy jest kolejnym elementem homeostazy ustroju, 

a dieta może modyfikować zaburzenia tego mikrobiomu. 

Dostępne dane sugerują potencjał profilaktyki i wspomagania leczenia dietą w raku. 

Wskazują również potrzebę badań w tym temacie. Natomiast edukowanie pacjentów 

o roli zdrowego stylu życia oraz wyjaśnianie znaczenia składników dietetycznych dla 

zdrowia to ważne procedury profilaktyki. 

Literatura 

1. Lewandowska M., Sajdak S., Lubiński J., Can serum iron concentrations in early healthy 

pregnancy be risk marker of pregnancy-induced hypertension? Nutrients, 11(5), 2019, s. 1086. 

2. Lewandowska M., Sajdak S., Marciniak W., Lubiński J., First trimester serum copper or 

zinc levels, and risk of pregnancy-induced hypertension, Nutrients, 11(10), 2019, s. 2479. 

3. Lewandowska M., Sajdak S., Lubiński J., Serum selenium level in early healthy pregnancy 

as a risk marker of pregnancy induced hypertension, Nutrients, 11(5), 2019, s. 1028. 

4. Lewandowska M., Więckowska B., Sajdak S., Lubiński J., First trimester microelements 

and their relationships with pregnancy outcomes and complications, Nutrients, 12(4), 

2020, s. 1108. 

5. Lewandowska M., Lubiński J., Serum microelements in early pregnancy and their risk of 

large-for-gestational age birth weight, Nutrients, 12(3), 2020, s. 866. 

6. Lewandowska M., Sajdak S., Lubiński J., The role of early pregnancy maternal selenium 

levels on the risk for small-for-gestational age newborns, Nutrients, 11(10), 2019, s. 2298. 

7. Rayman M.P., Selenium intake, status and health: a complex relationship, Hormones 

(Athens), 19(1), 2020, s. 9-14. 

8. Lubinski J., Marciniak W., Muszynska M., Huzarski T., Gronwald J., Cybulski C., 

Jakubowska A., Debniak T., Falco M., Kladny J., Kotsopoulos J., Sun P., Narod S.A., 

Serum selenium levels predict survival after breast cancer, Breast Cancer Res Treat, 

167(2), 2018, s. 591-598. 

9. Lubiński J., Jaworowska E., Derkacz R., Marciniak W., Białkowska K., Baszuk P., Scott 

R.J., Lubiński J.A., Survival of laryngeal cancer patients depending on zinc serum level 

and oxidative stress genotypes, Biomolecules, 11(6), 2021, s. 865. 

10. Englert-Golon M., Andrusiewicz M., Żbikowska A., Chmielewska M., Sajdak S., 

Kotwicka M., Altered expression of ESR1, ESR2, PELP1 and c-SRC genes is associated 

with ovarian cancer manifestation, International Journal of Molecular Sciences, 22(12), 

2021, s. 6216. 



 

Rola diety w nowotworach ginekologicznych 
 

41 
 

11. Englert-Golon M., Burchardt B., Budny B., Dębicki S., Majchrzycka B., Wrotkowska E., 

Jasiński P., Ziemnicka K., Słopień R., Ruchała M., Sajdak S., Genomic markers of ovarian 

adenocarcinoma and its relevancy to the effectiveness of chemotherapy, Oncology Letters, 

14(3), 2017, s. 3401-3414. 

12. Englert-Golon M., Budny B., Burchardt B., Wrotkowska E., Ziemnicka K., Ruchała M., 

Sajdak S., Genomic mapping of pathways in endometrial adenocarcinoma and a gastro-

intestinal stromal tumor located in Meckel's diverticulum, 11(2), 2016, s. 1007-1015. 

13. Ono A., Koshiyama M., Nakagawa M., Watanabe Y., Ikuta E., Seki K., Oowaki M., The 

preventive effect of dietary antioxidants on cervical cancer development, Medicina, 56, 

2020, s. 604. 

14. Giovannucci E., Nutritional epidemiology and cancer: a tale of two cities, Cancer Causes 

Control, 29, 2018, s. 1007-1014. 

15. Andreescu N., Puiu M., Niculescu M., Effects of dietary nutrients on epigenetic changes in 

cancer, Methods in Molecular Biology, 1856, 2018, s. 121-139. 

16. Dolinoy C.D., Weidman J.R., Jirtle R.L., Epigenetic gene regulation. Linking early 

developmental environment to adult disease, Reprod. Toxicol., 23, 2007, s. 297-307. 

17. Song M., Garrett W.S., Chan A.T., Nutrients, foods and colorectal cancer prevention, 

Gastroenterology, 148, 2015, s. 1244. 

18. Baena R., Salinas P., Diet and colorectal cancer, Maturitas. 80, 2015, s. 258-264. 

19. Grosso G., Godos J., Galvano F., Giovannucci E.L., Coffee, caffeine, and health outcomes. 

An umbrella review, Annual Review of Nutrition, 37, 2017, s. 131-156. 

20. Roswall N., Weiderpass E., Alcohol as a risk factor for cancer: existing evidence in 

a global perspective, Journal of Preventive Medicine & Public Health, 48, 2015, s. 1-9. 

21. Bartiromo L., Schimberni M., Villanacci R., Ottolina J., Dolci C., Salmeri N., Viganò P., 

Candiani M., Endometriosis and phytoestrogens: friends or foes? A systematic review, 

Nutrients, 13, 2021, s. 2532. 

22. Chien Y.J., Chang C.Y., Wu M.Y., Chen C.H., Horng Y.S., Wu H.C., Effects of curcumin 

on glycemic control and lipid profile in polycystic ovary syndrome. Systematic review with 

meta-analysis and trial sequential analysis, Nutrients, 13, 2021, s. 684. 

23. Chiang Y.F., Chen H.Y., Ali M., Shieh T.M., Huang Y.J., Wang K.L., Chang H.Y., Huang 

T.C., Hong Y.H., Hsia S.M., The role of cell proliferation and extracellular matrix 

accumulation induced by food additive butylated hydroxytoluene in uterine leiomyoma, 

Nutrients, 13, 2021, s. 3074. 

24. Koshiyama M., The effects of the dietary and nutrient intake on gynecologic cancers, 

Healthcare, 7, 2019, s. 88. 

25. Key T.J., Bradbury K.E., Perez-Cornago A., Sinha R., Tsilidis K.K., Tsugane S., Diet, 

nutrition and cancer risk. What do we know and what is the way forward? BMJ, 368, 

2020, s. 511. 

26. Qiu W., Lu H., Qi Y., Wang X., Dietary fat intake and ovarian cancer risk. A meta-

analysis of epidemiological studies, Oncotarget, 7, 2016, s. 37390-37406. 

27. Shivappa N., Hébert J.R., Rosato V., Rossi M., Montella M., Serraino D., La Vecchia C., 

Dietary inflammatory index and ovarian cancer risk in a large Italian case-control study, 

Cancer Causes & Control, 27, 2016, s. 897-906. 

28. Playdon M.C., Nagle C.M., Ibiebele T.I., Ferrucci L.M., Protani M.M., Carter J., Hyde 

S.E., Neesham D., Nicklin J.L., Mayne S.T., Webb P.M., Pre-diagnosis diet and survival 

after a diagnosis of ovarian cancer, British Journal of Cancer, 116, 2017, s. 1627-1637. 

29. Dolecek T.A., McCarthy B.J., Joslin C.E., Peterson C.E., Kim S., Freels S.A., Davis F.G., 

Prediagnosis food patterns are associated with length of survival from epithelial ovarian 

cancer, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 110, 2010, s. 369-382. 



 

Małgorzata Anna Lewandowska 
 

42 
 

30. Pourhanifeh M.H., Darvish M., Tabatabaeian J., Fard M.R., Mottaghi R., Azadchehr M.J., 

Jahanshahi M., Sahebkar A., Mirzaei H., Therapeutic role of curcumin and its novel 

formulations in gynecological cancers, J. Ovarian Res., 13, 2020, s. 30. 

31. Shafabakhsh R., Asemi Z., Quercetin: A natural compound for ovarian cancer treatment, 

Journal of Ovarian Research, 12, 2019, s. 55. 

32. Pennant M.E., Mehta R., Moody P., Hackett G., Prentice A., Sharp S.J., Lakshman R., 

Premenopausal abnormal uterine bleeding and risk of endometrial cancer, An 

International Journal of Obstetrics & Gynaecology (BJOG), 124, 2017, s. 404-411. 

33. Acmaz G., Aksoy H., Albayrak E., Baser M., Ozyurt S., Aksoy U., Unal D., Evaluation of 

endometrial precancerous lesions in postmenopausal obese women – a high risk group? 

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15, 2014, s. 195-198. 

34. Ollberding N.J., Lim U., Wilkens L.R., Setiawan V.W., Shvetsov Y.B., Henderson B.E., 

Kolonel L.N., Goodman M.T., Legume, soy, tofu and isoflavone intake and endometrial 

cancer risk in postmenopausal women in the multiethnic cohort study, Journal of the 

National Cancer Institute, 104, 2012, s. 67-76. 

35. Bandera E.V., Gifkins D.M., Moore D.F., McCullough M.L., Kushi L.H., Antioxidant 

vitamins and the risk of endometrial cancer. A dose-response meta-analysis, Cancer 

Causes & Control, 20, 2009, s. 699-711. 

36. Hernandez B.Y., McDuffie K., Wilkens L.R., Kamemoto L., Goodman M.T., Diet and 

premalignant lesions of the cervix. Evidence of a protective role for folate, riboflavin, 

thiamin and vitamin B12, Cancer Causes & Control, 14, 2003, s. 859-870. 

37. Silva G.Á., Nunes R.A., Morale M.G., Boccardo E., Aguayo F., Termini L., Oxidative 

stress. Therapeutic approaches for cervical cancer treatment, Clinics, 73, 2018, s.548. 

38. Zoberi I., Bradbury C.M., Curry H.A., Bisht K.S., Goswami P.C., Roti J.L., Gius D., 

Radiosensitizing and anti-proliferative effects of resveratrol in two human cervical tumor 

cell lines, Cancer Letters, 175, 2002, s. 165-173. 

Rola diety w nowotworach ginekologicznych 

Streszczenie 
W ostatnich latach, nowotwory złośliwe okazują się jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Raki jajnika, 

endometrium i szyjki macicy należą do kobiecych nowotworów złośliwych o największej śmiertelności. Sza-

cuje się, że dieta i składniki odżywcze mogą przyczyniać się do 20-60% nowotworów, a określone składniki 

odżywcze (np. zawarte w niektórych owocach i warzywach) mogą wykazywać właściwości ochronne. 
Ten przegląd prezentuje wybrane dane z literatury, wspomagające obraz korzystnego potencjału diety 

w profilaktyce i wspomaganiu leczenia raka. Niektóre badania pokazały niższą śmiertelność przy wyższym 

spożyciu owoców i zielonych warzyw liściastych, a także korzystne efekty kurkuminy lub kwercetyny. Jed-

nak nie wszystkie wyniki przedstawione w literaturze są jednoznaczne, a rozbieżności w metodologii badań 
sugerują potrzebę dalszych analiz. Odżywianie może zmieniać ekspresję genów i podatność na szereg chorób 

poprzez zmiany genetyczne i epigenetyczne na drodze różnych mechanizmów. Interakcje gen–składniki 

odżywcze są ważnymi czynnikami przyczyniającymi się do zdrowia lub choroby. W odniesieniu do roli 

żywienia w rozwoju raka sugeruje się, że składniki diety mogą wpływać na patogenezę zaburzeń poprzez 
aktywację genów supresorowych, apoptozę komórkową, translację białek i niekodujące mikroRNA (miRNA) 

oraz informacyjne mRNA. 

Prezentowane w tej pracy wyniki wybranych badań zachęcają do zwiększania wysiłków badawczych 

w dziedzinie powiązań między nowotworami ginekologicznymi a niektórymi składnikami diety. Całokształt 
tego zagadnienia jest bardzo obszerny, a gama składników odżywczych jest szeroka. Potencjał badawczy 

widać w poznaniu predykcyjnej roli nieoptymalnych poziomów mikroskładników w osoczu, a także w usta-

leniu roli wzajemnej równowagi tych mikroskładników. Mikrobiom jelitowy jest kolejnym elementem 

homeostazy ustroju, a możliwość korygowania jego zburzeń za pomocą diety jest potencjalnym tematem 
wielu przyszłych badań. 

Słowa kluczowe: dieta, składniki odżywcze, rak, ginekologia, kobiety 
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The role of diet in gynecological cancers 

Abstract 
In recent years, malignant tumors have turned out to be one of the most common causes of death. Ovarian, 

endometrial and cervical cancers are among the most lethal malignancies in women. It is estimated that diet 

and nutrients may contribute to 20-60% of cancer and certain nutrients (e.g. found in certain fruits and 

vegetables) may be protective. 
This review presents selected data from the literature supporting the picture of the beneficial potential of 

diet in cancer prevention and support of cancer treatment. Some studies have shown lower mortality by 

higher consumption of fruit and leafy vegetables, as well as beneficial effects of curcumin or quercetin. 

However, not all the results in the literature are unequivocal, and the discrepancies in the research methodo-
logy suggest the need for further analysis. Nutrition can alter gene expression and susceptibility to a variety 

of diseases through genetic and epigenetic changes through a variety of mechanisms. Interactions between 

genes and nutrients are important factors in contributing to health or disease. Regarding the role of nutrition 

in cancer development, it is suggested that dietary components may influence the pathogenesis of disorders 
through activation of suppressor genes, cellular apoptosis, protein translation and non-coding microRNAs 

(miRNAs) as well as messaging mRNAs. 

The results of selected studies presented in this work encourage increasing research efforts in the field of 

relationships between gynecological neoplasms and some dietary components. The entirety of this issue is 
very extensive, and the range of nutrients is wide. Research potential can be seen in understanding the 

predictive role of suboptimal plasma micronutrient levels, as well as in determining the role of the mutual 

balance of these micronutrients. The gut microbiome is another element of the body's homeostasis, and the 

possibility of correcting its disturbances through diet is a potential topic of many future studies. 
Keywords: diet, nutrients, cancer, gynecology, women 
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Małgorzata Anna Lewandowska1  

Wyzwania anestezjologii położniczej  

spowodowane otyłością u kobiet ciężarnych 

1. Wprowadzenie 

Wraz ze wzrostem globalnego wskaźnika otyłości wzrasta otyłość u kobiet w wieku 
rozrodczym [1]. Otyłość w populacji kobiet ciężarnych wiąże się m.in. z wyższym ry-
zykiem powikłań ciąży, z wyższym odsetkiem porodu cięciem cesarskim lub zgonami 
matek w związku ze znieczuleniem [2]. Należy podkreślić, że otyłość w każdej popu-
lacji jest wyzwaniem dla anestezjologii. W publikacjach T. Gaszyńskiego można 
znaleźć wysoko specjalistyczne wytyczne dedykowane anestezji bariatrycznej [3, 4]. 

Wśród badań prospektywnych dotyczących położniczych skutków otyłości u kobiet 
ciężarnych – M. Lewandowska znalazła związki przedciążowej otyłości z wyższym 
ryzykiem zarówno makrosomii, jak i małej (do wieku ciążowego) wagi urodzeniowej 
noworodków, włącznie z wyższym ryzykiem ograniczenia wzrostu płodu (FGR, ang. 
fetal growth restriction) [5, 6]. Wyższa przedciążowa waga kobiet okazała się najsilniej-
szym (spośród 26 cech matki) predykatorem makrosomii [5]. W innych prospek-
tywnych analizach M. Lewandowska i in znaleźli też związki przedciążowej otyłości 
z istotnie statystycznie wyższym ryzykiem nadciśnienia indukowanego ciążą i cukrzycy 
ciążowej [7-9], a otyłość i nadwaga były najsilniejszymi (spośród 27 czynników) predy-
katorami nadciśnienia ciążowego i preeklampsji [7]. Znaleziono też istotny statystycznie 
wpływ otyłości i rodzinnej historii nadciśnienia przewlekłego (łącznie) na wzrost ryzyka 
nadciśnienia indukowanego ciążą, jednak, efekt był nieistotny, gdy historię rodzinną 
badano u kobiet z prawidłową wagą ciała [10]. To może sugerować występowanie 
„wspólnych” rodzinnych nawyków nieprawidłowego stylu życia. Dla porównania, wyższe 
ryzyko cukrzycy ciążowej u kobiet z rodzinną historią cukrzycy znaleziono zarówno 
u kobiet ciężarnych otyłych, jak i w podgrupie kobiet prawidłową wagą [11]. 

Różne oblicza otyłości u kobiet ciężarnych muszą uwzględniać dużą szansę poten-
cjalnych powikłań anestezjologicznych w tej grupie pacjentek ze względu na potencjalną 
możliwość znieczulenia do cięcia cesarskiego (w trybie pilnym lub planowym), znie-
czulenia do porodu, a także podczas zarządzania ciążowymi powikłaniami na oddziale 
intensywnej terapii. Niezmiennie należy pamiętać, że niekorzystne efekty w położnictwie 
dotyczą zarówno matki, jak i płodu/noworodka. 

Przegląd dostępnej literatury, pomimo ograniczeń (np. niezwykle rzadka częstość 
badań prospektywnych), pozwala zwrócić uwagę na istotne elementy postępowania 
anestezjologicznego u otyłych kobiet ciężarnych. 

Celem niniejszego przeglądu jest, skierowana do szerokiego grona specjalistów 
w różnych dziedzinach, prezentacja głównych zagrożeń w anestezji otyłych kobiet 
ciężarnych. Interdyscyplinarna współpraca i wzajemne zrozumienie są niezbędne 
w leczeniu tych pacjentek. 

 
1 malewandowska@gmail.com, (1) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, (2) Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, (3) Ginekologiczno- 
-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu; ORCID: 0000-0001-8613-4955. 



 

Wyzwania anestezjologii położniczej spowodowane otyłością u kobiet ciężarnych 
 

45 
 

2. Charakterystyka ciąży i otyłości – implikacje dla anestezji 

2.1. Zmiany przystosowawcze związane z ciążą 

U kobiet w ciąży pojawiają się zmiany anatomiczne, które mogą utrudnić warunki 

intubacji tchawicy [12, 13]. Krtań może być obrzęknięta, utrudniając dostrzeżenie strun 

głosowych w laryngoskopii bezpośredniej lub utrudniając przejście rurki dotchawiczej 

prez struny głosowe. Te niekorzystne warunki mogą ulec dalszemu pogorszeniu w nie-

których sytuacjach szczególnych, np. u kobiet w stanie przedrzucawkowym. U kobiet 

w ciąży zwiększa się rozmiar piersi, co może blokować rękojeść laryngoskopu podczas 

laryngoskopii. W ciąży zmniejszona jest czynnościowa pojemność zalegająca, a jedno-

cześnie wzrasta pojemność minutowa serca. To skutkuje szybszą desaturacją w przypadku 

bezdechu (podczas intubacji) [12]. Powiększająca się macica może uciskać żyłę główną 

dolną, co zmniejsza powrót żylny i zmniejsza pojemność minutową serca w pozycji na 

wznak. Aby temu zapobiec, pacjentki położnicze są znieczulane w przechyleniu stołu 

operacyjnego w lewą stronę. Jednak ten manewr może pogorszyć warunki do uwidocz-

nienia krtani podczas laryngoskopii, a nawet uniemożliwić intubację [12]. 

W ciąży wzrasta ryzyko zachłyśnięcia. Przyczyną tego zagrożenia są zmiany hor-

monalne i fizyczne obejmujące: zwiększone ciśnienie wewnątrzżołądkowe (z powodu 

powiększonej macicy); zmniejszone napięcie dolnego zwieracza przełyku (w efekcie 

zwiększonego poziomu progesteronu) czy zwolnione opróżnianie żołądka (nasilane 

także przez stosowanie analgezji opioidowej) [12, 13]. Profilaktykę zobojętniania soku 

żołądkowego, najczęściej przez ranitydynę, stosuje się doustnie lub dożylnie w celu 

zwiększenia pH treści żołądkowej. Ma to na celu zminimalizowanie uszkodzenia płuc 

w przypadku aspiracji [12, 13]. 

2.2. Zmiany związane z otyłością 

Otyłość nasila problemy wynikające ze zmian ciążowych [12]. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) wykorzystuje wskaźnik masy ciała 

(BMI, ang. body mass index) do określenia kategorii wagi u osób dorosłych i określa 

wagę osoby (w kilogramach) podzieloną przez kwadrat jej wzrostu (w metrach do kwa-

dratu). WHO stosuje BMI ≥25,0-29,9 kg/m² do określenia nadwagi i BMI ≥30,0 kg/m² 

do określenia otyłości [12, 14]. 

Główne anatomiczne zmiany w otyłości, szczególnie ważne w aspekcie znieczulenia, 

to nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej w ścianie klatki piersiowej, przeponie 

i w jamie brzusznej, co prowadzi do zmniejszenia podatności płuc. W pozycji płaskiej 

na plecach zawartość jamy brzusznej uciska małe drogi oddechowe u podstawy płuc 

[15, 16]. U otyłych pacjentów stwierdza się zmniejszoną całkowitą pojemność płuc, 

wydechową objętość rezerwową i czynnościową pojemność zalegającą, co skutkuje 

szybką desaturacją krwi tętniczej w przypadku bezdechu [16, 17]. Inne zaburzenia 

towarzyszące otyłości to nasilony stan zapalny i stres oksydacyjny, insulinooporność 

i dysfunkcja śródbłonka [18]. Nadmiar tkanki tłuszczowej u pacjentów otyłych wpływa 

na farmakokinetykę leków znieczulających (w zależności od rozpuszczalności leku 

w liposomach i od rozmieszczenia w tkankach). Pacjenci otyli metabolizują środki 

lipofilne szybciej niż pacjenci bez otyłości [19]. 
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2.3. Implikacje kliniczne 

Zmiany charakterystyczne dla ciąży, szczególnie te nasilane przez otyłość, powodują, 
że znieczulenie ogólne (do planowego lub pilnego/nagłego cięcia cesarskiego) wiąże 
się z wyższym ryzykiem powikłań, takich jak trudna intubacja, szybka i znacząca de-
saturacja krwi tętniczej czy aspiracja treści żołądkowej do tchawicy i płuc. W efekcie 
tych problemów wzrasta też ryzyko depresji noworodka [20]. Dlatego znieczulenie 
przewodowe (nerwowo-osiowe) jest preferowane przez anestezjologów „położniczych”, 
oczywiście przy braku przeciwwskazań [12, 21]. Znieczulenie nerwowo-osiowe obej-
muje znieczulenie podpajęczynówkowe, znieczulenie zewnątrzoponowe i połączone 
znieczulenie rdzeniowo-zewnątrzoponowe. Do cięcia cesarskiego, praktykowane są 
wszystkie te rodzaje znieczulenia i nie ustalono, które z tych podejść jest jednoznacznie 
bardziej korzystne. Dodatkowo techniki znieczulenia przewodowego są wykorzystywane 
do łagodzenia bólu porodowego (a dotyczy to przede wszystkim znieczulenia zewnątrz-
oponowego) [12, 20, 21]. 

3. Wyzwania w znieczuleniu kobiet otyłych w ciąży 

Anestezjolog często stoi przed trudnym wyborem, gdy liczba wskazań i przeciw-
wskazań na rzecz różnych sposobów znieczulenia jest podobna. Wyzwaniem jest wybór 
znieczulenia w przypadku nagłości cięcia cesarskiego i przy współistnieniu krwotoku 
położniczego, zaburzeń krzepnięcia, drgawek lub stanu drgawkowego, niewydolności 
oddechowej lub nadciśnienia tętniczego. Dlatego, pomimo wiedzy o zagrożeniach 
związanych z różnymi technikami anestezjologicznymi, wybór optymalnej techniki 
(znieczulenie ogólne lub regionalne) może być trudny, a uwzględnić należy zarówno 
stan matki, jak i płodu. 

3.1. Współistnienie chorób układu oddechowego 

Częstość chorób układu oddechowego wśród osób otyłych jest wysoka. Spirometria 
jest potrzebna, aby ocenić, który pacjent ma duszność wynikającą z otyłości, a który 
pacjent ma astmę. Choroba układu oddechowego może zwiększać wybór na rzecz znie-
czulenia ogólnego (lub konwersję znieczulenia podczas operacji) w sytuacji zmniejszenia 
wydolności oddechowej kobiety ciężarnej podczas cesarskiego cięcia w znieczuleniu 
regionalnym. Przyczyną takiej sytuacji jest zaostrzenie duszności w ułożeniu na plecach 
(dalsze zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej) i porażenie mięśni między-
żebrowych z powodu wysokiego poziomu znieczulenia regionalnego [22]. 

3.2. Depresja oddechowa po stosowaniu opioidów 

Charakterystyczne dla otyłości jest wyższe ryzyko wystąpienia depresji oddechowej 
w okresie okołooperacyjnym, a to zaburzenie może być nasilane przez pooperacyjne 
stosowanie opioidów [3, 4]. Dlatego zwrócono uwagę na znieczulenie ogólne nisko- 
i bezopioidowe oraz na pooperacyjne zmniejszenie użycia opioidów [3, 4]. 

Odpowiednia analgezja poporodowa u otyłych rodzących ma kluczowe znaczenie, 
ponieważ wczesne uruchomienie pacjentki zmniejsza ryzyko zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz powikłań układu oddechowego. Ryzyko depresji oddechowej 
u otyłych kobiet po cięciu cesarskim może być spowodowane przez opioidy (poda-
wane ogólnoustrojowo lub do znieczulenia przewodowego) [23, 24]. Według literatury 
opioidy podane neuroosiowo w analgezji po cięciu cesarskim są bezpieczniejsze niż 
opioidy ogólnoustrojowe [23, 24]. 
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Dostępne w literaturze wyniki badań oceniających wpływ otyłości na depresję odde-

chową po cięciu cesarskim są niejednoznaczne [25]. Jednak badania, które nie wykazały 

zwiększonego ryzyka, oceniały jedynie znaczną depresję oddechową, definiowaną jako 

wymagającą podania naloksonu lub aktywacji zespołu szybkiego reagowania [24]. 

Wśród kobiet otrzymujących opioidy neuroosiowe zanotowano umiarkowane i ciężkie 

zdarzenia z częstością od 1,08 do 1,63 na 10 000 przypadków [23]. 

Możliwość wystąpienia depresji oddechowej ma poważne implikacje dla praktyki 

klinicznej; należy kłaść silny nacisk na monitorowanie oddechu u kobiet ciężarnych po 

cięciu cesarskim w okresie pooperacyjnym. Należy dążyć do standaryzacji tych procedur. 

3.3. Współistnienie nadciśnienia indukowanego ciążą 

Współwystępowanie powikłań ciążowych i otyłości zwiększa ryzyko powikłań 

anestezjologicznych. U kobiet ciężarnych z nadciśnieniem indukowanym ciążą (PIH, 

ang. pregnancy-induced hpertension), czyli z preeklampsją lub z nadciśnieniem ciążo-

wym, ból porodowy może prowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia krwi, co z kolei 

może skutkować krwotokiem naczyniowo-mózgowym u rodzącej [26]. Ponieważ 

zaburzenia rozwoju łożyska uważane są za jeden z głównych elementów patogenezy 

PIH [7], cięcie cesarskie pozwala na usunięcie czynnika etiologicznego, a wybór 

znieczulenia może mieć znaczenie. 

Znieczulenie ogólne może powodować nadmierną odpowiedź krążenia na intubację 

dotchawiczą (związaną ze wzrostem poziomu katecholamin). Ta reakcja na stres może 

prowadzić do obrzęku płuc lub obrzęku mózgu, zwiększając zachorowalność i śmier-

telność zarówno matki, jak i płodu [27]. W przypadku planowego cięcia cesarskiego 

preferowane jest znieczulenie przewodowe; zmniejsza uwalnianie katecholamin [20]. 

Jednak z drugiej strony znieczulenie przewodowe może wiązać się z hipotensją śród-

operacyjną i ze spadkiem średniego ciśnienia tętniczego (z powodu blokady aktywności 

współczulnej). 

Należy też pamiętać o dodatkowych zagrożeniach towarzyszących nadciśnieniu 

indukowanemu ciążą, jak trombocytopenia (w przypadku zespołu HELLP) lub drgawki, 

co także wpływa na wybór znieczulenia [28]. 

3.4. Znieczulenie do porodu  

Odrębnym zagadnieniem są problemy znieczulenia do porodu u otyłych pacjentek 

ciężarnych. Znieczulenie zewnątrzoponowe w tej grupie pacjentek może być związane 

z trudnościami w założeniu cewnika zewnątrzoponowego (punkty orientacyjne są 

słabo wyczuwalne i łatwo dochodzi do przemieszczenie cewników). Gdy skurcze macicy 

występują częściej, kobieta może mieć trudności w ustabilizowaniu siedzącej pozycji, 

potrzebnej do wykonania wkłucia i założenia cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej. 

Znieczulenie zewnątrzoponowe u otyłych kobiet rodzących jest bardziej skompliko-

wane i często występuje niewystarczająca analgezja [22]. 

Przedłużenie znieczulenia zewnątrzoponowego porodu (ze względu na przedłużający 

się poród lub w przypadku konwersji do cięcia cesarskiego) wymaga podania dużej 

objętości i wysokiego stężenia leku znieczulenia miejscowego. Przedłużanie znieczulenia 

zewnątrzoponowego i liczba powtarzanych bolusów okazuje się mieć charakter predyk-

cyjny dla różnych powikłań [22]. 
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Zabieg w trybie nagłym z udziałem rodzących z BMI ≥ 40 kg/m² jest uważany za 
znieczulenie wysokiego ryzyka i obecność starszych anestezjologów jest oczekiwana 
w tych przypadkach. W Wielkiej Brytanii wykazano, że kobiety ze skrajną otyłością 
(BMI ≥ 50 kg/m2) były 6 razy bardziej narażone na znieczulenie ogólne w porównaniu 
z kobietami mniej otyłymi z grupy kontrolnej [22]. 

3.5. Podsumowanie powikłań anestezjologicznych 

Podsumowując, należy wymienić kilka najczęstszych powikłań znieczulenia położ-
niczego, które mogą być nasilane przez otyłość [12, 13, 22, 29-31]: 1) Nieudana intu-
bacja tchawicy jest jedną z największych obaw anestezjologów położniczych i takie 
zdarzenia są częstsze w położnictwie niż w populacji ogólnej. Trudności są związane 
ze zmienionymi warunkami anatomicznymi, a dodatkowe czynniki ryzyka to presja 
czasu z powodu pilności zabiegów położniczych i wysoki poziom stresu; 2) Aspiracja 
treści żołądkowej do płuc (zespół Mendelsona) przez pacjentki położnicze jest uzna-
wanym czynnikiem ryzyka poważnych powikłań. Problem ten może wystąpić podczas 
intubacji, ale także podczas ekstubacji; 3) Niewystarczająca blokada podczas znieczu-
lenia regionalnego (ze względu na konieczność zablokowania dermatomów piersiowych) 
może być przyczyną odczuwania bólu podczas cięcia cesarskiego. Jednak należy pod-
kreślić, że znieczulenie regionalne do cięcia cesarskiego przyczyniło się do radykal-
nego zmniejszenia śmiertelności matek z powodów anestezjologicznych; 4) Bóle głowy 
obejmują popunkcyjne bóle związane ze znieczuleniem rdzeniowym lub bóle rozwi-
jające się po nakłuciu opony twardej podczas znieczulenia zewnątrzoponowego. Inne 
potencjalne przyczyny bólu głowy w ciąży to stan przedrzucawkowy i jego powikłania, 
krwotok podpajęczynówkowy, krwiak podtwardówkowy, migreny, zapalenie opon 
mózgowych lub zakrzepica zatok żylnych mózgu; 5) Urazy nerwów bardzo rzadko są 
związane ze znieczuleniem, większość urazów nerwów jest spowodowana ciążą i poro-
dem; 6) Rzadko zdarza się przypadkowy powrót świadomości podczas znieczulenia 
ogólnego. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Prezentowany tu przegląd piśmiennictwa uświadamia potrzebę wzajemnego zrozu-
mienia oraz interdyscyplinarnej współpracy lekarzy różnych specjalności w leczeniu 
otyłych kobiet ciężarnych. Ten rozdział monografii jest kierowany do szerszego grona 
specjalistów, aby rozpowszechnić wiedzę o zagrożeniach związanych ze znieczule-
niem otyłej kobiety ciężarnej. 

Oczywiście rośnie wiedza i specjalistyczne doświadczenie anestezjologów w zarzą-
dzaniu otyłymi kobietami w ciąży. Nowsza taktyka stosowania leków przeciwbólowych 
(znieczulenie ogólne nisko- i bezopioidowe), dołączanie kolejnych technologii (zasto-
sowanie ultradźwięków do prowadzenia blokady neuroosiowej) lub wykorzystanie wideo-
laryngoskopów w celu ułatwienia intubacji mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby 
powikłań. Jednocześnie należy pamiętać o prostych etapach zarządzania, jak konsul-
tacja przedoperacyjna (nie tylko anestezjologiczna) i planowanie przedporodowe. 
Niezbędny jest wzmożony monitoring układu oddechowego i krążenia znieczulanej 
otyłej pacjentki ciężarnej. 

W szerszym aspekcie – należy kontynuować działania promujące zdrowy styl życia 
wśród kobiet w wieku rozrodczym i uświadamiać kobietom potrzebę normalizacji 
wagi przed ciążą. 
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Wyzwania anestezjologii położniczej spowodowane otyłością u kobiet ciężarnych 

Streszczenie 
Wraz ze wzrostem globalnego wskaźnika otyłości wzrasta otyłość u kobiet w wieku rozrodczym. Różne 

oblicza otyłości u kobiet ciężarnych muszą uwzględniać dużą szansę potencjalnych powikłań anestezjolo-

gicznych w tej grupie pacjentek – ze względu na znieczulenie do cięcia cesarskiego (w trybie pilnym lub 

planowym), znieczulenie do porodu, a także podczas zarządzania ciążowymi powikłaniami na oddziale inten-
sywnej terapii. Chociaż samo postępowanie anestezjologiczne należy do wąskiej specjalizacji, to poznanie 

„interdyscyplinarnych” przyczyn potencjalnych powikłań anestezjologicznych (wynikających z otyłości) 

jest niezbędne dla bezpiecznego leczenia kobiet ciężarnych. 

Przegląd literatury potwierdza, że współwystępowanie otyłości i zmian ciążowych jest wyzwaniem w le-
czeniu kobiet ciężarnych. Ciążowe zmiany przystosowawcze obejmują zmiany warunków anatomicznych, 

zmiany krążeniowe, oddechowe i hormonalne lub inne zmiany. Otyłość u kobiet w ciąży nasila zmiany anato-

miczne, ryzyko zaburzeń metabolicznych i ryzyko powikłań sercowo-krążeniowych. Te zmiany i pilność 

wielu procedur powodują, że znieczulenie (i jego wybór) może być wyzwaniem. Wyzwania w anestezji 
otyłych kobiet ciężarnych obejmują: trudności w intubacji, ryzyko niewydolności oddechowej, ryzyko 

aspiracji treści żołądkowej, odmienną farmakokinetykę leków znieczulających, problemy techniczne pod-

czas znieczulenia rdzeniowego lub zewnątrzoponowego. 

Interdyscyplinarna współpraca i wzajemne zrozumienie są niezbędne w leczeniu otyłych kobiet ciężarnych. 
Niezmiennie należy pamiętać, że wszelkie niekorzystne efekty w położnictwie dotyczą zarówno matki, jak 

i płodu. 

Słowa kluczowe: ciąża, otyłość, znieczulenie, ryzyko 

Challenges caused by obesity in pregnant women facing obstetric anesthesiology 

Abstract 

As the global obesity rate increases, obesity in women of childbearing age is increasing. Various compli-
cations of obesity in pregnant women must take into account the high chance of potential anesthetic com-

plications in this group of patients due to the high chance of anesthesia for caesarean section (urgent or 

elective), anesthesia for childbirth, as well as during management of pregnancy complications in the intensive 

care unit. Although anesthetic management itself belongs to a narrow specialization, an understanding of 
the "interdisciplinary" causes of potential anesthetic complications (resulting from obesity) is essential for 

the safe treatment of pregnant women. 

The review of the literature on this subject confirms that the comorbidity of obesity and pregnancy changes 

is a challenge in the treatment of pregnant women. Adaptive changes in pregnancy include changes in 

anatomical conditions, circulatory, respiratory and endocrine changes, or other changes. Obesity in pregnant 

women increases these anatomical changes, the risk of metabolic disorders and the risk of cardiovascular. 

These changes and the urgency of many procedures make the choice of anesthesia in a pregnant woman 

a challenge. Challenges in anesthesia of obese pregnant women include: difficulties in intubation, risk of 
respiratory failure, risk of aspiration of gastric contents, different pharmacokinetics of anesthetic drugs, 

technical problems during spinal or epidural anesthesia. 

Interdisciplinary cooperation and mutual understanding are essential in the treatment of obese pregnant 

women. It should always be remembered that any adverse effects in obstetrics apply to both the mother and 
her fetus / baby. 

Keywords: pregnancy, obesity, anesthesia, risk 
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Nadciśnienie płucne  

jako powikłanie leczenia onkologicznego 

1. Wprowadzenie 

Choroby cywilizacyjne, do których należą choroby układu sercowo-naczyniowego 
oraz nowotwory złośliwe, stanowią jedno z najważniejszych aktualnych wyzwań dla 
systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwiniętych [1]. Choroby układu sercowo- 
-naczyniowego oraz nowotwory złośliwe stanowią również najczęstsze przyczyny 
zgonów w Polsce [2]. Pogłębianie wiedzy na temat etiopatogenezy tych schorzeń, a także 
opracowywanie coraz lepszych metod diagnostyki i leczenia ma zatem bardzo duże 
znaczenie. 

Z uwagi na wydłużanie się średniej długości życia oraz na fakt, że te dwie grupy 
chorób posiadają wspólne czynniki ryzyka (np. palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, 
wiek) zwiększa się liczba chorych, których dotyczy problem wielochorobowości i poli-
pragmazji, w tym chorych, u których współistnieje nowotwór złośliwy i choroba układu 
sercowo-naczyniowego. Warto również zaznaczyć, że dysfunkcja układu sercowo-na-
czyniowego może być powikłaniem niektórych metod leczenia onkologicznego. Zagad-
nienie wzajemnej zależności pomiędzy chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz 
nowotworami złośliwymi, a także implikacje tej zależności dla praktyki klinicznej są 
przedmiotem kardioonkologii [3]. 

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie przeglądu literatury oraz przedstawienie 
najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat nadciśnienia 
płucnego jako powikłania leczenia onkologicznego. Przedstawiono również najważ-
niejsze informacje na temat samego nadciśnienia płucnego oraz metod stosowanych 
w diagnostyce tej patologii, ze szczególnym uwzględnieniem roli przezklatkowego 
badania echokardiograficznego. 

2. Nadciśnienie płucne 

Nadciśnienie płucne nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz pod tym poję-
ciem należy rozumieć grupę schorzeń o bardzo zróżnicowanej etiopatogenezie, których 
wspólnym mianownikiem jest nieprawidłowy wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej [4]. 

Pod względem etiologii, według klasyfikacji Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego, można wyróżnić następujące grupy przyczyn powodujących nadciśnienie 
płucne: tętnicze nadciśnienie płucne (m.in. idiopatyczne, wywołane przez leki lub 
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toksyny w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej lub nadciśnienia wrotnego, 
zarostowa choroba żył płucnych i/lub hemangiomatoza kapilarna płucna, przetrwałe 
nadciśnienie płucne noworodków), nadciśnienie płucne spowodowane chorobami 
lewej części serca, nadciśnienie płucne w następstwie chorób płuc i/lub hipoksemii, nad-
ciśnienie płucne w wyniku zwężenia tętnic płucnych (w tym przewlekłe zakrzepowo- 
-zatorowe nadciśnienie płucne) oraz nadciśnienie płucne o niejasnych lub mnogich 
przyczynach [5]. 

2.1. Obraz kliniczny 

Objawy podmiotowe nadciśnienia płucnego obejmują przede wszystkim duszność 
i pogorszenie tolerancji wysiłku. W zaawansowanym stadium choroby może występować 
ponadto ból stenokardialny, krwioplucie oraz chrypka. W badaniu przedmiotowym zwra-
cają uwagę objawy prawokomorowej niewydolności serca, takie jak obrzęki obwodowe, 
hepatomegalia, cechy obecności płynu w jamach opłucnej i otrzewnej, a także szmer 
niedomykalności zastawki trójdzielnej. Ponadto w badaniu podmiotowym i przed-
miotowym mogą występować odchylenia charakterystyczne dla choroby podstawowej, 
w przebiegu której doszło do rozwoju nadciśnienia płucnego [4, 6]. 

2.2. Rozpoznanie 

Badaniem, które pozwala na jednoznaczne rozpoznanie nadciśnienia płucnego jest 
inwazyjny pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej na drodze cewnikowania serca, lecz taka 
procedura jest technicznie trudna i obarczona ryzykiem powikłań, dlatego powinna być 
wykonywana jedynie w ośrodkach referencyjnych oraz w ściśle określonych wska-
zaniach [6]. 

Przezklatkowe badanie echokardiograficzne jest badaniem nieinwazyjnym, które 
pozwala ocenić prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego [7]. Podstawowym para-
metrem, który pozwala zakwalifikować chorego do grupy o niskim, pośrednim lub 
wysokim prawdopodobieństwie nadciśnienia płucnego, jest prędkość maksymalna fali 
zwrotnej związanej z niedomykalnością zastawki trójdzielnej. Ponadto w echokardio-
graficznej ocenie prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego należy uwzględnić 
obecność dodatkowych przesłanek świadczących o przeciążeniu prawej komory lub ich 
brak. Obecność co najmniej jednej z nich zwiększa prawdopodobieństwo nadciśnienia 
płucnego, oszacowanego na podstawie prędkości fali zwrotnej niedomykalności zastawki 
trójdzielnej. Do echokardiograficznych cech przeciążenia prawej komory należy m.in.: 
skrócenie czasu akceleracji prędkości w tętnicy płucnej, poszerzenie tętnicy płucnej 
i poszerzenie prawej komory. W tabeli 1 przedstawiono podsumowanie najważniejszych 
informacji dotyczących oceny prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego [8]. 

Tabela 1. Ocena prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego za pomocą przezklatkowego badania 
echokardiograficznego – podsumowanie 

Prędkość maksymalna fali zwrotnej 
związanej z niedomykalnością 

zastawki trójdzielnej 

Obecność dodatkowych cech 
przeciążenia prawej komory 

Prawdopodobieństwo 
nadciśnienia płucnego 

≤2,8 m/s nie niskie 

≤2,8 m/s tak pośrednie 

>2,8 m/s i ≤3,4 m/s nie pośrednie 

>2,8 m/s i ≤3,4 m/s tak wysokie 

>3,4 m/s bez znaczenia wysokie 
Źrodło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Na podstawie pomiaru prędkości maksymalnej fali zwrotnej związanej z niedomy-
kalnością zastawki trójdzielnej (TR Vmax.) można obliczyć gradient niedomykalności 
zastawki trójdzielnej (TRPG, ang. tricuspid regurgitation pressure gradient). Uwzględ-
niając dodatkowo ciśnienie w prawym przedsionku (RAP, ang. right atrium preassure), 
oszacowane na podstawie szerokości i zmienności oddechowej żyły głównej dolnej, można 
obliczyć szacunkową wartość ciśnienia skurczowego w prawej komorze (RVSP, ang. 
right ventricle systolic pressure), zgodnie z następującymi równaniami [9]: 

RVSP = TRPG + RAP      (1) 

TRPG (mm Hg) = 4 • [TR Vmax. (m/s)]2    (2) 

3. Nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia choroby nowotworowej 

Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dotyczących 
rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego – w zakresie leków stosowanych 
w chemioterapii nowotworów złośliwych związek farmakoterapii z rozwojem nad-
ciśnienia płucnego został określony jako prawdopodobny w przypadku dasatynibu, zaś 
możliwy w przypadku cytostatyków alkilujących, takich jak mitomycyna C i cyklo-
fosfamid [6]. 

3.1. Inhibitory kinaz tyrozynowych 

W 2021 roku opublikowano wyniki retrospektywnej analizy historii choroby 189 
osób leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w latach 2003–2020 w Korei 
Południowej. Badanie miało na celu zbadanie zależności pomiędzy stosowaniem inhi-
bitorów kinaz tyrozynowych a rozwojem cech wskazujących na wysokie prawdopodo-
bieństwo nadciśnienia płucnego w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym – 
zgodnie z kryteriami ESC/ERS. Badanie echokardiograficzne wykonano u 112 osób. 
Mediana czasu leczenia tych osób za pomocą inhibitorów kinaz tyrozynowych wynosiła 
40,4 miesiąca (zakres: od 1,1 miesiąca do 167,2 miesiąca). Cechy nadciśnienia płucnego 
stwierdzono u 12 osób (10,7%), tzn. u 3 spośród 40 (7,5%) osób leczonych imatini-
bem, u 1 osoby spośród 32 (3,1%) leczonych nilotinibem oraz u 8 osób spośród 37 
(21,6%) leczonych dasatinibem. Po zaprzestaniu leczenia za pomocą inhibitora kinaz 
tyrozynowych doszło do zmniejszenia nasilenia lub ustąpienia cech nadciśnienia płuc-
nego u 4 osób spośród 8 leczonych dasatinibem oraz u wszystkich osób, które były 
leczone za pomocą nilotinibu lub imatinibu. Według autorów pracy wiek powyżej 60 
lat, leczenie dasatinibem oraz obecność podmiotowych lub przedmiotowych objawów 
ze strony układu sercowo-naczyniowego można uznać za czynniki ryzyka rozwoju cech 
wskazujących na wysokie prawdopodobieństwo rozpoznania nadciśnienia płucnego 
w badaniu echokardiograficznym [10]. 

Według innego badania, przeprowadzonego w Japonii, którego wyniki opublikowano 
w 2017 roku, w grupie obejmującej 105 osób z przewlekłą białaczką szpikową odsetek 
osób w podgrupach leczonych imatynibem, nilotynibem i dasatynibem, u których doszło 
do rozwoju echokardiograficznych cech co najmniej pośredniego prawdopodobieństwa 
nadciśnienia płucnego, wynosił odpowiednio 2,7%, 10,0% oraz 13,2%. Średnia wartość 
gradientu ciśnienia na zastawce trójdzielnej (TRPG) w grupach leczonych tymi lekami 
wynosiła odpowiednio 22,7 mm Hg, 23,1 mm Hg oraz 23,4 mm Hg, przy czym 
pomimo że różnice między tymi grupami nie były istotne statystycznie, wartości te 
były większe w porównaniu z chorymi z chorobą rozpoznaną przed podjęciem leczenia 
wspomnianymi lekami (19,0 mm Hg) [11]. 
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3.1.1. Dasatinib 

Dasatinib jest przedstawicielem inhibitorów kinaz tyrozynowych, dla którego ist-

nienie związku stosowania leku z rozwojem nadciśnienia płucnego wydaje się być 

najbardziej prawdopodobne. 

W 2009 roku opublikowano dwa opisy przypadków, które dotyczyły mężczyzn 

leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej, w wieku odpowiednio 41 i 48 lat, 

u których w trakcie leczenia dasatinibem stwierdzono echokardiograficzne cechy 

wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego, z tendencją do 

normalizacji po odstawieniu leku [12, 13]. 

W 2017 roku opublikowano wyniki retrospektywnego badania przeprowadzonego 

we Francji, mającego na celu ocenę długoterminowych wyników u chorych z induko-

wanym dasatinibem nadciśnieniem płucnym, potwierdzonym za pomocą cewnikowania 

tętnicy płucnej. Na podstawie danych, zgromadzonych w ogólnokrajowym rejestrze 

pacjentów z nadciśnieniem płucnym, zidentyfikowano 21 takich przypadków. Dane 

kliniczne i hemodynamiczne zostały porównane pomiędzy momentem postawienia roz-

poznania a zakończeniem okresu obserwacji, którego mediana wynosiła 24 miesiące, 

a zakres od 1 miesiąca do 81 miesięcy. Średnia wieku badanych wynosiła 52 lata, a 71% 

osób z badanej grupy stanowiły kobiety. Dasatinib został odstawiony u wszystkich 

osób, zaś u 11 włączono leczenie farmakologiczne nadciśnienia płucnego. W trakcie 

obserwacji stwierdzono poprawę w zakresie nasilenia objawów niewydolności serca 

w skali NYHA (ang. New York Heart Association). W momencie rozpoczęcia okresu 

obserwacji 76% osób podawało objawy charakterystyczne dla stopnia III lub IV 

w skali NYHA, natomiast po zakończeniu okresu obserwacji u 90% osób występowało 

nasilenie objawów typowe dla stopnia I lub II stopnia (p < 0,01). W trakcie obserwacji 

nastąpił zgon 4 osób. Stwierdzono również poprawę w zakresie średniego wyniku testu 

6-minutowego marszu (306 metrów vs. 430 metrów; p < 0,01). W pomiarach hemo-

dynamicznych odnotowano spadek średniej wartości średniego ciśnienia w tętnicy 

płucnej (45 mm Hg vs. 26 mm Hg; p < 0,01), a także spadek średniej wartości oporu 

płucnego naczyniowego (6,1 j. Wooda vs. 2,6 j. Wooda; p < 0,01). U 37% pacjentów 

po zakończeniu okresu obserwacji nie uzyskano powrotu wartości ciśnienia w tętnicy 

płucnej do prawidłowego zakresu [14]. Daccord i wsp. w 2018 roku przedstawili opis 

przypadku chorego (który został zakwalifikowany do transplantacji płuc) z nadciśnieniem 

płucnym indukowanym dasatinibem. Autorzy przedstawili wyniki histopatologicznej 

oceny płuc chorego usuniętych podczas operacji transplantacji. Stwierdzono cechy 

arteriopatii płucnej charakteryzującej się znacznym remodelingiem ściany naczyń 

z przerostem przyśrodkowym i koncentrycznym laminarnym pogrubieniem błony wew-

nętrznej, jak również zmianami splotowatymi, bez jednoznacznych cech choroby zaro-

stowej żył płucnych lub choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie zmiany strukturalne 

mogą uzasadniać nieodwracalność nadciśnienia płucnego indukowanego dasatinibem, 

która występuje w części przypadków [15]. 

Grupa badaczy z Japonii opublikowała w 2022 roku wyniki badania, w którym 

uczestniczyło 128 osób leczonych za pomocą dasatynibu (94 osoby z przewlekłą bia-

łaczką szpikową oraz 34 osoby z ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromo-

somu Philadelfia). Do rozwoju nadciśnienia płucnego doszło u siedmiu osób, w tym 

u czterech (4,3%) pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową oraz trzech (8,8%) 

pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Philadelfia. 
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W niniejszym badaniu uznano, iż do rozwoju nadciśnienia płucnego dochodzi w razie 

wykazania wartości gradientu ciśnienia na zastawce trójdzielnej na poziomie co naj-

mniej 40 mm Hg w badaniu echokardiograficznym. Co interesujące, nie stwierdzono 

istotnej zależności pomiędzy ryzykiem rozwoju nadciśnienia płucnego a wartością dawki 

dobowej, dawki skumulowanej oraz czasem leczenia za pomocą dasatynibu [16]. 

3.1.2. Inne inhibitory kinaz tyrozynowych 

W 2022 roku zespół badaczy z Japonii opisał przypadek 52-letniego mężczyzny 

z rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową, który pierwotnie był leczony za pomocą 

dasatynibu, lecz z uwagi na rozwój cech nadciśnienia płucnego lek odstawiono. Po 

włączeniu bosutynibu stwierdzono nawrót cech nadciśnienia płucnego. Dopiero leczenie 

za pomocą nilotynibu okazało się skuteczne i w jego trakcie nie zaobserwowano 

nawrotu cech nadciśnienia płucnego [17]. Jednak Morris i wsp. w 2020 roku opisali 

przypadek zapalenia lewej tętnicy płucnej – skutkującego jej zwężeniem – w przebiegu 

leczenia przewlekłej białaczki szpikowej za pomocą nilotynibu [18]. 

W 2020 roku opisano przypadek 37-letniej kobiety z rozpoznaną przewlekłą bia-

łaczką szpikową. U pacjentki wystąpiły cechy nadciśnienia płucnego w trakcie leczenia 

bosutynibem, lecz ta sama chora była wcześniej leczona za pomocą dasatynibu i wów-

czas nie stwierdzono cech nadciśnienia płucnego. Odstawienie bosutynibu wiązało się 

u tej chorej z częściową regresją cech nadciśnienia płucnego [19]. W 2017 roku opisano 

przypadek 52-letniego mężczyzny z przewlekłą białaczką szpikową, który był w prze-

szłości leczony za pomocą dasatynibu, lecz to leczenie wstrzymano po czterech latach 

z powodu rozwoju cech nadciśnienia płucnego z towarzyszącym płynem w jamach 

opłucnowych oraz objawami klinicznymi. Po odstawieniu dasatynibu objawy zmniej-

szyły się i wówczas włączono leczenia za pomocą bosutynibu, co doprowadziło do na-

wrotu cech nadciśnienia płucnego w cięższej postaci, z rozwojem cech serca płucnego 

[20]. 

3.1.3. Inhibitory kinaz tyrozynowych w leczeniu nadciśnienia płucnego? 

Co ciekawe, mimo szeregu danych wskazujących na możliwość rozwoju nadciśnienia 

płucnego w trakcie leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych, istnieją również przesłanki 

sugerujące, że niektóre substancje z tej grupy być może mogłyby w przyszłości być 

stosowane w leczeniu nadciśnienia płucnego. 

Takie zjawiska jak dysfunkcja komórek śródbłonka oraz proliferacja i migracja ko-

mórek mięśniowych gładkich są uważane za istotne w patogenezie tętniczego nadciś-

nienia płucnego. Istotną rolę w przebiegu tych zjawisk odgrywa płytkopochodny czynnik 

wzrostu PDGF (ang. platelet-derived growth factor) [21]. Hamowanie wewnątrz-

komórkowego szlaku transdukcji sygnału związanego z receptorem dla PDGF jest 

jednym z mechanizmów działania imatynibu. W 2005 roku na łamach „New England 

Journal of Medicine” przedstawiono przypadek 61-letniego mężczyzny z rozpoznanym 

rodzinnym idiopatycznym nadciśnieniem płucnym. Stan chorego systematycznie po-

garszał się mimo intensywnego leczenia farmakologicznego, które obejmowało bozentan 

(125 mg dwa razy dziennie), iloprost w inhalacji (dziewięć dawek dziennie) oraz silde-

nafil (50 mg trzy razy dziennie), a także diuretyk i doustny antykoagulant. Zdecy-

dowano o włączeniu imatynibu w dawce 200 mg doustnie jeden raz dziennie. Po trzech 

miesiącach leczenia dystans w teście sześciominutowego marszu wynosił 383 metry, 
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zaś po sześciu miesiącach 395 metrów (przed włączeniem leku 260 metrów). Poprawie 

uległy również parametry hemodynamiczne. Po włączeniu leczenia nasilenie duszności 

odpowiadało stopniowi II według skali NYHA (przed włączeniem leku – IV stopień) 

[22]. 

Abe i wsp. w badaniu przeprowadzonym na tkankach (fragmenty tętnic płucnych 

w kształcie pierścienia) pobranych od szczurów z nadciśnieniem płucnym oraz z prawi-

dłowym ciśnieniem płucnym wykazali, że w warunkach in vitro imatynib, nilotynib 

oraz sorafenib w sposób zależny od stężenia wykazują zdolność do indukcji relaksacji 

mięśni gładkich w obrębie ściany tętnic płucnych. Według dalszych doświadczeń, 

których wyniki opisano w tej publikacji, za indukowaną imatynibem relaksację mięśni 

gładkich ściany tętnic płucnych prawdopodobnie odpowiada aktywacja fosfatazy łań-

cuchów lekkich miozyny. W tej samej pracy wykazano w badaniu in vivo przeprowa-

dzonym na szczurach z nadciśnieniem płucnym, że podany dożylnie imatynib w dawce 

50 mg/kg masy ciała powoduje istotnie obniżenie wartości ciśnienia skurczowego 

prawej komory (105 ±7 mm Hg vs. 87 ±5 mm Hg; p < 0,05), bez istotnego wpływu na 

ciśnienie skurczowe lewej komory (140 ±9 mm Hg vs. 134 ±10 mm Hg; różnica 

nieistotna statystycznie) [23]. 

3.2. Inne leki stosowane w chemioterapii nowotworów 

3.2.1. Mitomycyna C 

Mitomycyna C jest jednym z klasycznych cytostatyków, dla których związek z roz-

wojem nadciśnienia płucnego wydaje się dobrze udokumentowany. W trakcie leczenia 

za pomocą mitomycyny C może dojść do rozwoju nadciśnienia płucnego w mecha-

nizmie rozwoju choroby zarostowej żył płucnych (PVOD, ang. pulmonary veno-occlusive 

disease) [24]. Według badań przeprowadzonych przez Certain i wsp. PVOD jest rzadkim, 

ale groźnym dla życia powikłaniem leczenia za pomocą mitomycyny C, o złym roko-

waniu nawet po odstawieniu leku. Badanie obejmowało 17 osób. U wszystkich osób 

odstawiono mitomycynę C, zaś u 14 osób włączono leczenie farmakologiczne nadciś-

nienia płucnego. Odsetek osób, które przeżyły odpowiednio 6, 12 oraz 24 miesiące od 

rozpoznania nadciśnienia płucnego w przebiegu leczenia mitomycyną C wynosił 

odpowiednio 76%, 58% oraz 18% [25]. W 1986 roku McCarthy i Staats opisali zespół 

indukowany mitomycyną C obejmujący nadciśnienie płucne, anemię hemolityczną 

oraz niewydolność nerek [26]. 

3.2.2. Cyklofosfamid 

W 2015 roku Ranchoux i wsp. przedstawili wyniki analizy przypadków uwzględ-

nionych we francuskim rejestrze pacjentów z nadciśnieniem płucnym oraz dostępnych 

w literaturze. Zidentyfikowano 37 przypadków PVOD związanych z chemioterapią no-

wotworów złośliwych. Spośród opisanych przypadków najczęściej chorzy byli leczeni 

za pomocą cytostatyków alkilujących (83,8%), których głównym przedstawicielem był 

cyklofosfamid (43,2%) [27]. 

W 2022 roku opublikowano opis przypadku 59-letniej kobiety z inwazyjnym 

rakiem przewodowym piersi prawej oraz rakiem in situ piersi lewej. U chorej  tydzień 

po otrzymaniu pierwszego cyklu chemioterapii (cyklofosfamid oraz doksorubicyna) 

wystąpiła duszność oraz obrzęki kończyn dolnych. W wykonanym przezklatkowym 

badaniu echokardiograficznym wartość ciśnienia w tętnicy płucnej oszacowano na po-
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ziomie 79,5 mm Hg, podczas gdy w badaniu echokardiograficznym wykonanym ruty-

nowo przed rozpoczęciem chemioterapii wartość tego parametru oszacowano na poziomie 

44,8 mm Hg. Zadecydowano o zaprzestaniu chemioterapii za pomocą dotychczasowego 

schematu i włączono leczenie za pomocą paklitakselu oraz karboplatyny. Wykonane 

po pięciu miesiącach kontrolne badanie echokardiograficzne wykazało regresję cech 

nadciśnienia płucnego [28]. 

W 2001 roku opisano przypadek 52-letniej kobiety leczonej z powodu raka piersi. 

Po czterech cyklach chemioterapii zawierającej cyklofosfamid u pacjentki doszło do 

pogorszenia funkcji układu oddechowego, zaś wykonane badanie histopatologiczne 

bioptatu płuca wykazało cechy włóknienia śródmiąższowego, stwardnienia naczyń 

oraz nadciśnienia płucnego [29]. 

4. Posumowanie 

Nadciśnienie płucne jest względnie rzadkim, ale poważnym powikłaniem leczenia 

za pomocą niektórych leków stosowanych w chemioterapii nowotworów złośliwych. 

Spośród różnych grup leków najwięcej informacji dostępnych w literaturze dotyczy 

związku pomiędzy rozwojem nadciśnienia płucnego a leczeniem za pomocą inhibi-

torów kinaz tyrozynowych. Ta grupa leków nie jest jednakże jednorodna pod względem 

predyspozycji do rozwoju nadciśnienia płucnego, a decydujące są właściwości farma-

kologiczne poszczególnych substancji. Dasatynib jest przedstawicielem inhibitorów 

kinaz tyrozynowych, dla którego związek z rozwojem nadciśnienia płucnego w oparciu 

o zgromadzone dotychczas dane wydaje się najsilniejszy. Jednakże imatynib może 

mieć wręcz efekt terapeutyczny u osób z już rozpoznanym i leczonym nadciśnieniem 

płucnym. 

W praktyce klinicznej zasadne wydaje się rozważenie przeprowadzenia nieinwa-

zyjnej oceny układu sercowo-naczyniowego u chorych zakwalifikowanych do leczenia 

przyczynowego nowotworu złośliwego (w tym wykonanie 12-odprowadzeniowego 

badania elektrokardiograficznego, przezklatkowego badania echokardiograficznego 

oraz oznaczenia stężenia troponiny sercowej i peptydu natriuretycznego). 

Zagadnienie związku leczenia onkologicznego oraz dysfunkcji układu sercowo- 

-naczyniowego jest ważnym kierunkiem dla dalszych badań. Rozwój choroby układu 

sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia płucnego, w przebiegu leczenia nowotworu 

złośliwego może mieć niekorzystny wpływ na rokowanie i dalsze leczenie, dlatego 

rozwijanie wiedzy na ten temat może przyczynić się do poprawy jakości opieki nad 

chorymi z rozpoznanym nowotworem złośliwym. 
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Nadciśnienie płucne jako powikłanie leczenia onkologicznego 

Streszczenie 
Nadciśnienie płucne jest stanem o bardzo zróżnicowanej etiopatogenezie, którego istotą jest nieprawidłowy 

wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej. Podstawowym badaniem diagnostycznym, które pozwala na nieinwa-

zyjną ocenę prawdopodobieństwa nadciśnienia płucnego, jest przezklatkowe badanie echokardiograficzne, 

zaś badaniem pozwalającym na jednoznaczne rozpoznanie nadciśnienia płucnego jest inwazyjny pomiar 
ciśnienia w tętnicy płucnej. Nadciśnienie płucne jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem chemioterapii 

nowotworów złośliwych. Dotychczas zgromadzone informacje wskazują na największy związek nadciś-

nienia płucnego z leczeniem za pomocą inhibitorów kinaz tyrozynowych, zwłaszcza dasatynibem, a także 

z leczeniem za pomocą cytostatyków alkilujących, takich jak mitomycyna C oraz cyklofosfamid. Związek 
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ten nie jest jednakże w pełni jednoznaczny, ponieważ donoszono nawet o możliwościach leczenia nadciś-

nienia płucnego za pomocą niektórych substancji należących do inhibitorów kinaz tyrozynowych. Potrzebne 

są dalsze badania w tym zakresie. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wyników przeglądu lite-

ratury na temat związku chemioterapii nowotworów złośliwych z rozwojem cech nadciśnienia płucnego. 
Słowa kluczowe: nadciśnienie płucne, inhibitory kinaz tyrozynowych, nowotwór złośliwy, chemioterapia 

Pulmonary hypertension as a complication of the oncological treatment 

Abstract 

Pulmonary hypertension is a condition with a very diverse etiopathogenesis, the essence of which is an 

abnormal increase in pressure in the pulmonary artery. The basic diagnostic test that allows for the non-

invasive assessment of the likelihood of pulmonary hypertension is the transthoracic echocardiography, 
and the test that allows for a clear diagnosis of pulmonary hypertension is the invasive measurement of pul-

monary artery pressure. Pulmonary hypertension is a rare but serious complication of cancer chemothe-

rapy. The information gathered so far indicates the greatest relationship between pulmonary hypertension 

and treatment with tyrosine kinase inhibitors, especially dasatinib, and treatment with alkylating cytostatics 
such as mitomycin C and cyclophosphamide. This relationship is not, however, fully unambiguous, as there 

have even been reports of treatment options for pulmonary hypertension with some substances belonging 

to tyrosine kinase inhibitors. More research is needed in this area. The aim of this study was to present the 

results of a literature review on the relationship between cancer chemotherapy and the development of 
pulmonary hypertension features. 

Keywords: pulmonary hypertension, tyrosine kinase inhibitors, cancer, chemotherapy 
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Zaburzenia funkcji poznawczych  

w przebiegu nadciśnienia tętniczego 

1. Wprowadzenie 

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób układu sercowo-

-naczyniowego, a jednocześnie jednym z najważniejszych modyfikowalnych czynników 

ryzyka rozwoju takich schorzeń jak: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, 

migotanie przedsionków, udar mózgu, choroba tętnic obwodowych, przewlekła choroba 

nerek czy też demencja [1]. 

Kryterium rozpoznania nadciśnienie tętniczego jest wartość ciśnienia tętniczego 

skurczowego (SBP, ang. systolic blood pressure) nie mniejsza niż 140 mm Hg i/lub 

ciśnienia tętniczego rozkurczowego (DBP, ang. diastolic blood pressure) nie mniejsza 

niż 90 mm Hg – na podstawie pomiarów wykonanych podczas dwóch wizyt lekarskich. 

Nadciśnienie tętnicze może zostać rozpoznane już podczas pierwszej wizyty lekarskiej 

w przypadku, gdy SBP jest nie mniejsze niż 180 mm Hg, zaś DBP nie mniejsze niż 

110 mm Hg i wykluczono lęk, ból lub spożycie alkoholu jako ewentualną przyczynę 

jednorazowego wzrostu wartości ciśnienia tętniczego. Należy dochować staranności, 

aby pomiary ciśnienia tętniczego zostały przeprowadzone prawidłowo, co szczegółowo 

opisują aktualne Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego [2]. 

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych problemów dla zdrowia publicz-

nego w Polsce i na świecie. W oparciu o wyniki badań NATPOL oraz WOBASZ szacuje 

się, że w populacji polskiej problem nadciśnienia tętniczego dotyczy ponad dziesięciu 

milionów osób, zaś w oparciu o wyniki badania POLSENIOR można przyjąć, że ponad 

milion osób z nadciśnieniem tętniczym to osoby powyżej osiemdziesiątego roku życia [2]. 

Ponadto w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym częściej niż w populacji ogólnej 

występują takie problemy jak nadwaga, otyłość oraz dyslipidemia [3], co wiąże się 

z dalszym zwiększeniem ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Współcześnie klinicyści dysponują szerokimi możliwościami farmakoterapii nad-

ciśnienia tętniczego. Do podstawowych grup leków hipotensyjnych należą: inhibitory 

konwertazy angiotensyny (ACEI, ang. angiotensin converting enzyme inhibitors), anta-

goniści receptora AT1 dla angiotensyny II (ARB, ang. angiotensin receptor blocker),  
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β-adrenolityki (tzw. β-blokery), diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne oraz blokery 

kanału wapniowego (zwłaszcza dihydropirydynowe). Ponadto istnieje szereg dodatko-

wych grup leków hipotensyjnych, takich jak m.in.: α-adrenolityki, diuretyki pętlowe, 

diuretyki oszczędzające potas, leki działające ośrodkowo, bezpośrednie inhibitory reniny 

(obecnie jedynym przedstawicielem tej grupy pozostaje aliskiren) czy też leki o bezpo-

średniej aktywności wazodylatacyjnej [4]. 

Według Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) funkcje 

poznawcze są klasyfikowane w ramach sześciu domen, takich jak: uwaga, funkcje 

wykonawcze, język, pamięć i uczenie się, funkcje percepcyjno-motoryczne oraz funkcje 

poznawczo-społeczne. Zaburzenia funkcji poznawczych obejmują zespoły i jednostki 

chorobowe o zróżnicowanej etiopatogenezie, które dotyczą głównie osób w wieku po-

deszłym i istotnie wpływają na pogorszenie jakości życia [5]. Do oceny funkcji poznaw-

czych służy szereg narzędzi, które można przyporządkować do następujących kategorii: 

testy neuropsychologiczne, badania neurofizjologiczne oraz badania neuroobrazowe [6]. 

Celem niniejszej pracy było dokonanie przeglądu literatury oraz przedstawienie 

najważniejszych informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń 

funkcji poznawczych w przebiegu nadciśnienia tętniczego. 

2. Epidemiologia zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu 

nadciśnienia tętniczego 

Moraes i wsp. przedstawili wyniki badania, w którym brały udział 204 osoby po-

dzielone na trzy grupy: grupa kontrolna, grupa osób z umiarkowanie nasilonym nad-

ciśnieniem tętniczym (SBP w zakresie 140–159 mm Hg; DBP w zakresie 90–99 mm 

Hg; stosowanie jednego lub dwóch leków hipotensyjnych) oraz grupa osób ze znacznie 

nasilonym nadciśnieniem tętniczym (SBP co najmniej 160 mm Hg; DBP co najmniej 

100 mm Hg; stosowanie co najmniej trzech leków hipotensyjnych). Stwierdzono, że 

osoby z nadciśnieniem tętniczym w stopniu ciężkim mają istotnie niższy średni wynik 

oceny w skali MMSE (ang. Mini Mental State Examination) w stosunku do grupy kontrol-

nej, zaś w przypadku skali MoCA (ang. Montreal Cognitive Assessment) zarówno osoby 

z nadciśnieniem tętniczym w stopniu ciężkim, jak i umiarkowanym osiągnęły istotnie 

gorszy wynik w stosunku do grupy kontrolnej. Osoby z nadciśnieniem tętniczym ce-

chowały się także niższymi wynikami w zakresie niektórych testów oceniających 

funkcje wykonawcze [7]. 

Wykazano, że nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem, który istotnie zwiększa ryzyko 

pogorszenia funkcji poznawczych w populacji chorych z cukrzycą typu 2 (OR = 7,21; 

95% CI 1,38–35,71). Badanie zostało przeprowadzone w Brazylii i uczestniczyło 

w nim 251 osób z rozpoznaną cukrzycą typu 2, dla których średnia wieku wynosiła 

61,1 ±9,8 roku [8]. 

W innym badaniu (the China H-type Hypertension Registry Study), przeprowadzonym 

w Chinach, w którym uczestniczyło 9 527 osób dorosłych z rozpoznanym nadciśnie-

niem tętniczym, wykazano, że podwyższone stężenie homocysteiny we krwi wiąże się 

ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu nad-

ciśnienia tętniczego [9]. Według innej publikacji, która powstała na podstawie analizy 

danych pochodzących od uczestników tego samego badania, przedstawiono wyniki 

oceny wpływu wartości szacowanego współczynnika przesączania kłębuszkowego 

eGFR (ang. estimated glomerular filtration rate) na ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji 
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poznawczych u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Stwierdzono, że pomiędzy tymi 

zmiennymi istnieje zależność, która ma charakter U-kształtny, tzn. zarówno niskie, jak 

i zbyt wysokie wartości eGFR wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia za-

burzeń funkcji poznawczych u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym [10]. Xie 

i wsp. opublikowali wyniki analizy danych pochodzących jedynie od tych uczestników 

omawianego badania, którzy charakteryzowali się prawidłową masą ciała (5 542 osoby). 

Oceniono zależność pomiędzy wynikiem oceny funkcji poznawczych za pomocą skali 

MMSE a wskaźnikiem akumulacji lipidów LAP (ang. lipid acumulation product). 

Stwierdzono, że logarytm dziesiętny wartości LAP wykazuje istotną korelację z wynikiem 

uzyskanym w skali MMSE zarówno wśród mężczyzn (β = 0,69; 95% CI 0,14–1,24;  

p = 0,015), jak i wśród kobiet (β = 1,03; 95% CI 0,16–1,90; p = 0,020). Ponadto 

przynależność do trzeciego tercyla pod względem wartości LAP wiąże się z istotnie 

wyższym wynikiem oceny w skali MMSE w stosunku do osób przynależących do 

pierwszego tercyla zarówno wśród mężczyzn (p = 0,04), jak i wśród kobiet (p = 0,015) 

[11]. 

Pallangyo i wsp. w 2021 roku przedstawili wyniki badania przeprowadzonego 

w Tanzanii, którego celem było zbadanie, jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju 

zaburzeń funkcji poznawczych w populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. W ba-

daniu uczestniczyło 1201 osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, dla których 

średnia wieku wynosiła 58,1 roku. Zaburzenia funkcji poznawczych stwierdzono u 43,6% 

uczestników badania. Stosując model analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że do 

czynników istotnie zwiększających ryzyko rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych 

w przebiegu nadciśnienia tętniczego należą: edukacja na poziomie co najwyżej podsta-

wowym (OR = 3,5; 95% CI 2,4–5,2; p < 0,001), brak zatrudnienia (OR = 1,7; 95% CI 

1,2–2,6; p < 0,01), zamieszkanie na obszarze wiejskim (OR = 1,8; 95% CI 1,1–2,9;  

p = 0,01) oraz dysfunkcja nerek (OR = 1,7; 95% CI 1,0–2,7; p = 0,04) [12]. 

Kim i wsp. Przeanalizowali, jakie czynniki wpływają na ryzyko wystąpienia zaburzeń 

funkcji poznawczych u chorych poddanych zabiegowi neurochirurgicznemu z powodu 

niepękniętego tętniaka wewnątrzczaszkowego, a także u chorych po leczeniu z powodu 

krwawienia podpajęczynówkowego. Wykazano, że nadciśnienie tętnicze jest jednym 

z czynników związanych ze zwiększonym ryzykiem uzyskania obniżonego wyniku 

oceny funkcji poznawczych w populacji chorych po leczeniu z powodu niepękniętego 

tętniaka wewnątrzczaszkowego, lecz nie wśród chorych po leczeniu z powodu krwa-

wienia podpajęczynówkowego [13]. 

3. Patogeneza zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu nadciśnienia 

tętniczego 

Związek nadciśnienia tętniczego z rozwojem zaburzeń funkcji poznawczych został 

potwierdzony w przeglądzie systematycznym oraz metaanalizie opublikowanej w 2021 

roku przez zespół badaczy z Meksyku. Analizie jakościowej poddano osiem badań, zaś 

analizie ilościowej poddano dwadzieścia sześć badań. Stwierdzono, że osoby z nad-

ciśnieniem tętniczym cechują się istotnie niższą szybkością przetwarzania informacji, 

SMD = 0,40; 95% CI 0,25–0,54; istotnie gorszą pamięcią roboczą, SMD = 0,28; 95% 

CI 0,15–0,41; istotnie gorszą pamięcią krótkotrwałą, SMD = -0,27; 95% CI (-0,37)– 

(-0,17) oraz istotnie opóźnionym przypominaniem, SMD = -0,20; 95% CI (-0,35)− 

(-0,05) [14]. 
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W pracy przeglądowej typu umbrella review, opublikowanej przez Antonazzo i wsp., 

potwierdzono związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a rozwojem zaburzeń funkcji 

poznawczych. Praca obejmowała siedemnaście przeglądów systematycznych (w tym 

trzynaście metaanaliz) badań, w których uczestniczyło ponad milion osób. Wykazano, 

że nadciśnienie tętnicze wiąże się z istotnie zwiększonym ryzykiem obniżenia funkcji 

poznawczych oraz rozwoju otępienia naczyniopochodnego, lecz ze zmniejszonym 

ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Natomiast hipotonia ortostatyczna zwiększa 

ryzyko rozwoju zarówno choroby Alzheimera, jak i otępienia naczyniopochodnego, 

a także zwiększa ryzyko rozwoju choroby Parkinsona [15]. 

Warto zauważyć, że nie tylko podwyższone ciśnienie tętnicze prowadzi do rozwoju 

zmian neurodegeneracyjnych prowadzących do rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych, 

ale również zbyt duża zmienność ciśnienia tętniczego. Wyniki pracy opublikowanej 

przez de Havenon i wsp. wskazują, że przynależność do czwartego kwartyla stopnia 

zmienności ciśnienia tętniczego w badanej populacji wiąże się z istotnie zwiększonym 

ryzykiem rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych – zarówno dla ciśnienia skur-

czowego (HR = 2,73; 95% CI 1,31–5,69), jak i rozkurczowego (HR = 2,62; 95% CI 

1,26–5,47) [16]. 

W patogenezie demencji w przebiegu nadciśnienia tętniczego kluczową rolę odgrywa 

dysfunkcja naczyń mózgowych, która powoduje niedokrwienie mózgu. Długotrwale 

podwyższone ciśnienie tętnicze prowadzi do rozwoju zwężenia naczyń mózgowych 

oraz zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego, co wiąże się z hipoperfuzją mózgu, 

nawracającymi udarami lakunarnymi, często o przebiegu niemym klinicznie, a także 

uszkodzeniem istoty białej, określanym terminem leukoarajoza [17]. Santisteban i wsp. 

zwrócili również uwagę, że nadciśnienie tętnicze prowadzi do upośledzenia integral-

ności bariery krew–mózg, rozwoju procesu zapalnego w obrębie tkanki nerwowej, a także 

stymuluje odkładanie amyloidu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, co jest 

istotnym elementem patogenezy choroby Alzheimera [18]. Wobec przytoczonych wcześ-

niej wyników uzyskanych przez Antonazzo i wsp., związek nadciśnienia tętniczego 

z rozwojem choroby Alzheimera wzbudza zatem pewne kontrowersje. 

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Gronewold i wsp. uszko-

dzenie istoty białej okołokomorowej (PVH, ang. periventricular hyperintensities) ma 

większe znaczenie w rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych niż w przypadku hiperin-

tensywności głębokiej istoty białej (DWMH, ang. deep white matter hyperintensities), 

przy czym uszkodzenie istoty białej oceniono na podstawie jej hiperintensywności 

w obrazie uzyskanym za pomocą metody rezonansu magnetycznego. Według autorów 

publikacji PVH odpowiada za 52% wpływu SBP na zdolności poznawcze, zaś w przy-

padku DWMH odsetek ten wynosi 16%. PVH w największym stopniu odpowiada za 

wpływ SBP na zdolności poznawcze w przypadku pamięci niewerbalnej (94%) oraz 

funkcji wykonawczych (81%) [19]. 

4. Leczenie hipotensyjne a zaburzenia funkcji poznawczych 

4.1. Wyniki wybranych badań przedklinicznych 

Coatl-Cuaya i wsp. przedstawili wyniki badania (przeprowadzonego na szczurzym 

modelu) nadciśnienia tętniczego, w którym oceniono wpływ losartanu na wybrane 

aspekty strukturalne i funkcjonalne ośrodkowego układu nerwowego. Stwierdzono, że 

podaż losartanu w dawce 15 mg/kg masy ciała w ciągu dwóch miesięcy prowadzi do 



 

Grzegorz K. Jakubiak, Aleksandra Basek, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek 
 

66 
 

obniżenia ciśnienia tętniczego, a także do poprawy plastyczności mózgu m.in. w wyniku 

zwiększenia liczby kolców dendrytycznych w obrębie kory przedczołowej oraz hipo-

kampa, co wiąże się z poprawą pamięci długotrwałej [20]. 

W badaniu przeprowadzonym na szczurzym modelu z chorobą Huntingtona, indu-

kowaną kwasem 3-nitropropionowym, Rasheed i wsp. wykazali, że telmisartan charak-

teryzuje się działaniem neuroprotekcyjnym, związanym z hamowaniem procesu zapalnego 

oraz stresu oksydacyjnego, a także działaniem antyapoptotycznym. Stwierdzono, że 

opisane korzystne działanie telmisartanu wiąże się z modulacją aktywności szlaków 

transdukcji sygnału, takich jak szlak PI3K/Akt/GSK-3β (ang. phosphatidyl inositol  

3-kinase/protein kinase B/glycogen synthase kinase-3β) oraz ERK1/2 (ang. extracellular 

signal-regulated kinase), a także z aktywacją ekspresji receptorów PPARγ (ang. 

peroxisome proliferator-activated receptor γ) oraz blokowaniem receptorów AT1 dla 

angiotensyny II [21]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Mogi i wsp. na myszach wykazano, że zwiększona 

stymulacja receptora AT2 dla angiotensyny II przez endogennego agonistę w wyniku 

zablokowania receptorów AT1 za pomocą walsartanu wiąże się ze zwiększoną eks-

presją neuroprotekcyjnego czynnika MMS2 (ang. methyl methanesulfonate sensitive 2) 

[22]. 

Campos i wsp. przedstawili wyniki badania przeprowadzonego na szczurach, które 

pokazują, że losartan może zapobiegać rozwojowi zaburzeń funkcji poznawczych po 

zabiegu obustronnej owariektomii. Co interesujące, ten efekt jest niezależny od właści-

wości hipotensyjnych losartanu [23] i wynika z zablokowania receptorów AT1, które 

po zabiegu owariektomii ulegają nadekspresji w obrębie hipokampa [24]. 

4.2. Wyniki wybranych badań z udziałem ludzi 

Liampas i wsp. przedstawili wyniki badania, w którym uczestniczyło 776 osób. 

Średni wiek wynosił 73,6 ±4,94 roku, zaś średni okres obserwacji był równy 3,02 ±0,82 

roku. Stwierdzono, że stosowanie leku z grupy ARB wiąże się z istotnie mniejszym 

rocznym ubytkiem w zakresie oceny funkcji poznawczych ogółem (2,5% odchylenia 

standardowego, 95% CI 0,1–4,9) oraz zdolności językowych (4,4% odchylenia stan-

dardowego, 95% CI 1,4–7,4) w stosunku do osób nieprzyjmujących leku z tej grupy. 

Analogicznego efektu nie stwierdzono w przypadku innych grup leków hipotensyj-

nych, takich jak ACEI, diuretyki, blokery kanału wapniowego oraz β-blokery [25]. 

Deng i wsp. przedstawili wyniki badania, w którym brały udział 403 osoby z nad-

ciśnieniem tętniczym i łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Średnia wieku 

wynosiła 74,0 ±7,3 roku, a średni okres obserwacji 3 lata. Stwierdzono, że stosowanie 

ARB jest związane z istotnie niższym ryzykiem progresji demencji w stosunku do 

osób przyjmujących ACEI (aHR = 0,45; 95% CI 0,25–0,81; p = 0,023), jak również 

w stosunku do osób przyjmujących leki z takich grup jak diuretyki, β-blokery i blokery 

kanału wapniowego (aHR = 0,49; 95% CI 0,27–0,89; p = 0,037) czy też w stosunku do 

osób niestosujących leków hipotensyjnych (aHR = 0,31; 95% CI 0,16–0,58; p = 0,001) 

[26]. 

Den Brok i wsp. przedstawili w 2021 roku wyniki przeglądu systematycznego i meta-

analizy, do której włączono piętnaście badań obserwacyjnych oraz siedem randomizo-

wanych badań klinicznych. W badaniach włączonych do metaanalizy brało udział  

649 790 osób, dla których były dostępne informacje na temat stosowanego leczenia 



 

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu nadciśnienia tętniczego 
 

67 
 

hipotensyjnego, zaś do rozwoju cech otępienia doszło u 19 600 osób. W oparciu o wyniki 

badań obserwacyjnych stwierdzono, że blokery kanału wapniowego oraz ARB wyka-

zywały korzystny profil działania w zakresie redukcji ryzyka rozwoju demencji. Stoso-

wanie blokerów kanału wapniowego wiązało się z istotną redukcją ryzyka rozwoju 

demencji w porównaniu ze stosowaniem ACEI (HR = 0,84; 95% CI 0,74–0,95),  

β-adrenolityków (HR = 0,83; 95% CI 0,73–0,95), lecz nie diuretyków (HR = 0,89; 

95% CI 0,78–1,01). Podobnie stosowanie leków z grupy ARB wiązało się z istotną 

redukcją ryzyka rozwoju demencji w stosunku do ACEI (HR = 0,88; 95% CI 0,81–0,97), 

β-adrenolityków (HR = 0,87; 95% CI 0,77–0,99), lecz nie diuretyków (HR = 0,93; 

95% CI 0,83–1,05) [27]. 

Interesujące wnioski przedstawili Yan i wsp. na podstawie analizy danych pocho-

dzących od uczestników badania SPRINT (ang. Systolic Blood Pressure Intervention 

Trial). Wykazano, że związek nadciśnienia tętniczego z zaburzeniami funkcji poznaw-

czych ma charakter dwukierunkowy: z jednej strony – nadciśnienie tętnicze sprzyja 

rozwojowi zaburzeń funkcji poznawczych, z drugiej zaś – obecność zaburzeń funkcji 

poznawczych niekorzystnie wpływa na efektywność leczenia hipotensyjnego w kon-

tekście ryzyka sercowo-naczyniowego oraz śmiertelności. Spośród uczestników badania 

1873 osoby w momencie rozpoczęcia obserwacji wykazywały obniżenie funkcji poznaw-

czych. W modelu analizy wieloczynnikowej wykazano, że u osób z zaburzeniami funkcji 

poznawczych intensywne leczenie hipotensyjne prowadzi do istotnie zwiększonego 

ryzyka wystąpienia udaru mózgu (HR = 1,93; 95% CI 1,04–3,60; p = 0,038), a także 

nie wpływa istotnie na całkowitą śmiertelność (HR = 0,93; 95% CI 0,64–1,35; p = 0,710). 

U pacjentów bez zaburzeń funkcji poznawczych intensywne leczenie hipotensyjne 

znacząco redukuje ryzyko wystąpienia udaru mózgu (HR = 0,55; 95% CI 0,35–0,85;  

p = 0,008), a także całkowitą śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny (HR = 0,62; 95% 

CI 0,48–0,80; p < 0,001) [28]. 

Cunningham i wsp. opublikowali w 2021 roku wyniki przeglądu systematycznego 

przygotowanego w myśl zasad Cochrane Collaboration i metaanalizy, do której 

włączono dwanaście badań klinicznych, w których uczestniczyło łącznie 30 412 osób, 

zaś okres obserwacji mieścił się w zakresie od jednego roku do pięciu lat. Spośród włą-

czonych badań – w ośmiu pracach porównano aktywne leczenie z placebo, zaś spośród 

nich w pięciu uczestnicy badania byli oceniani w skali MMSE. Stwierdzono, że leczenie 

hipotensyjne prowadzi do poprawy wyniku w skali MMSE na poziomie średniej 

różnicy równej 0,20 (95% CI 0,10–0,29). Autorzy pracy zwrócili jednak uwagę, że 

w interpretacji tego wyniku należy uwzględnić dużą heterogenność oraz istotne ogra-

niczenia włączonych badań. Pozostaje również dyskusyjne, na ile taki wynik, jakkol-

wiek istotny statystycznie, może przekładać się na efekt istotny klinicznie. Autorzy 

wspomnianej pracy skonkludowali, że obecnie nie ma przekonujących dowodów jakoby 

leczenie hipotensyjne mogło skutecznie wpływać na poprawę funkcji poznawczych [29]. 

5. Podsumowanie 

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych. Na rozpo-

znanie nadciśnienia tętniczego pozwalają wartości ciśnienia skurczowego nie mniejsze 

niż 140 mm Hg i/lub ciśnienia tętniczego rozkurczowego nie mniejsze niż 90 mm Hg. 

Pomiary te powinny być wykonane podczas co najmniej dwóch wizyt lekarskich. 

Postawienie diagnozy nadciśnienia tętniczego jest również możliwe w oparciu o pomiary 
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wykonane podczas jednej wizyty lekarskiej, gdy wartość SBP jest nie mniejsza niż  

180 mm Hg, a wartość DBP nie jest mniejsza niż 110 mm Hg. 
Według przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych oszacowano, że 

liczba chorych na nadciśnienie tętnicze w Polsce przekracza dziesięć milionów, choć 
w części przypadków nadciśnienie tętnicze pozostaje nierozpoznane lub, pomimo 
leczenia, jest niezadowalająco kontrolowane. Współczesna farmakopea lekarzy różnych 
specjalności zajmujących się terapią nadciśnienia tętniczego obejmuje wiele grup 
leków hipotensyjnych, wśród których można wyróżnić leki podstawowe i dodatkowe. 

Zgodnie z wynikami publikacji przytoczonymi w niniejszej pracy przeglądowej, 
można stwierdzić, że związek nadciśnienia tętnicze z rozwojem zaburzeń funkcji po-
znawczych, zwłaszcza w przebiegu otępienia naczyniopochodnego, nie budzi wątpli-
wości. Zaburzenia te dotyczą szczególnie funkcji zapamiętywania. Pogorszeniu ulega 
pamięć robocza i pamięć krótkotrwała, a ponadto istotnie opóźnione jest przypomi-
nanie. Osoby, u których występowało nadciśnienie tętnicze w stopniu ciężkim i umiar-
kowanym, osiągały istotnie niższe wyniki oceny w skali MMSE w porównaniu do 
grupy kontrolnej. Wykazano również, że za zaburzenia funkcji poznawczych w naj-
większym stopniu odpowiadają uszkodzenia istoty białej okołokomorowej. 

Istnieją wyniki, zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i klinicznych, poka-
zujące, że skuteczne leczenie hipotensyjne wiąże się z istotnie lepszymi wynikami 
w zakresie oceny funkcji poznawczych, zaś najbardziej przekonujące wyniki dotyczą 
antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II oraz blokerów kanału wapniowego. 
Według części autorów niepewne jednak pozostaje, czy obserwowany w tych bada-
niach oraz metaanalizach efekt przekłada się na istotny efekt kliniczny. 

Zagadnienie związku zaburzeń funkcji poznawczych z nadciśnieniem tętniczym 
oraz jego leczeniem wymaga zatem dalszych badań. Należy zauważyć, że metodologia 
badań klinicznych w tym zakresie jest trudna, ponieważ istnieje wiele narzędzi służą-
cych do oceny funkcji poznawczych, a żadne z nich nie jest idealne. Ponadto dynamika 
rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych implikuje konieczność prowadzenia badań 
związanych z długotrwałą obserwacją, zaś wobec faktu, że cechy demencji najczęściej 
rozwijają się u osób w wieku podeszłym, których zwykle dotykają problemy wielo-
chorobowości, słabości i polipragmazji, mnogość czynników mogących wpływać na 
uzyskane wyniki wiąże się z koniecznością obserwacji dużych grup chorych. 
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Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu nadciśnienia tętniczego 

Streszczenie 

Nadciśnienie tętnicze (z licznymi powikłaniami) stanowi jeden z największych problemów dla zdrowia 

publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadciśnienie tętnicze może prowadzić między innymi do 
rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych, które istotnie wpływają na jakość życia chorych. Ryzyko wystą-

pienia tych zaburzeń w przebiegu nadciśnienia tętniczego mogą zwiększać na przykład: podwyższone 

stężenie homocysteiny we krwi, zaburzenia filtracji kłębuszkowej i gospodarki lipidowej, ale również 

czynniki społeczne takie jak edukacja na poziomie podstawowym, brak zatrudnienia czy zamieszkiwanie 
obszarów wiejskich. U podłoża tych zaburzeń leży dysfunkcja naczyń mózgowych prowadząca do niepra-

widłowej autoregulacji krążenia mózgowego, hipoperfuzji mózgu i uszkodzenia istoty białej (leukoarajoza). 

Szczególne znaczenie dla zdolności poznawczych przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym ma istota biała 

okołokomorowa. Wykazano, że zmiany te mogą wiązać się z pogorszeniem pamięci roboczej i krótkotrwałej 
oraz sprzyjać rozwojowi otępienia naczyniopochodnego. Pewne kontrowersje wzbudza zagadnienie ewen-

tualnego korzystnego wpływu leczenia hipotensyjnego na prewencję zaburzeń funkcji poznawczych. Istnieją 

wyniki badań podstawowych oraz badań klinicznych pokazujące istnienie takiego wpływu, zwłaszcza dla 

antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II oraz dla blokerów kanału wapniowego, lecz według 
niektórych autorów ten niewielki, choć istotny statystycznie, efekt nie przekłada się na dostrzegalny efekt 

kliniczny. 

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, leczenie hipotensyjne, otępienie, leukoarajoza 
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Cognitive impairment in the course of arterial hypertension 

Abstract 
Hypertension and its complications constitute one of the biggest problems for public health both in Poland 

and in the world. Among many complications, arterial hypertension may also lead to the development of 

cognitive dysfunctions, which have a significant impact on the patients' quality of life. The risk of these 

disorders in the course of arterial hypertension may be increased, among others, by increased blood 
homocysteine concentration, disorders of glomerular filtration and lipid metabolism, but also social factors 

such as primary education, unemployment, or living in rural areas. Underlying these disorders is a dysfunc-

tion of the cerebral vessels leading to abnormal autoregulation of the cerebral circulation, brain hypoperfusion, 

and damage to the white matter (leukoaraiosis). The periventricular white matter is of particular importance 
for cognitive abilities at elevated blood pressure. It has been shown that these changes may be associated 

with the deterioration of working and short-term memory and favor the development of vascular dementia. 

There is some controversy about the possible beneficial effects of antihypertensive treatment on the 

prevention of cognitive disorders. There are results of basic research and clinical studies showing the 
existence of such an effect, especially for angiotensin II AT1 receptor antagonists and for calcium channel 

blockers, but according to some authors this small, although statistically significant effect does not translate 

into a noticeable clinical effect. 

Keywords: arterial hypertension, hypotensive treatment, dementia, leukoaraiosis 
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Sprawność funkcjonalna chorych z cukrzycą typu 2 

1. Wstęp 

Cukrzyca jako choroba przewlekła niepostrzeżenie wkrada się w życie, powoduje 
zmiany jego rytmu oraz konieczność przeorganizowania wielu spraw [1]. Dodatkowo 
obniża samopoczucie, wywołując wiele negatywnych emocji [2]. Wypełnia całe życie, 
przerywając normalny rytm i często pogarsza sprawność związaną z wykonywaniem 
codziennych czynności. W przypadku cukrzycy typu 2 pacjenci doświadczają ograni-
czeń, które wynikają z charakteru i przebiegu choroby [3]. Czynności takie jak pomiar 
poziomu glukozy, zażywanie leków, wykonywanie wstrzyknięć insuliny, pilnowanie 
diety i przestrzeganie wizyt u lekarza stają się stałym elementem życia [4]. Utrzymująca 
się latami cukrzyca może powodować negatywne skutki w niemal każdym obszarze 
życia [1], dlatego stała się ważnym problemem nadzorowanym w ramach działań na 
rzecz zdrowia publicznego [5]. 

Cukrzyca typu 2 może prowadzić do wielu groźnych powikłań – zarówno ostrych, 
jak i przewlekłych [6, 7], zwłaszcza jeśli jest nieprawidłowo leczona oraz źle kontrolo-
wana. Powikłania te niewątpliwie utrudniają choremu funkcjonowanie w życiu codzien-
nym i są przyczyną wielu deficytów. W kompleksowej opiece diabetologicznej 
uwzględnia się leczenie, farmakoterapię, dietę, wysiłek fizyczny, regularne badania, 
unikanie używek, rzetelną edukację i odpowiednią profilaktykę [8]. Te wszystkie 
zachowania zdrowotne mogą wpływać na sprawność funkcjonalną pacjenta w jego 
środowisku domowym, zawodowym i społecznym. 

Ogromny postęp wiedzy, wielkie przemiany społeczne i ekonomiczne mobilizują 
naukowców i lekarzy do ciągłej pracy nad jeszcze lepszymi metodami leczenia cukrzycy 
i zapobiegania jej negatywnym skutkom. W doborze metody należy uwzględnić 
uzyskiwane efekty, aktualny stan psycho-fizyczny oraz indywidualną sytuację życiową 
pacjenta [9]. 

Człowiek chcący lepiej i skuteczniej zadbać o swoje zdrowie może poprzez zaanga-
żowanie, wprowadzenie zdrowych nawyków, dobrą edukację oraz prowadzenie działań 
profilaktycznych ograniczyć i opóźnić tempo rozwoju wielu chorób, w tym cukrzycy 
typu 2 [10]. 

Obszarem prowadzonych badań, których wyniki stały się podstawą do napisania 
artykułu, była analiza sprawności funkcjonalnej pacjentów z cukrzycą typu 2. 
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1.1. Cel 

Celem pracy była ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów z cukrzycą typu 2. 

1.2. Organizacja badań 

Badaniami objęto 100 pacjentów z cukrzycą typu 2 hospitalizowanych na oddziale 
internistycznym w szpitalu w Kościanie. Badania trwały 6 miesięcy. Respondentów 
poinformowano o celu ich przeprowadzania oraz zapewniono o całkowitej anonimo-
wości w kwestii udzielanych odpowiedzi. 

Kryterium włączenia do badań była świadoma zgoda pacjentów na udział w badaniu, 
obecna cukrzyca typu 2 oraz brak chorób współistniejących powodujących ograni-
czenia funkcjonalne (udar, choroba nowotworowa itp.) 

1.3. Materiał i metoda badań 

Badania miały charakter przekrojowy, zastosowano następujące narzędzia: 
1. Autorski kwestionariusz ankiety – składał się z 27 pytań. Poza kwestiami 

odnoszącymi się do sytuacji społeczno-demograficznej zawierał również pytania 
dotyczące: przebiegu cukrzycy, sposobu jej leczenia, obecności schorzeń współ-
istniejących, powikłań, aktywności fizycznej, a także wpływu choroby na stopień 
funkcjonowania pacjenta. 

2. Index Barthel – służy do oceny sprawności chorego w podejmowaniu czynności 
życia codziennego. Umożliwia ocenę 10 aktywności: utrzymanie higieny osobistej, 
przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie, spożywanie posił-
ków, korzystanie z toalety, mycie i kąpiel całego ciała, poruszanie się po po-
wierzchniach płaskich, wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie i rozbie-
ranie się, kontrolowanie stolca/zwieracza odbytu, kontrolowanie moczu/zwieracza 
pęcherza moczowego [11]. Interpretacja wyników jest następująca: 

a. 100-85 – stan funkcjonalny dobry, 
b. 84-20 – upośledzenie funkcjonalne średnio ciężkie, 
c. <20 – całkowita niesamodzielność. 

3. Skala depresji Becka (BDI, ang. Beck Depression Inventory) – służy do oceny 
nasilenia objawów depresyjnych, takich jak: poczucie beznadziejności, zaburzenia 
snu, problemy z podejmowaniem decyzji czy problemy z apetytem. Odpowiedzi 
na pytania dotyczą nasilenia objawów w okresie ostatnich 7 dni. Skala składa się 
z 21 pytań, na które pacjent samodzielnie udziela odpowiedzi [12]. Poziom depresji 
obliczany jest na podstawie uzyskanej sumy punktów. Ogólnie przyjmuje się 
następującą punktację: 

a. 0-11 – brak depresji lub obniżenie nastroju, 
b. 12-26– depresja łagodna, 
c. 26-49 – depresja umiarkowana, 
d. 50 i więcej – depresja ciężka. 

4. Analiza statystyczna – uzyskany materiał badawczy poddano szczegółowej ana-
lizie statystycznej, wykorzystując program SPSS for Windows 11.5. Prezentacji 
danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy dokonano przedstawiając 
uzyskane liczebności (N) oraz ich rozkład procentowy (%). Wykorzystano test ꭓ2, 
przyjmując poziom istotności p < 0,05. W analizie sprawności funkcjonalnej wyko-
rzystano zmienne: płeć, wiek, czas trwania choroby, choroby współistniejące oraz 
powikłania cukrzycowe. 
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2. Wyniki 

Badania przeprowadzono wśród grupy 100 pacjentów (42 kobiet i 58 mężczyzn). 

Respondenci charakteryzowali się rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz byli w trakcie 

hospitalizacji w szpitalu na oddziale internistycznym (w Kościanie). Średnia wieku re-

spondentów wynosiła 71,12 ±9,34 roku. Spośród badanych najliczniejszą grupę stano-

wili mieszkańcy wsi 56% – 56 osób, a 44% – 44 osoby to mieszkańcy terenów miejskich. 

Wśród osób z cukrzycą typu 2 wykazano duże zróżnicowanie w wykształceniu. Naj-

liczniejszą grupę stanowili badani z wykształceniem zawodowym – 62% (62 respon-

dentów), najmniejszą grupą byli badani z wykształceniem wyższym – 3% (3 osoby). 

Wśród respondentów ponad połowa (75% – 75 osób) to osoby w formalnych związ-

kach małżeńskich. 

Charakterystykę danych socjodemograficznych i klinicznych przedstawiono 

w tabeli 1 i tabeli 2. 

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanej grupy 

Zmienna Podgrupa N % 

Płeć kobieta 

mężczyzna 

42 

58 

42 

58 

Wiek <50. r.ż. 

51.-70. r.ż. 

>71. r.ż. 

3 

48 

49 

3 

48 

49 

Wykształcenie podstawowe 

zawodowe 

średnie 

wyższe 

14 

62 

21 

3 

14 

62 

21 

3 

Stan cywilny panna/kawaler 

mężatka/żonaty 

wdowa/wdowiec 

rozwiedziona/rozwiedziony 

5 

75 

18 

2 

5 

75 

18 

2 

Miejsce zamieszkania miasto  

wieś  

44 

56 

44 

56 

Sytuacja 

mieszkaniowa 

mieszka samodzielnie 

mieszka z rodziną 

mieszka z osobą 

niepełnosprawną 

mieszka w DPS 

8 

90 

1 

 

1 

8 

90 

1 

 

1 

BMI (body mass 

indeks) 

prawidłowa 

nadwaga 

13 

87 

13% 

87% 

Aktywność zawodowa zatrudniony 

rencista 

emeryt 

3 

73 

24 

3% 

73% 

24% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2. Charakterystyka danych klinicznych  

Zmienna Podgrupa N % 

Choroby 

współistniejące* 

nadciśnienie tętnicze 

choroba niedokrwienna serca 

stan po udarze mózgu 

stan po zawale mięśnia 

sercowego 

przewlekła niewydolność nerek 

choroby tarczycy 

miażdżyca kończyn dolnych 

POChP 

91 

52 

27 

27 

 

21 

15 

14 

12 

91 

52 

27 

27 

 

21 

15 

14 

12 

Czas trwania cukrzycy <5 lat 

6-15 lat 

>15 lat 

21 

39 

40 

21 

39 

40 

Metody leczenia 

cukrzycy 

leki doustne 

leki doustne i insulina 

insulina 

40 

16 

44 

40 

16 

44 

Powikłania 

cukrzycowe* 

retinopatia 

nefropatia 

neuropatia 

zespół stopy cukrzycowej 

nie zdiagnozowano powikłań 

42 

21 

48 

12 

18 

42 

21 

48 

12 

18 

* Suma odpowiedzi uzyskanych w tym pytaniu była większa niż 100%, ponieważ badani mogli wskazać 

więcej niż jedną odpowiedź, 

źródło: opracowanie własne. 

W analizie sprawności funkcjonalnej wykorzystano zmienne: płeć, wiek, czas 

trwania choroby, choroby współistniejące, powikłania cukrzycowe. 

Oceniając sprawność funkcjonalną za pomocą skali Index Barthel stwierdzono, że 

większość grupy (56 chorych) uzyskała punkty mieszczące się w przedziale 100 – 86 pkt, 

co potwierdza dużą sprawność grupy w zakresie samoopieki. Średnia dla wyników 

uzyskanych w tej skali wyniosła 75,90 ±28,18 przy medianie 90,00. 

Analizując powiązanie sprawności z płcią respondentów wykazano, iż płeć wpływa 

na sprawność funkcjonalną chorych. Analizując otrzymane wyniki zaobserwowano 

wyższą sprawność i niezależność wśród mężczyzn (62, 1%). Przedstawia to tabela 3. 

Tabela 3. Płeć pacjentów a ocena sprawności wg skali Index Barthel 

 Kobieta Mężczyzna 

N % N % 

Stan pacjenta lekki 20 47,6 36 62,1 

Stan pacjenta średnio ciężki 18 42,9 19 32,8 

Stan pacjenta bardzo ciężki 4 9,5 3 5,2 

Ogółem 42 100,0 58 100,0 

ꭓ2 = 2,239; p > 0,05 (p = 0,327)** 

** nieistotne statystycznie, 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując powiązanie sprawności z wiekiem respondentów oraz czasem trwania 

choroby wykazano, że im respondenci są starsi albo dłużej chorują, tym wykazują 

mniejszą sprawność (tab. 4 i 5). 

Tabela 4. Wiek pacjentów a ocena sprawności wg skali Index Barthel 

 <50 lat 51-70 lat >70 lat 

N % N % N % 

Stan pacjenta lekki 2 66,7 36 75,0 18 36,7 

Stan pacjenta średnio ciężki 1 33,3 11 22,9 25 51,1 

Stan pacjenta bardzo ciężki 0 0 1 2,1 6 12,2 

Ogółem 3 100,0 48 100,0 49 100,0 

ꭓ2 = 15,383; p < 0,05 (p = 0,004)* 

* istotne statystycznie, 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 5. Czas trwania choroby a ocena sprawności wg skali Index Barthel  

 < 5 lat 6 do 15 lat > 15 lat 

N % N % N % 

Stan pacjenta lekki 13 61,9 28 72,8 15 37,5 

Stan pacjenta średnio ciężki 8 38,1 9 23,1 20 50,0 

Stan pacjenta bardzo ciężki 0 0 2 5,1 5 12,5 

Ogółem 21 100,0 39 100,0 40 100,0 

ꭓ2=11,584; p<0,05 (p=0,021)* 

* istotne statystycznie 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród ankietowanych pacjentów w stanie funkcjonalnym dobrym było 72,8% (N = 28) 

badanych, którzy chorowali na cukrzycę 6-15 lat. W grupie respondentów całkowicie 

niesamodzielnych było 12,5% (N = 5) badanych, którzy chorowali na cukrzycę dłużej 

niż 15 lat, natomiast 5,1% (N = 2) 6-15 lat. 

Nie odnotowano także istotnej statystycznie korelacji pomiędzy poziomem wy-

kształcenia respondentów a wynikami skali Barthel (ꭓ2 = 4,056; p = 0,669). 

Analizując powiązanie sprawności funkcjonalnej z obecnością chorób współistnie-

jących u respondentów wykazano, iż występowanie chorób współistniejących w zna-

czącym stopniu przyczynia się do ograniczenia sprawności funkcjonalnej, a w mniejszym 

stopniu do powstania depresji (tab. 6). 

Tabela 6. Występowanie schorzeń współistniejących a ograniczenia funkcjonowania chorych z cukrzycą 

 Nie więcej niż 

1 schorzenie 

2-3 schorzenia 4-6 schorzeń ꭓ2 p 

N % N % N % 

Sprawność 

funkcjonalna wg 

Index Barthel  

0 0 18 64,3 66 93,0 17,586 >0,001* 

Skala depresji 

Becka 

0 0 9 32,1 39 54,9 5,110 0,078 

* wynik istotny statystycznie p < 0.05, 

źródło: opracowanie własne. 
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Analizując powiązanie sprawności z obecnością powikłań wykazano, iż nefropatia 

cukrzycowa w największym stopniu ogranicza sprawność funkcjonalną (p = 0,005). 

Stwierdzono także, że pacjenci bez powikłań cukrzycowych wykazują większą aktyw-

ność fizyczną (p = 0,001). Ponadto powikłania takie jak retinopatia (p = 0,224), neuro-

patia (p = 0,060), stopa cukrzycowa (p = 0,252) w mniejszym stopniu ograniczały 

aktywność fizyczną. 

Uwzględniając dane, jakie uzyskano w badaniu, zaobserwowano, że pacjenci nie-

prowadzący samokontroli w związku z cukrzycą częściej wskazują ograniczenia funkcjo-

nowania w sferze fizycznej (p = 0,036) niż pacjenci prowadzący samokontrolę, a także, 

że pacjenci regularnie prowadzący samokontrolę w związku z cukrzycą rzadziej 

doświadczają ograniczeń w funkcjonowaniu w sferze emocjonalnej. 

Sprawność funkcjonalną w sferze emocjonalnej oceniono za pomocą skali depresji 

Becka, która pozwoliła określić stopień nasilenia objawów depresji. Objawy świad-

czące o umiarkowanym nasileniu depresji występowały u 52,0% (N = 52) badanych, 

a umiarkowanie ciężka depresja przejawiała się u 5,0% (N = 5) badanych. Żaden 

z respondentów nie uzyskał liczby punktów świadczących o bardzo ciężkiej depresji. 

Średnia liczba punktów uzyskanych w skali Index Becka wyniosła 13,60 ±7,18. Im 

większe jest nasilenie objawów depresji wg skali Becka, tym częściej pacjenci odczu-

wają obniżenie sprawności funkcjonalnej. 

Analizując powiązanie sprawności z nasileniem objawów depresji wykazano, iż 

nasilenie objawów depresji częściej wpływa na stan emocjonalny niż na stan fizyczny 

(Index Barthel). Ograniczenia funkcjonowania w sferze emocjonalnej dotyczyły wszyst-

kich badanych z umiarkowanie ciężką (N = 5; 100,0%) depresją, a także większości 

badanych z łagodną depresją (N = 37; 71,2%) i tylko 14,0% pacjentów (N = 6) nie-

mających objawów depresji (tab. 7). 

Tabela 7. Ocena nasilenia objawów depresji wg skali depresji Becka a ograniczenia funkcjonowania 

pacjentów z cukrzycą 

 Brak depresji Łagodna 

depresja 

Umiarkowanie 

ciężka depresja  

ꭓ2 p 

N % N % N % 

Stan fizyczny 33 76,7 46 88,5 5 100,0 3,407 0,182** 

Stan 

emocjonalny 

6 14,0 37 71,2 5 100,0 36,555 <0,001* 

** nieistotne statystycznie  
* wynik istotny statystycznie p < 0.05 

Źródło: opracowanie własne. 

3. Dyskusja 

Nie ulega wątpliwości, że cukrzyca typu 2 jest schorzeniem przewlekłym i stanowi 

olbrzymi światowy problem zdrowotny. 

Zebrany materiał i dokonana analiza wyników wykazały ograniczenia w zakresie 

sprawności funkcjonowania pacjentów z cukrzycą typu 2. Kobiety wykazywały gorszą 

sprawność funkcjonalną niż mężczyźni i obniżenie jakości życia z powodu cukrzycy. 

Obniżona jakość życia oraz gorsza sprawność funkcjonowania występowała także 

u osób po 50. r.ż. Opisywane dotąd badania również wykazały, iż wraz z wiekiem wzrasta 

odsetek osób z niepełnosprawnością w zakresie podstawowych czynności życiowych 
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[13]. Wiek ma duży wpływ na ogólne funkcjonowanie – im pacjent był starszy, tym 

mniej miał punktów w Index Barthel. Podobne rezultaty uzyskano w badaniu przepro-

wadzonym przez Bujnowską-Fedak i wsp., gdzie pogorszenie sprawności wyraźnie 

narastało w grupie pacjentów w wieku 75 lat i więcej [14]. Zbliżone rezultaty badań 

uzyskały także Markiewicz i Cebulak, gdzie pacjenci objęci długoterminową domową 

opieką pielęgniarską wymagali umiarkowanej lub znacznej pomocy w zaspakajaniu 

podstawowych czynności życiowych [15]. 

Badania własne wykazały zależność między czasem trwania choroby a występo-

waniem ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. U pacjentów chorujących na cukrzycę 

dłużej niż 15 lat miało miejsce pogorszenie jakości życia. Podobnych spostrzeżeń 

dokonali Kocka i wsp., według których dłuższy czas trwania choroby powodował 

niższą ocenę zadowolenia z jakości swojego zdrowia [16]. 

Z analizy badań własnych wynika również, że pacjentom z cukrzycą typu 2 

towarzyszą inne choroby, które przyczyniają się w znacznym stopniu do ograniczenia 

funkcjonowania w sferze fizycznej. Na pierwszym miejscu z dużą przewagą występuje 

choroba nadciśnieniowa (91%). U połowy osób badanych występowała choroba niedo-

krwienna serca (52%). Nieco inne wyniki uzyskała Borucka i wsp. [17]. Najczęstszą 

chorobą współistniejącą w cukrzycy była niewydolność serca (79,3%), następnie nad-

ciśnienie tętnicze (77%) i choroba niedokrwienna serca (43,7%) [17]. 

Cukrzyca typu 2 bardzo często przyczynia się do wystąpienia powikłań, które 

w istotny sposób utrudniają funkcjonowanie pacjenta. Z przeprowadzonych badań 

własnych wynika, że najczęstszym powikłaniem była neuropatia (48%), następnie reti-

nopatia (42%), nefropatia (21%) oraz zespół stopy cukrzycowej (12%). W badaniach 

Kurpas i wsp. wykazano, że obecność powikłań cukrzycy najsilniej wpływa na dzie-

dzinę fizyczną i psychologiczną, obniżając tym samym poziom jakości życia [18]. 

Cukrzyca wpływa na wiele sfer życia człowieka. Badania własne wykazały, że 

choroba ta obciąża najbardziej sferę fizyczną (84%). Glińska i wsp. potwierdzili, że 

niezależnie od typu cukrzycy, występuje wpływ na dwie najważniejsze sfery życia: 

fizyczną i psychiczną, a w mniejszym stopniu na duchową i społeczną [19]. 

Analizując dane przeprowadzonych badań własnych, wykazano, iż objawy łagodnej 

depresji występowały u ponad połowy pacjentów (52%). W badaniu Wojtaszek i wsp. 

wysunięto wniosek, iż osoby chorujące powyżej 20 lat na cukrzycę częściej korzystały 

z pomocy lekarza psychiatry niż inni pacjenci. Także osoby, które miały powikłania 

cukrzycowe, częściej leczyły się na depresję [20]. 

Badania własne wykazały, że prowadzenie samokontroli ma pozytywny wpływ na 

funkcjonowanie pacjenta z cukrzycą typu 2. Potwierdzają to inne badania, które do-

wiodły, iż im większa samodzielność w zakresie prawidłowych zachowań zdrowotnych, 

tym większa samodzielność w kontroli stanu zdrowia i zakresie samoopieki [21]. Pa-

cjenci charakteryzujący się wyższym poziomem zachowań zdrowotnych i pozytywnym 

nastawieniem psychicznym cieszyli się znacznie lepszym poziomem jakości życia, 

zwłaszcza w dziedzinie psychologicznej, relacjach społecznych oraz w środowisku [22]. 

Podsumowując, należy podkreślić, że ważna jest odpowiednia motywacja i wytrwa-

łość pacjenta oraz bycie dobrym partnerem zespołu leczącego. Opiekując się pacjentem 

z cukrzycą typu 2, należy dążyć do dobrego wyrównania metabolicznego, przeprowadzać 

rzetelną edukację i prowadzić profilaktykę późnych powikłań. Wszystko to przyczynia 

się do zmniejszenia niesprawności i lepszego komfortu życia chorych. 
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4. Wnioski 

1. Czas trwania cukrzyce typu 2 wpływa negatywnie na sprawność funkcjonalną 

pacjentów. 

2. Obecność schorzeń współistniejących wpływała na pogorszenie funkcjonowania 

chorych z cukrzycą typu 2, głównie w sferze fizycznej. 

3. Większe nasilenie objawów depresji wg skali Becka u pacjentów powodowało 

obniżenie jakości życia z powodu cukrzycy. Obniżenie funkcjonowania w sferze 

emocjonalnej, rodzinnej oraz kontaktów społecznych stwierdzono u pacjentów, 

którzy mieli nasilone objawy depresji. 

4. Pacjenci nieprowadzący samokontroli w związku z cukrzycą częściej wskazują 

ograniczenia funkcjonowania w sferze fizycznej. 
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Sprawność funkcjonalna chorych z cukrzycą typu 2 

Streszczenie 
Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą metaboliczną. Przebiega skrycie, rozwija 

się w wyniku niepożądanej interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi a środowiskowymi (mała aktyw-

ność fizyczna, złe nawyki żywieniowe, nałogi, szybsze tempo życia, stres, napięcie nerwowe). 

Współczesne metody leczenia są skuteczne i bezpieczne. Obejmują farmakoterapię (leki doustne, leczenie 

skojarzone, insulionoterapia) oraz terapię niefarmakologiczną (dieta, wysiłek fizyczny, edukacja, samo-

kontrola, profilaktyka). 

Celem niniejszej pracy była ocena sprawności funkcjonowania pacjentów z cukrzycą typu 2 w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, rodzinnej i społecznej oraz przedstawienie czynników wpływających na ogólne funkcjono-
wanie i jakość życia osób chorujących na cukrzycę. 

Analizie poddano 100 pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 hospitalizowanych na oddziale 

wewnętrznym SP ZOZ w Kościanie. Najmłodszy respondent miał 30 lat, najstarszy 90. Wśród badanych 

było 42% kobiet i 58% mężczyzn. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz skalę 
Barthel, oceniającą sprawność chorego i skalę Becka, służącą do oceny nasilenia objawów depresji. 

Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że cukrzyca typu 2 wywiera negatywny wpływ na sprawność 

funkcjonalną pacjentów. Ograniczenia dotyczą sfery fizycznej, emocjonalnej, rodzinnej i społecznej. Wiek 

pacjentów, obecność schorzeń współistniejących, czas trwania choroby, powikłania cukrzycowe, problemy 
z pamięcią i koncentracją oraz nasilenie objawów depresji to czynniki powodujące pogorszenie sprawności 

i jakości życia osób z cukrzycą typu 2. 

Wyniki poddano analizie statystycznej, która wykazała, iż cukrzyca typu 2 powoduje znaczne obniżenie 

sprawności funkcjonalnej i gorszą jakość życia pacjentów. 
Słowa kluczowe: cukrzyca, sprawność funkcjonalna, jakość życia 
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Functioning capability of ill patients with type 2 diabetes 

Abstract 
Type 2 diabetes is the most frequently occuring long-drawn-out metabolic disease. It runs secretly, develops 

as a result of the undesirable interaction between genetic and environmental factors (low physical activity, 

bad eating habits, addictions, faster pace of life, stress, nervous tension). 

Modern methods of treatment are effective and safe. They include pharmacotherapy (oral drugs, combi-
nation therapy, insulin therapy) and non-pharmacological therapy (diet, physical exercise, education, self- 

-control, prevention). 

The aim of this study was to assess the functional capability of patients with type 2 diabetes in the physical, 

emotional, family and social spheres and to present the factors affecting the overall functioning and quality 
of life of people with diabetes. 

100 patients with diagnosed type 2 diabetes hospitalized in the internal department of the SP ZOZ in 

Kościan were analyzed. The youngest respondent was 30, the oldest was 90. Among the respondents there 

were 42% women and 58% men. The study used proprietary questionnaire and Barthel scale, assessing the 
patient's capability and Beck's scale, used to assess the severity of depressive symptoms. 

The analysis of the conducted research shows that type 2 diabetes has a negative impact on the functional 

capability of patients. The restrictions apply to the physical, emotional, family and social spheres. Patients' 

age, the presence of comorbidities, the duration of the disease, diabetic complications, memory and 
concentration problems, and the severity of depressive symptoms are factors that deteriorate the capability 

and quality of life of people with type 2 diabetes. The results were analyzed statistically and it showed that 

type 2 diabetes causes a significant reduction in functional capability and poorer quality of life of patients. 

Keywords: diabetes, functional capability, quality of life 
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Małgorzata Anna Lewandowska1, Anna Szydłowska2 

Epidemia otyłości wyzwaniem dla anestezjologii 

i interdyscyplinarnej współpracy  

w okresie okołooperacyjnym 

1. Wprowadzenie 

Powszechność otyłości osiągnęła rozmiary epidemii w wielu krajach świata. Co 

ważne, problem ten dotyczy już każdej kategorii wiekowej pacjentów: dzieci, osób 

dorosłych i populacji geriatrycznej [1, 2]. Także u kobiet w wieku rozrodczym wzrosła 

częstość otyłości [3], a otyłość u kobiet w ciąży ma wiele niekorzystnych aspektów [3-6] 

i wpływa m.in. na wzrost ryzyka nadciśnienia i cukrzycy [3, 4, 7,] oraz na wyższe 

ryzyko niekorzystnych wyników noworodka, np. makrosomię [5, 8] lub hipotrofię [8]. 

Te powikłania skutkują u matki i dziecka wyższym ryzykiem chorób metabolicznych 

i sercowo-naczyniowych w dalszym ich życiu [5, 8]. Wszystkie te elementy (a przede 

wszystkim wpływ środowiska wewnątrzmacicznego na płód) można włączyć do etapów 

programowania chorób niezakaźnych, chociaż patomechanizmy tego procesu są zło-

żone i nie w pełni wyjaśnione [3, 5]. 

W rozwoju otyłości podkreślana jest rola nieprawidłowego stylu życia (razem 

z genetycznymi i środowiskowymi czynnikami). Możliwość rodzinnego efektu niepra-

widłowego stylu życia stwierdziła w swoich badaniach M. Lewandowska, oceniając 

wpływ rodzinnej historii chorób przewlekłych (nadciśnienia [9] lub cukrzycy [10] 

w rodzinie) na ryzyko powikłań ciąży. 

Literatura zwraca uwagę na potrzebę leczenia otyłości, włączając leczenie metodami 

operacyjnymi [11]. W szerokiej dyskusji o otyłości nie powinno zabraknąć tematu 

wpływu otyłości na anestezję [12, 13]. 

Otyłość może być bezpośrednim celem operacji bariatrycznej, ale pacjent otyły może 

być też zakwalifikowany do każdej klasycznej operacji [11, 14]. Co ważne, każdy 

pacjent otyły może być potencjalnie poddany operacji w trybie pilnym lub planowym. 

Należy podkreślić, że postęp metod operacyjnych (w kierunku metod małoinwazyjnych 

i robotyki) zwiększa odpowiedzialność związaną z anestezjologią, ponieważ podejmo-

wane są aktualnie operacje u pacjentów z coraz większym ryzykiem i w ciężkim stanie. 

Pomimo postępu okres okołooperacyjny u otyłego pacjenta nadal jest związany z wyższym 

ryzykiem powikłań. Wiele czynników powiązanych z otyłością stanowi punkty kry-

tyczne medycyny okołooperacyjnej. A współczesna anestezjologia musi być przygo-

towana na różne wyzwania [11, 14]. 

Celem tego rozdziału jest prezentacja wybranych elementów wąskiej specjalizacji, 

jaką jest anestezjologia, w aspekcie leczenia otyłości. Temat zagrożeń związanych ze 

znieczuleniem pacjenta otyłego zasługuje na zainteresowanie i wymaga omówienia 
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w aspekcie interdyscyplinarnej współpracy lekarzy różnych specjalności. Nadrzędnym 

celem tej współpracy jest optymalizacja bezpieczeństwa pacjenta otyłego w okresie 

okołooperacyjnym. 

2. Ogólne implikacje otyłości w aspekcie zagrożeń powikłaniami 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization), 

otyłość jest definiowana jako wskaźnik masy ciała (BMI, ang. body mass index) równy 

lub wyższy od 30,0 kg/m², a w tym wyróżnia się otyłość I stopnia (BMI 30,0-34.9 

kg/m²), otyłość II stopnia (BMI 35,0-39,9 kg/m²) oraz otyłość III stopnia, zwaną 

„chorobliwą otyłością” (BMI ≥ 40,0 kg/m²). Do określenia otyłości u osób w wieku od 

2 do 18 lat stosuje się raczej skalę centylową [2]. 

Należy podkreślić, że otyłość jest wymieniana jako osobna jednostka chorobowa, 

ale jest to jednocześnie poważny czynnik ryzyka innych chorób cywilizacyjnych. Cho-

roby współistniejące towarzyszące otyłości zwiększają ryzyko powikłań u pacjentów 

otyłych poddanych operacji. Z punktu widzenia anestezjologii ważny jest związek 

otyłości z wyższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, cukrzycy 

typu 2 czy astmy. Otyłości może towarzyszyć obturacyjny bezdech senny (OBS), 

dyslipidemia, choroby wątroby, nowotwory, a także zaburzenia psychiczne, choroby 

zwyrodnieniowe stawów lub zaburzenia rozrodcze [15, 16]. 

Współistnienie otyłości i innych chorób cywilizacyjnych u pacjentów poddawanych 

klasycznym zabiegom operacyjnym wymaga uwzględnienia przez anestezjologa inter-

akcji między lekami i procedurami anestezjologicznymi a innymi lekami (np. lekami 

przeciwnadciśnieniowymi, lekami antyarytmicznymi czy lekami przeciwkrzepliwymi). 

Procedury anestezji dzieci, osób dorosłych i populacji geriatrycznej mają odrębne 

charakterystyki. Specyficzna jest też anestezja „położnicza”. Otyłość może pogłębiać 

zagrożenia wynikające z charakterystyk tych szczególnych populacji pacjentów [16]. 

Okres przedoperacyjny u pacjentów otyłych jest obciążony wzrostem liczby po-

wikłań ze strony układu oddechowego ze względu na zaburzenia podatności płuc i ściany 

klatki piersiowej, zapadnięcie się płuca oraz na różnego stopnia hipoksemię. Powikłania 

śródoperacyjne mogą dotyczyć trudności w dawkowaniu leków do indukcji znieczu-

lenia i do podtrzymania znieczulenia, trudności w utrzymaniu drożności dróg oddecho-

wych, możliwości uszkodzenia nerwów obwodowych, problemów w podawaniu płynów 

i ryzyka powikłań zakrzepowych. W okresie pooperacyjnym pacjenci otyli mają wyższe 

ryzyko rozwoju zawału mięśnia sercowego, zakrzepicy żył głębokich, infekcji ran, 

infekcji dróg moczowych czy urazu nerwów [16, 17]. 

Rozwój nowych metod operacyjnych wymusza powstanie podspecjalizacji aneste-

zjologii dedykowanej leczeniu otyłości, która ma specyficzne potrzeby. Ta podspecja-

lizacja anestezjologii obejmuje specyficzną wiedzę z patofizjologii i farmakoterapii, 

a także wiedzę o postępowaniu przed-, śród- i po-operacyjnym. 

3. Patofizjologia i anatomia otyłości w aspekcie zagrożeń związanych 

z anestezją 

Z punktu widzenia patofizjologii otyłość jest chorobą wieloczynnikową spowodowaną 

współoddziaływaniem czynników genetycznych, środowiskowych i hormonalnych. 

Otyłości towarzyszy nasilony stan zapalny i nasilony stres oksydacyjny, insulinoopor-

ność i dysfunkcja śródbłonka [18]. Obecność nadmiaru tkanki tłuszczowej u pacjentów 
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otyłych wpływa na farmakokinetykę leków znieczulających w zależności od ich roz-

puszczalności w liposomach i rozmieszczenia w tkankach. Pacjenci otyli metabolizują 

środki lipofilne szybciej niż pacjenci bez otyłości [19]. W otyłości centralnej (przy 

większym odkładaniu się tłuszczu w jamie brzusznej lub trzewnej), tkanka tłuszczowa 

w centralnej części ciała jest bardziej podatna na wytwarzanie mediatorów zapalnych 

i głównie otyłość centralna jest związana ze stanami patologicznymi, zwiększającymi 

ryzyko chorób związanych z otyłością [18, 20]. Pacjenci z otyłością centralną wykazują 

również zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań okołooperacyjnych (przed-, śród- 

i pooperacyjnych) [11, 18, 20]. 

Anatomiczne zmiany towarzyszące otyłości, szczególnie ważne w aspekcie znie-

czulenia [21-23] to między innymi nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej 

w ścianie klatki piersiowej i przeponie oraz w jamie brzusznej. Obecność nadmiernej 

tkanki tłuszczowej w tych obszarach utrudnia ich działania mechaniczne, a podatność 

płuc jest zmniejszona. Obserwuje się zmniejszenie siły mięśni oddechowych u osób 

otyłych. W pozycji płaskiej na plecach zawartość jamy brzusznej przesuwa się w górę, 

uciskając małe drogi oddechowe u podstawy płuc i upośledzając wentylację. U otyłych 

pacjentów stwierdza się zmniejszoną całkowitą pojemność płuc, wydechową objętość 

rezerwową i czynnościową pojemność zalegającą. Niska czynnościowa pojemność 

zalegająca skutkuje szybką desaturacją krwi tętniczej w przypadku bezdechu (np. 

w czasie intubacji). Ważną implikacją anatomiczną otyłości są warunki utrudniające 

intubację dotchawiczą [21-23]. 

4. Ocena pacjenta otyłego przed znieczuleniem 

Chirurgia bariatryczna staje się aktualnie standardem w leczeniu ciężkiej otyłości. 

Pacjenci otyli, zwłaszcza z chorobami współistniejącymi, mogą potencjalnie wykazywać 

zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań podczas zabiegów chirurgicznych. 

Przed operacją pacjenta otyłego należy ocenić funkcje głównych układów organizmu 

[11]. Przydatnym narzędziem w ocenie ryzyka śmiertelności u operowanych pacjentów 

są różne skale do oceny ryzyka śmiertelności w chirurgii otyłości. Oczywiście należy 

obliczyć BMI pacjenta, zidentyfikować choroby współistniejące i wcześniej występu-

jące powikłania, a także ocenić możliwość wystąpienia potencjalnych powikłań podczas 

aktualnej operacji [11]. Nie bez znaczenia jest zastosowanie zaleceń związanych z wdro-

żeniem koniecznych modyfikacji, jak np. zaprzestanie palenia przed operacją. Inne 

elementy postępowania okołooperacyjnego obejmują między innymi wczesne (przed 

operacją) zaplanowanie postępowania pooperacyjnego, np. wczesnej mobilizacji po 

operacji [11]. 

Przedoperacyjna ocena układu oddechowego u pacjentów jest niezbędna, a w tym 

określenie saturacji (wysycenia tlenem) krwi tętniczej (SpO2) i ocena ciśnienia parcjal-

nego dwutlenku węgla (pCO2) [24]. Ważne jest również, aby zidentyfikować zaburzenia 

oddychania podczas snu, przede wszystkim występowanie obturacyjnego bezdechu sen-

nego (OBS) [25]. Kwestionariusz STOP Bang jest przydatny w ocenie potencjalnego 

występowania bezdechów sennych. OBS i niezdolność tolerowania ciągłego dodatniego 

ciśnienia w drogach oddechowych są związane z wyższym ryzykiem okołooperacyj-

nych powikłań oddechowych i sercowo-naczyniowych [11, 24, 25]. W razie potrzeby 

należy skierować pacjenta do specjalisty przed planowaną operacją, szczególnie jeśli 

pacjent ma w wywiadzie duszność wysiłkową, bóle głowy lub zmiany w EKG [11]. 
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W publikacjach autorstwa T. Gaszyńskiego można znaleźć specjalistyczne wska-

zówki dotyczące anestezjologii bariatrycznej [12, 13]. 

Ocena utrzymania drożności dróg oddechowych to ważny element badania przed-

operacyjnego u pacjenta otyłego [12, 13]; pacjenci otyli są narażeni na wyższe ryzyko 

trudnej lub nieudanej intubacji [11]. Wyższe ryzyko wystąpienia niedrożność dróg odde-

chowych podczas znieczulenia ogólnego wykazują pacjenci z niewielką odległością 

między brodą a czubkiem chrząstki tarczycy, spłaszczonymi przednio-tylnymi rysami 

twarzoczaszki, zwężeniem części ustnej gardła i względną makroglosją. W aspekcie 

potencjalnych trudności z intubacją dotchawiczą przedoperacyjna ocena dróg odde-

chowych powinna objąć informacje o historii OBS, wcześniej stwierdzanej trudnej 

intubacji i/lub problemach podczas wcześniejszych znieczuleń, występowaniu choroby 

refluksowej przełyku, ocenę obwodu szyi pacjenta, ocenę (stopnia) otwarcia ust i wy-

sunięcie żuchwy, ocenę obecności nadmiaru tkanki tłuszczowej w okolicy szyi i ocenę 

ruchomości szyi. Oprócz trudnych lub nieudanych intubacji u pacjentów otyłych 

można się spodziewać utrudnionej wentylacji [11]. 

W ocenie układu sercowo-naczyniowego [26-28] należy zwrócić uwagę na ocenę 

EKG, co pozwala zidentyfikować nierozpoznane wcześniej nieprawidłowości serca [26]. 

Pacjenci z otyłością (i nadwagą) wykazują zwiększone ryzyko arytmii, zwłaszcza 

migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego (a czynnikami zwiększającymi 

ryzyko tych zaburzeń są niedotlenienie lub choroby serca). Obturacyjny bezdech senny 

może wpływać na rozwój arytmii. Różne czynniki, takie jak m.in. przebudowa przed-

sionka, zwiększona objętość krwi, podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku oraz 

czynniki neurohormonalne, mogą znacząco wpływać na rozwój arytmii. U pacjentów 

otyłych stwierdza się przerost (ekscentryczny lub koncentryczny) lewej komory, a na-

stępnie dysfunkcję rozkurczową i wzrost ryzyka rozwoju nadciśnienia płucnego [27]. 

U otyłych pacjentów, wśród ważnych (chociaż na pozór prozaicznych) problemów 

należy wymienić potencjalne trudności w pomiarze ciśnienia tętniczego krwi za pomocą 

znormalizowanego sprzętu. W celu dokładnego określenia pomiarów ciśnienia tętni-

czego może zaistnieć potrzeba pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią (metodą krwa-

wą) [28]. 

Reasumując, identyfikacja następujących zdarzeń może pomóc w rozpoznaniu wyż-

szego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej podczas operacji pacjenta otyłego: (1) rodzaj 

operacji, (2) obecność choroby wieńcowej, (3) historia zastoinowej niewydolności 

serca, (4) historia choroby naczyniowo-mózgowej, (5) historia stosowania insuliny, 

(6) podwyższone stężenie kreatyniny w osoczu (>2 mg/dl) przed operacją. 

5. Główne wyzwania w anestezji pacjenta otyłego 

Okołooperacyjna opieka nad pacjentem otyłym obejmuje wiele elementów [12, 13], 

a najważniejsze to: zarządzanie drogami oddechowymi i zabezpieczenie przed rozwo-

jem niewydolności oddechowej [29-32], bezpieczne pozycjonowanie pacjenta [33], 

kontrola działania leków [19], odpowiednia płynoterapia [34, 35], dodatkowa farmako-

terapia [19] oraz monitorowanie i leczenie niewydolności różnych narządów ważnych 

życiowo. 

Badajac otyłego pacjenta, przed operacją należy stworzyć plan postępowania po-

operacyjnego i ocenić potencjalną potrzebę wzmożonej opieki pooperacyjnej. Należy 

ocenić takie czynniki jak: (1) obecność chorób współistniejących, (2) wyniki skal ryzyka 
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operacyjnego, (3) rodzaj zabiegu operacyjnego, (4) obecność obturacyjnego bezdechu 

sennego i wyniki skali ryzyka OBS – np. wspomnianej wyżej skali STOP Bang, 

(5) ocena potencjalnego zapotrzebowania pooperacyjnego na opioidy, (6) ocena poziomu 

kompetencji zespołu skierowanego do opieki okołooperacyjnej [11]. Pacjenci wyma-

gający podawania długo działających opioidów wymagają dokładnego monitorowania 

ze względu na podwyższone ryzyko ewentualnych powikłań. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że u pacjentów otyłych wskazane jest unikanie 

opioidów i stosowanie anestezji nisko- lub bezopioidowej [12]. 

Intubacja u pacjenta otyłego może być wyzwaniem. Niezbędna jest przedoperacyjna 

ocena możliwości wystąpienia trudnej intubacji. Właściwe ułożenie pacjenta (head 

elevated laryngoscopy position) podczas intubacji jest ważnym elementem postępowania 

w trakcie trudnej intubacji. Wśród innych strategii wykorzystywanych w przypadku 

trudnej intubacji należy wymienić intubację na oddechu własnym pacjenta, użycie 

laryngoskopów z łopatką zakrzywioną czy intubację fiberoskopową [29]. Stosowanie 

wideolaryngoskopów może okazać się trudne u otyłych pacjentek z nadmierną tkanką 

piersi [29]. 

Pacjenci otyli po operacji mają wyższe ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności 

oddechowej i zapalenia płuc po ekstubacji [30-32]. Niedodma ustępuje dłużej u pacjentów 

otyłych i może powodować trudności w oddychaniu po zabiegach chirurgicznych [31]. 

Pacjenci otyli w okresie pooperacyjnym powinni być ściśle monitorowani na oddziale 

opieki po znieczuleniu, powinni mieć zapewnioną odpowiednią pielęgnację (np. pozy-

cjonowanie) i możliwość zastosowania wspomagania oddychania [11]. 

Pozycjonowanie pacjenta otyłego odgrywa ważną rolę w aspekcie działań chirur-

gicznych, a także ze względu na trudną wentylację i trudną intubację pacjenta otyłego. 

U otyłych pacjentów nadmiar tłuszczu w odcinku szyjnym wymaga uniesienia głowy 

i szyi pacjenta powyżej poziomu klatki piersiowej [33], aby poprawić wyniki intubacji 

dotchawiczej i ułatwić wentylację. Stoły operacyjne powinny być wyposażone w funkcje 

pozwalające na prawidłowe ułożenie pacjenta otyłego z uniesionym tułowiem [33]. 

Podczas stosowania leków znieczulających do indukcji (u pacjentów otyłych) należy 

mieć świadomość, że obecność nadmiaru tkanki tłuszczowej wpływa na ich farmako-

kinetykę (w zależności od rozpuszczalności leku w liposomach i jego rozmieszczenia 

w tkankach). Pacjenci otyli metabolizują środki lipofilne szybciej niż pacjenci bez 

otyłości [19]. 

Śródoperacyjne zarządzanie płynami jest kolejnym ważnym elementem postępowania 

okołooperacyjnego u pacjentów otyłych [34, 35]. Podczas operacji „otwartej”, parowa-

nie naraża pacjenta na potencjalną utratę płynów. Otyłość stanowi zwiększone ryzyko 

pooperacyjnej niewydolności nerek, na co może wpływać także przedłużone głodzenie 

przed operacją i/lub zwiększone wydalanie moczu, np. u pacjentów przyjmujących leki 

w terapii nadciśnienia. Wykorzystywane są różne metody oceny zapotrzebowania 

i reakcji na płynoterapię, jak ocena zmienności fali pletyzmograficznej (z kształtu fali 

pulsoksymetrycznej) [34] oraz analiza oparta na zmianach objętości wyrzutowej [35]. 

U otyłych pacjentów z poważnymi współistniejącymi chorobami sercowo-naczyniowymi 

do oceny odpowiedzi na płyny można stosować inwazyjne techniki monitorowania. 

U pacjentów otyłych należy przed znieczuleniem ustalić strategie stosowania leków 

łagodzących wystąpienie powikłań takich jak ból pooperacyjny i lęk, zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), infekcje, nadkrzepliwość [11]. 
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Istnieją też inne zagrożenia u pacjentów otyłych [21]. Należy zauważyć, że miopatie, 

takie jak rabdomioliza, mogą wystąpić po operacji u pacjentów otyłych; należy zapewnić 

możliwość natychmiastowego leczenia tego stanu i zapobiegania wystąpieniu ostrego 

uszkodzenia nerek. Ponadto dowody sugerują, że pooperacyjna dysfunkcja poznawcza 

może być powikłaniem obserwowanym częściej u pacjentów otyłych. Należy też 

pamiętać, że zarówno personel, jak i pacjenci otyli są narażeni na urazy mięśniowo- 

-szkieletowe i nerwowe, którym należy zapobiegać [21]. 

6. Podsumowanie i wnioski 

Pacjenci otyli poddani zabiegom operacyjnym mają podwyższone ryzyko wystą-

pienia chorób współistniejących. To wymaga multidyscyplinarnego wsparcia oraz dedy-

kowanych, dobrze wyposażonych szpitali z oddziałami intensywnej opieki medycznej 

(OIOM). 

Kontrola i postępowanie przed znieczuleniem obejmuje identyfikację chorób współ-

istniejących i badanie przesiewowe w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) 

oraz optymalizację stanu krążeniowo-oddechowego. W całym okresie okołooperacyj-

nym udrożnienie dróg oddechowych może być wyzwaniem u pacjenta otyłego i postę-

powanie to wymaga dobrego planu. Chorobliwie otyli pacjenci wymagają dokładnego 

monitorowania powikłań oddechowych. Ponieważ pogorszenie stanu u tych pacjentów 

może być szybkie i katastrofalne, monitorowanie pooperacyjne wymaga stałej obecności 

doświadczonego i oddanego lekarza. 

Obecność otyłości zwiększa ryzyko powikłań chirurgicznych i anestezjologicznych. 

Dlatego wymagana jest odpowiednia współpraca między dyscyplinami medycznymi, 

aby zmniejszyć występowanie tych powikłań. 
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w okresie okołooperacyjnym 

Streszczenie 

W szerokiej dyskusji o chorobach cywilizacyjnych nie można pominąć oceny wpływu otyłości na wzrost 

ryzyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. W szczególności temat ten obejmuje potrzebę interdyscy-

plinarnej współpracy lekarzy różnych specjalności, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo procedur aneste-
zjologicznych. Postęp metod operacyjnych (w kierunku robotyki i metod małoinwazyjnych) zwiększa odpo-

wiedzialność związaną z anestezjologią, ponieważ podejmowane są aktualnie operacje u pacjentów z coraz 

większym ryzykiem i w ciężkim stanie. Otyłość może być bezpośrednim celem operacji bariatrycznej, ale 

pacjent otyły może być też zakwalifikowany do każdej klasycznej operacji. Co ważne, każdy pacjent otyły 
może być potencjalnie poddany operacji w trybie pilnym lub planowym. 

Przegląd piśmiennictwa pozwala zidentyfikować te czynniki powiązane z otyłością, które stanowią punkty 

krytyczne dla współczesnej anestezjologii. (1) Otyłości często towarzyszą współistniejące zaburzenia, jak 

choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, zaburzenia krzepnięcia i inne. (2) Patofizjo-
logia otyłości obejmuje m.in. stan zapalny, stres oksydacyjny, insulinooporność czy dysfunkcję śródbłonka. 

(3) Otyłość wpływa na zmianę farmakokinetyki leków anestezjologicznych (4). Zmienione warunki anato-

miczne są przyczyną trudnej intubacji i problemów z wentylacją. A wszystkie te czynniki wpływają na 

wzrost ryzyka okołooperacyjnego. 
Ustalenie zagrożeń u pacjentów otyłych jest ważne, aby doskonalić metody monitoringu i zarządzania we 

współczesnej anestezjologii oraz dla zoptymalizowania interdyscyplinarnej współpracy lekarzy różnych 

specjalizacji. Jest to szczególnie ważne w świetle epidemii otyłości, która aktualnie obejmuje każdą kate-

gorię wiekową pacjentów. 
Słowa kluczowe: otyłość, znieczulenie, intubacja, ryzyko, operacja 

The obesity epidemic as a challenge for anesthesiology and interdisciplinary 

cooperation in the perioperative period 

Abstract 
In the broad discussion on civilization diseases, the assessment of the impact of obesity on the increased 

risk of complications in the perioperative period cannot be ignored. In particular, the need for interdisciplinary 

cooperation between doctors of different specialties to maximize the safety of anesthetic procedures needs 
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to be discussed. Advances in the area of surgical methods (aimed at introducing robotics and minimally 

invasive methods) increase the responsibility associated with anesthesia as operations are now being 

increasingly undertaken in high-risk and seriously ill patients. Obesity issues may be the immediate target 

of bariatric surgery, but an obese patient may also qualify for any classical surgery. Importantly, any obese 
patient could potentially undergo an emergency or elective surgery. 

A literature review identifies those obesity-related factors that constitute critical points for modern anesthe-

siology. (1) Obesity is often accompanied by concomitant disorders such as cardiovascular diseases, 

respiratory diseases, coagulation disorders and others. (2) The pathophysiology of obesity includes such 
problems as inflammation, oxidative stress, insulin resistance or endothelial dysfunction. (3) Obesity alters 

the pharmacokinetics of anesthetic drugs. (4) Altered anatomical conditions cause difficult intubation and 

ventilation problems. All of these factors increase the operational risk. 

Determining these risks in obese patients is important to improve monitoring and management methods in 
modern anesthesiology and to optimize the interdisciplinary cooperation among physicians of various 

fields. This is especially important in view of the present obesity epidemic, which currently covers all age 

categories of patients. 

Keywords: obesity, anesthesia, intubation, risk, surgery 
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Małgorzata Anna Lewandowska1, Anna Szydłowska2  

Otyłość a mikrobiom jelitowy 

1. Wprowadzenie 

Nadmierna masa ciała wiąże się z zaburzeniami metabolicznymi i jest czynnikiem 

ryzyka chorób cywilizacyjnych, które przyczyniają się do wzrostu śmiertelności [1]. 

Otyłość, obecnie uważana za „epidemię”, jest jednym z największych wyzwań zdro-

wotnych. Częstość występowania choroby otyłościowej podwoiła się w ciągu ostatniej 

dekady i prawie co trzecia dorosła osoba spełnia kryteria otyłości [2-4]. Te nieko-

rzystne statystyki dotyczą różnych populacji i grup wiekowych (dzieci i dorosłych). 

Występowanie otyłości u kobiet w wieku rozrodczym jest związane z wyższym ryzy-

kiem powikłań ciąży [1, 5, 6] i nieprawidłowej masy urodzeniowej noworodków [2, 7]. 

Uważa się, że za rozwój choroby otyłościowej odpowiadają, poza czynnikami gene-

tycznymi, czynniki środowiskowe, a wśród nich „zachodni styl życia”, który rozprze-

strzenia się na różne kraje, a do jego charakterystycznych cech należy wysokotłuszczowa 

i węglowodanowa dieta (wysokoprzetworzona) oraz siedzący tryb życia. Dodatni bilans 

energetyczny i zmniejszenie aktywności fizycznej są kluczowymi czynnikami prowa-

dzącymi do rozwoju otyłości, chociaż należy pamiętać, że mechanizmy regulujące 

równowagę energetyczną są złożone. Rodzinne występowanie „nieprawidłowego stylu 

życia” może mieć poważne implikacje kliniczne [8, 9]. 

Istnieją dowody na związki między zaburzoną mikrobiotą jelitową a rozwojem oty-

łości [10]. Ostatnia dekada dostarczyła dowodów, że ludzki mikrobiom jelitowy odgrywa 

ważną rolę w utrzymaniu homeostazy ustroju i należy do centrum metabolicznego 

[10]. Badania doświadczalne dostarczają danych na temat wpływu mikroorganizmów 

mikrobioty jelitowej na przyswajanie pożywienia [3, 4]. W dostępnym piśmiennictwie 

światowym przegląd dokonany przez M. Moszak i in. pokazuje związki między dietą, 

mikrobiotą jelitową i zaburzeniami metabolicznymi [3]. 

Celem prezentowanego tu rozdziału jest krótki przegląd literatury w zakresie roli 

mikrobioty jelitowej w rozwoju choroby otyłościowej. Dodatkowo niniejszy artykuł 

pokazuje potencjalne możliwości modulacji mikrobioty jelitowej we wsparciu leczenia 

otyłości. Prezentowana praca nie wyczerpuje tego obszernego tematu, ale może przy-

bliżyć to zagadnienie szerszemu gronu czytelników. 

2. Mikrobiom jelitowy a otyłość 

2.1. Podstawowe informacje o mikrobiomie jelitowym 

Podstawę mikrobiomu jelitowego stanowią biliony komórek drobnoustrojów, które 

obecnie uważane są za centralny ośrodek metaboliczny. Stwierdzono, że efekty działań 

mikrobiomu wykraczają poza funkcje przewodu pokarmowego [10]. Poza rolą zaburzeń 

 
1 malewandowska@gmail.com, (1) Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet 

Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, (2) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, (3) Ginekologiczno-

-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, ORCID: 0000-0001-8613-4955. 
2 ann.szydlowska@gmail.com, HC-One Gittisham Hill House, Honiton, Devon, United Kingdom. 



 

Małgorzata Anna Lewandowska, Anna Szydłowska 
 

92 
 

mikrobiomu jelitowego w patologiach żołądkowo-jelitowych oraz patologiach metabo-

licznych zidentyfikowano rolę dysbiozy w rozwoju zaburzeń ośrodkowego układu 

nerwowego i funkcji poznawczych oraz w zaburzeniach funkcji odpornościowych [10]. 

Cytując dane z przeglądu M. Moszak i in., mikrobiota jelitowa obejmuje zespół 

drobnoustrojów (bakterii, archeonów, grzybów i wirusów) zasiedlających przewód 

pokarmowy [3]. Liczba i rodzaj drobnoustrojów w przewodzie pokarmowym zależą od 

wielu czynników, jak pH, dostępność tlenu i składników odżywczych, szybkość prze-

pływu trawiennego i wydzielanych enzymów. Górna część przewodu pokarmowego jest 

zasiedlona głównie przez bakterie tlenowe, a dolna część głównie przez bakterie bez-

tlenowe. Grupami bakterii dominującymi w proksymalnym odcinku jelita są Lactobacillus 

(Firmicutes), Veillonella (Firmicutes) i Helicobacter (Proteobacteria). W dwunastnicy, 

jelicie czczym i jelicie krętym najliczniej występują grupy Bacilli (Firmicutes), Strepto-

coccaceae (Firmicutes) i Actinomycinaeae. W okrężnicy obserwuje się zwiększony 

udział Lachnospiraceae (Firmicutes) i Bacteroidetes [3]. Około 90% gatunków bakterii 

w jelicie osób dorosłych należy do 2 typów: Firmicutes i Bacteroidetes. Dominujący 

jest typ Firmicutes; jest to zróżnicowana grupa, która obejmuje Gram-dodatnie bakterie 

z ponad 200 różnych rodzajów, w tym Catenibacterium, Clostridium, Eubacterium, 

Dorea, Faecalibacterium, Lactobacillus, Roseburia, Ruminococcus i Veillonella. Druga 

najbardziej rozpowszechniona gromada – Bacteroidetes obejmuje bakterie Gram-ujemne 

z 20 rodzajów, w tym Bacteroides, Odoribacter, Prevotella i Tannerella [11, 12]. 

Złożony ekosystem mikrobioty jelitowej obejmuje ponad 1000 unikalnych szczepów 

bakteryjnych, z populacją prokariotyczną, która przewyższa liczbę wszystkich komórek 

w ludzkim organizmie [10]. Mikrobiom może dynamicznie reagować na różne sygnały 

fizjologiczne wewnętrzne i zewnętrzne (w tym na przyjmowanie pokarmu, zapotrze-

bowanie na energię oraz stres), aby utrzymać stan homeostazy metabolicznej [10]. 

2.2. Zaburzenia mikrobiomu jelitowego a otyłość 

Niniejszy podrozdział prezentuje tylko wybrane dane (spośród szerokiej literatury) 

na temat związków między zaburzeniami mikrobiomu jelitowego a otyłością. 

W badaniach u zwierząt przeszczep kału od myszy karmionych dietą zachodnią lub 

od myszy genetycznie otyłych wywoływał u zwierząt większy przyrost masy ciała 

w porównaniu do takiego zabiegu u myszy z „chudym fenotypem” [13]. Stwierdzono 

wzrost masy ciała (w tym tkanki tłuszczowej) u zwierząt otrzymujących drobnoustroje 

od otyłego bliźniaka, mimo braku różnic w podaży energii [14]. 

W badaniach klinicznych u osób otyłych stwierdzono między innymi zwiększony 

stosunek Firmicutes do Bacteriodetes [15]. Badania monitorujące mikrobiom pacjentów 

otyłych podczas utraty masy ciała pokazały „przebudowę” ekosystemu jelitowego na 

rzecz większej (względnej) ilości podtypów Bacteroidetes [16]. 

Nie ustalono jednoznacznie, jaki skład taksonomiczny stanowi „zdrową” mikrobiotę 

jelitową. W badaniach klinicznych stwierdzono, że różnorodność genów bakteryjnych 

jest wymagana, aby zapewnić integralność metaboliczną (zaburzoną u osób z otyłością 

kliniczną). Stwierdzono, że warunkiem zdrowia jest różnorodność drobnoustrojów [17]. 

Metaanalizy potwierdziły niejednoznaczność efektu wynikającego z prostego stosunku 

Bacteriodetes do Firmicutes w relacji z otyłością [18]. Jednocześnie uznano, że zmniej-

szona pula genów drobnoustrojów w kale może być markerem otyłości (uznając 

konieczność różnorodności bakteryjnej) [17]. 
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W badaniach u myszy i u ludzi stwierdzono, że bogata w tłuszcze, „niezdrowa” 
zachodnia dieta silnie zmniejsza różnorodność i bogactwo bakterii w przewodzie pokar-
mowym, co było odwracalne po zmianie diety na prawidłową (zbilansowaną). Stwier-
dzono, że „zachodnia” dieta powoduje np. gwałtowne rozszerzenie się linii Mollicute 
w Firmicutes (która zwykle występuje w niewielkiej ilości w jelicie grubym myszy), 
a może to być efektem obfitości cukrów prostych, które umożliwiają tym szczepom 
ekspansję i dominację [19]. 

Kolejnym etapem rozważań nad znaczeniem mikrobiomu jelitowego w chorobie 
otyłościowej jest jego rola w modulacji bilansu energetycznego [20]. L. Olofsson i in. 
stwierdzili, że mikroorganizmy jelitowe wpływają na bilans energetyczny drogą wielu 
wzajemnie powiązanych mechanizmów, jak rozkład polisacharydów (z pożywienia) do 
prostszych form, wchłanianie w jelitach monosacharydów i krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych (SCFA, ang. short chain fatty acid) z ich konwersją do tłuszczów 
w wątrobie, a także wpływ na ekspresję genów gospodarza (i skutki tego) [21]. Wiele 
badań wykazało zwiększone poziomy SCFA w kale osób otyłych w porównaniu do 
osób chudych [20]. Chociaż efekty metaboliczne SCFA są złożone i różnorodne, to 
badania wskazują, że wyższe poziomy SCFA (znajdujące się wśród produktów koń-
cowych fermentacji w okrężnicy) mogą przyczyniać się do pozyskiwania większej ilości 
energii z diety [20]. 

Otyłość może być powiązana z nieprawidłowymi profilami kwasów żółciowych 
(KŻ) gospodarza [22]. Stwierdzono, że mikrobiom jelitowy odgrywa kluczową rolę 
w metabolizmie KŻ gospodarza [22]. KŻ wytwarzane przez mikroorganizmy są bardzo 
silnymi cząsteczkami sygnałowymi, oddziałującymi z receptorami KŻ gospodarza. Te 
oddziaływania wpływają na odpowiedzi komórkowe, które odgrywają zasadniczą rolę 
w metabolizmie lipidów gospodarza, transporcie elektrolitów i regulacji immunologicznej 
[22]. Zaburzenia populacji drobnoustrojów jelitowych mogą silnie zmienić profile KŻ 
gospodarza, wpływając na właściwości trawienne i sygnalizacyjne kwasów żółciowych. 

Literatura wskazuje, że dysbiotyczna mikrobiota jelitowa może być kluczowym 
modulatorem sygnalizacji immunologicznej i może być powiązana z patologią metabo-
liczną. Chociaż nie w pełni wyjaśnione, znane są związki między otyłością i stanem 
zapalnym. Rola „zaburzonego” mikrobiomu jelitowego w kontekście otyłości może być 
dwojaka. Dysbioza w jelitach może być związana z dominacją patogennych szczepów, 
będących bogatym źródłem lipopolisacharydów (LPS) i innych endotoksyn, które 
przenikając do krążenia, mogą inicjować odpowiedź zapalną. Podkreślana jest też klu-
czowa rola mikrobioty jelitowej w utrzymaniu integralności (nabłonka) ściany jelit; naru-
szenie tej integralności może zwiększać translokację jelitową endotoksyn do krwi [23]. 

2.3. Modyfikacja dysbiozy w leczeniu otyłości – implikacje ogólne 

Wpływ mikrobiomu na różne szlaki metaboliczne sugeruje, że modulowanie mikro-
biomu ma potencjał korygowania stanów metabolicznych związanych z dysbiozą. Ten 
potencjał modyfikacji mikrobiomu w zapobieganiu i leczeniu otyłości można osiągnąć 
przez modyfikację diety (w szczególności przy zastosowaniu pre- i probiotyków) [24]. 
Wartym zauważenia jest jednak fakt, że procesy te nie są jednoznacznie wyjaśnione, 
a mechanizmy towarzyszące przebudowie mikrobiomu jelitowego nie są w pełni po-
znane [24]. 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła wybraną listę mikroorga-
nizmów probiotycznych, uznając je za bezpieczne w żywności i suplementach pro-
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biotycznych. Jednak Agencja nie wydała takich opinii dla użycia probiotyków w leczeniu 
istniejących schorzeń [24]. 

Ponieważ, pomimo ograniczeń, modulacja mikrobiomu ma duży potencjał terapeu-

tyczny w otyłości, należy poszerzać wiedzę na temat czynników dietetycznych, prebio-

tyków i probiotyków, które mogą wpływać na różnorodność i strukturę naszego 

mikrobiomu jelitowego. Efekty interwencji z użyciem probiotyków mogą być szybkie 

w zakresie „przebudowy” mikrobioty jelitowej [25]. 

3. Potencjał probiotyków i prebiotyków w leczeniu otyłości 

Probiotyki służą do bezpośredniego dostarczania żywych komórek bakteryjnych do 

jelit gospodarza (w postaci kapsułek lub proszków). Prebiotyki promują wzrost rezy-

dujących drobnoustrojów jelitowych (zawierają składniki diety promujące taki proces). 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowe Probiotyków i Prebiotyków w 2014 roku 

ograniczyło użycie słowa „probiotyk” do żywych mikroorganizmów, które po podaniu 

w odpowiednich ilościach przynoszą korzyści zdrowotne gospodarzowi [26]. Z kolei 

według G.R. Gibsona i in. definicja „prebiotyku” została określona jako niestrawne 

składniki żywności fermentowane przez drobnoustroje jelitowe, które służą jako sub-

strat, który jest selektywnie wykorzystywany przez mikroorganizmy gospodarza, przy-

nosząc korzyści zdrowotne [27]. Definicja ta wymaga dowodów, że wszelkie korzystne 

dla zdrowia efekty prawdziwego prebiotyku są w rzeczywistości pośredniczone przez 

mikrobiotę [27]. Definicja ta poszerza prebiotyki o związki niewęglowodanowe. 

3.1. Prebiotyki a otyłość 

Według literatury różne mechanizmy odpowiadają za korzystne efekty prebiotyków 

w zwalczaniu otyłości. Mechanizmy wpływu prebiotyków na stan zapalny nie są 

w pełni wyjaśnione. Proliferacja komensalnych szczepów (pod wpływem prebiotyków) 

może prowadzić do zmian struktury błony śluzowej jelita i do zmniejszenia translo-

kacji endotoksyny bakteryjnej [28]. Działanie prebiotyków obejmuje też poprawę 

metabolizmu lipidów i glukozy oraz kontrolę glikemii. Przykładowo: u otyłych myszy 

α-cyklodekstryna zwiększała stężenia kwasu mlekowego i SCFA, a także zwiększała 

ekspresję genów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów zaanga-

żowanych w różnicowanie adipocytów i wydatkowanie energii, przyczyniając się do 

zmniejszenia lipogenezy [29]. 

Źródłem prebiotyków w diecie są szparagi, por, czosnek, cebula, jęczmień i otręby 

pszenne oraz cykoria, topinambur czy banany [30]. Jednak w aktualnej diecie zachod-

niej spożywanie bogatych w błonnik produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców 

rzadko pozwala skorzystać z właściwości naturalnych prebiotycznych składników. 

I chociaż żywność zawierająca włókna prebiotyczne może być naturalną „żywnością 

funkcjonalną”, to jednak przemysłowa ekstrakcja/synteza włókien prebiotycznych (frukto-

oligosacharydu, inuliny, ksylooligosacharydu czy galaktooligosacharydu) wzbogaca 

arsenał produktów spożywczych [30]. 

Te prebiotyczne składniki funkcjonalne dają wiele korzyści w ramach właściwości 

prozdrowotnych oraz właściwości fizykochemicznych zwiększających odczucia senso-

ryczne (przez modyfikację tekstury) [31]. Oznacza to, że prebiotyki wpływają na re-

strukturyzację i stabilizację mikrobiomu, a także na różne mechanizmy związane 

z rozwojem otyłości. 
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3.2. Probiotyki a otyłość 

Doustne dostarczanie probiotyków pozwala na zmianę składu mikrobioty jelitowej. 

Probiotyki (w postaci kapsułek lub proszków) zawierają określone stężenia żywych 

komórek bakteryjnych. Bakterie probiotyczne można też mieszać z włóknami prebio-

tycznymi, co pozwala na podtrzymanie ich wzrostu (i aktywności). Jednak efekty 

(korzyści) probiotyków zależą od szczepu i dawki oraz zrozumienia interakcji mikro-

biom–gospodarz [11, 12]. 

Większość probiotyków jest obecnie opracowana ze szczepów należących do typu 

Bifidobacterium i Lactobacillus [11, 12] oraz innych bakterii kwasu mlekowego, jak 

Lactococci oraz Streptococci [32]. Inne obiecujące szczepy probiotyczne obejmują 

rodzaje bakterii Bacillus, Escherichia i Propionibacterium, a także kilka rodzajów 

drożdży, głównie Saccharomyces. Kilka gatunków i szczepów Lactobacilli, w tym Lacto-

bacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus 

helveticus, zostało przebadanych u ludzi i zwierząt; są w stanie zmienić populację 

mikroorganizmów w mikrobiocie jelitowej [32]. Probiotyki są uważane za bezpieczne 

dla zdrowia ludzkiego, z ograniczonymi działaniami niepożądanymi [24, 32]. 

Przegląd systematyczny zrealizowany przez H. Ejtahed i in. [11], dotyczący su-

plementacji probiotykami w leczeniu otyłości, uwzględniający badania eksperymentalne 

i badania kliniczne, pokazał, że większość interwencji z suplementacją probiotykami 

z różnymi szczepami Bifidobacterium i Lactobacillus doprowadziło do korzystnych 

efektów. Wśród badań na zwierzętach w 61 badaniach z użyciem suplementacji róż-

nymi szczepami Lactobacillus i Bifidobacterium stwierdzono zmniejszenie przyrostu 

masy ciała lub akumulacji tłuszczu. Wśród 15 badań klinicznych z użyciem suple-

mentacji różnymi szczepami Lactobacillus i Bifidobacterium – 5 z nich przeprowa-

dzono u otyłych dzieci i otyłej młodzieży, uzyskując pozytywne efekty w 3 badaniach 

(4. badanie nie wykazało żadnego efektu, a w 5. badaniu stwierdzono przyrost masy 

ciała). Pozostałe 10 badań klinicznych przeprowadzono u otyłych dorosłych, a w tym 

9 badań wykazało skuteczność ww. probiotyków w zmniejszaniu masy ciała lub obwodu 

talii [11]. 

W badaniu u otyłych myszy probiotyki z bakteriami kwasu mlekowego Pedio-

coccus pentosaceus LP28 wykazały znaczne zmniejszenie całkowitej i trzewnej tkanki 

tłuszczowej [33]. W badaniach u otyłych szczurów pokazano, że suplementacja probio-

tyku (Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12) nie wpływała na zmniejszenie 

masy tkanki tłuszczowej, ale poprawiała glikemię [34]. 

W randomizowanym badaniu klinicznym u otyłych dzieci (BMI >85 percentyla) 

z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby czteromiesięczna suplementacja 

mieszanką probiotyczną VSL#3 skutkowała między innymi obniżeniem wskaźnika 

BMI w porównaniu z grupą placebo (VSL#3 to mieszanina 8 szczepów probiotycz-

nych: Streptococcus thermophilus, bifidobakterie – Bifidobacterium breve, B. infantis, 

B. longum,  a także Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. paracasei i L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus) [35]. W badaniu osób z BMI 25-35 kg/m², probiotyki z bakteriami 

kwasu mlekowego Lactobacillus gasseri BNR17 wykazały znaczne zmniejszenie 

wskaźnika BMI i obwodu talii [36]. W badaniu klinicznym u otyłych ludzi otrzy-

mujących jogurt z Lactobacillus gasseri SBT2055 stwierdzono znaczne zmniejszenie 

masy ciała i znacznie zmniejszony procent tkanki tłuszczowej w porównaniu do grupy 

spożywającej zwykły jogurt [37]. 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Otyłość i zespół metaboliczny wymagają zmian w standardach żywienia i stylu życia 

(niezależnie od roli czynników genetycznych i innych czynników środowiskowych). 

Jest to aktualnie obszar badań o dużym znaczeniu. Jeśli zaburzona mikrobiota jelitowa 

ma związek z rozwojem otyłości, to możliwe, że modulacja mikrobiomu może być 

celem terapeutycznym w otyłości. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że prebiotyki i probiotyki mają poten-

cjał terapeutyczny we wsparciu leczenia otyłości. Ten temat wymaga dalszych badań 

i ustaleń, a zakres potencjalnych analiz jest szeroki. 
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Otyłość a mikrobiom jelitowy 

Streszczenie 
Otyłość jest już globalną epidemią. Priorytetem stała się identyfikacja celów terapeutycznych dla otyłości. 
W ostatnich latach zwrócono uwagę na mikrobiotę jelitową człowieka i stwierdzono, że istnieją strukturalne 
oraz funkcjonalne odrębności mikrobiomu jelitowego u osób otyłych i nieotyłych. Uznano, że mikrobiom 
jelitowy może być potencjalnym celem terapii otyłości. Stwierdzono, że działania probiotyków i prebio-
tyków mają potencjał modyfikowania mikrobiomu. 
Niniejszy przegląd literatury przedstawia podstawowe badania doświadczalne i kliniczne wspierające różne 
mechanizmy wpływu mikrobiomu jelitowego na otyłość, a także mocne strony w działaniu suplementów 

probiotycznych lub prebiotycznych stosowanych w zapobieganiu i leczeniu otyłości. Istnieją badania potwier-
dzające skuteczność probiotyków w odwracaniu dysbiozy mikrobiologicznej związanej z otyłością. 
Literatura w powyższym temacie pozwala poznać różne aspekty tego zagadnienia. Jednocześnie jest to dro-
gowskaz dla dalszych badań, które powinny obejmować wykorzystanie potencjału działania probiotyków 
i prebiotyków w walce z otyłością oraz w optymalizacji zdrowia. 
Słowa kluczowe: otyłość, mikrobiom jelitowy, probiotyki, prebiotyki 

The gut microbiome in the light of obesity 

Abstract 
Obesity is already a global epidemic. The identification of therapeutic goals for obesity has become a priority. 
In recent years, attention has been paid to the human gut microbiome and it has been found that there are 
structural and functional differences in the gut microbiome in obese and non-obese individuals. It was 
recognized that gut microbiome could be a potential target for obesity therapy. It was found that the effects 
of probiotics and prebiotics have the potential to modify the microbiome. 
This literature review presents basic experimental and clinical studies supporting the different mechanisms 
of the gut microbiome's influence on obesity, as well as the strengths of probiotic or prebiotic supplements 
used in the prevention and treatment of obesity. There are studies supporting the effectiveness of probiotics 
in reversing obesity-related microbial dysbiosis. 
The literature on the above topic allows to get to know different aspects of this issue. At the same time, it is 
a guide for further studies, which should include the use of the potential of probiotics and prebiotics in the 
fight against obesity and in optimizing health. 
Keywords: obesity, gut microbiome, probiotics, prebiotics 
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Metabolomiczna strategia poszukiwania biomarkerów 

towarzyszących otyłości 

1. Wprowadzenie 

Otyłość jest chorobą złożoną, a w jej patogenezie istotne znaczenie ma duża zmien-

ność międzyosobnicza. Efektywność działań terapeutycznych w zakresie leczenia 

otyłości jest niewystarczająca, na co wskazuje rosnąca częstość zachorowań na całym 

świecie. Rozmiar problemu osiągnął skalę epidemii, dlatego stale poszukiwane są 

rozwiązania dążące do stworzenia efektywnego systemu diagnostyki, przeciwdziałania 

i leczenia otyłości. Szczegółowe określenie profilu metabolicznego może zapewnić 

wgląd w molekularne mechanizmy leżące u podłoża otyłości i chorób jej towarzyszących. 

Badając profil metaboliczny uzyskujemy wiedzę o zbiorze ogromnej ilości cząsteczek, 

które są reagentami, produktami pośrednimi lub produktami końcowymi wielu reakcji 

enzymatycznych. Pojedyncze biomarkery są wskaźnikami odpowiedzi systemów biolo-

gicznych na zmiany środowiskowe. Dlatego uważa się, że analiza metabolitów niesie 

ze sobą wysoki potencjał, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i terapii spersonalizo-

wanej. Pacjenci charakteryzujący się określonym zestawem biomarkerów mogą wyka-

zywać wyższe ryzyko rozwoju zarówno otyłości, jak i chorób jej towarzyszących. 

Celem tej pracy jest przedstawienie dostępnej wiedzy na temat badań metabolomicz-

nych dotyczących biomarkerów otyłości i chorób jej towarzyszących [1, 2]. 

2. Otyłość 

Otyłość jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowia publicznego 

na świecie. Aktualnie około 39% światowej populacji osób w wieku dorosłym – co 

stanowi blisko 2 miliardy osób – ma nadmierną masę ciała, z czego ponad 0,5 miliarda 

choruje na otyłość. Problem nadmiernej masy ciała niewątpliwie narasta. Występowanie 

otyłości na świecie przez ostatnie 30 lat zwiększyło się 3-krotnie i wciąż ma tendencję 

wzrostową [1, 2]. 

Otyłość jest metaboliczną chorobą przewlekłą o złożonej patogenezie, na rozwój 

której mają wpływ przede wszystkim czynniki środowiskowe, ale również genetyczne. 

Choroba wynika z zaburzeń homeostazy energetycznej organizmu spowodowanej nad-

mierną podażą energii z pożywienia, często przy jednoczesnej niewielkiej aktywności 

fizycznej. Prowadzi to do nadmiernego rozwoju tkanki tłuszczowej w procesie hiper-

trofii bądź hiperplazji adipocytów, a w konsekwencji przyczynia się do rozwoju wielu 

chorób [1, 2]. 

Do oceny stanu odżywienia służą metody antropometryczne takie jak pomiar masy 

ciała i wzrostu, obwód pasa i bioder, a także metody bioimpedancji elektrycznej (BIA, 

ang. Bioelektrical Impedance Analysis) oraz metody ultradźwiękowe i rentgenowskiej 
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absorbancji (DEXA, ang. dual energy X-ray absorptiometry). Podstawowym para-

metrem używanym do oceny prawidłowej masy ciała jest wskaźnik masy ciała BMI 

(BMI, ang. body mass index), obliczany ze wzoru: 

𝐵𝑀𝐼 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎 [𝑘𝑔]

𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡2 [𝑚2]
      (1) 

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia prawidłowa 

masa ciała to wartości w zakresie BMI: 18,5–24,9 kg/m2, nadwagę rozpoznaje się przy 

wartościach: 25,0–29,9 kg/m2, natomiast na otyłość wskazują wartości BMI równe 

bądź wyższe od 30 kg/m2. Wskaźnik BMI charakteryzuje się jednak wieloma ograni-

czeniami, nie uwzględnia rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, masy tkanki mięśniowej, 

zmian fizjologicznych i patofizjologicznych zachodzących w organizmie. Dlatego 

rozpoznanie otyłości powinno opierać się na badaniu przedmiotowym, badaniu pod-

miotowym oraz analizie wyników badań laboratoryjnych [2, 3]. 

Ponieważ otyłość może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia wielu chorób, osoby 

otyłe powinny dodatkowo być diagnozowane w kierunku chorób cywilizacyjnych 

takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz zespołu 

metabolicznego. Zespół metaboliczny nie jest oddzielną jednostką chorobową, a zespo-

łem dowolnych 3 z 5 następujących kryteriów: 

1. zwiększony obwód talii (≥80 cm u kobiet i ≥94 cm u mężczyzn – w populacji 

europejskiej rasy białej), 

2. stężenie triglicerydów we krwi na czczo >1,7 mmol/l (150 mg/dl) lub leczenie 

hipertriglicerydemii, 

3. stężenie cholesterolu frakcji HDL (ang. high desity lipoprotein) we krwi na czczo 

<1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i <1,3 mmol/l (50 mg/dl) u kobiet lub 

leczenie tego zaburzenia lipidowego, 

4. ciśnienie tętnicze skurczowe ≥130 mm Hg lub rozkurczowe ≥85 mm Hg bądź 

leczenie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego, 

5. stężenie glukozy w osoczu na czczo ≥5,6 mmol/l (100 mg/dl) lub leczenie 

farmakologiczne cukrzycy typu 2. 

Otyłość może prowadzić także do przedwczesnego zgonu. Według danych Naro-

dowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) 

w 2020 roku otyłość stanowiła przyczynę 14,2% zgonów w Polsce [4, 5]. 

3. Metabolomika 

Aby możliwe było sprawne funkcjonowanie wszystkich komórek naszego organizmu, 

niezbędne jest utrzymanie stanu równowagi, czyli homeostazy w odpowiedzi na bodźce 

wewnętrzne i zewnętrzne. Możliwość oceny zmian zachodzących w organizmie może 

znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia patomechanizmów wielu chorób, 

a co za tym idzie wcześniejszego wykrywania oraz skuteczniejszego zapobiegania 

i leczenia chorób. Technologie „omiczne” są stosunkowo nową dziedziną badań, do 

których należą genomika (ocena genomu), proteomika (ocena białek) i metabolomika 

(ocena metabolitów) oraz transkryptomika (ocena ekspresji genów). Rozwój tych metod 

nastąpił wraz z postępem wiedzy na temat ludzkiego genomu. Okazało się jednak, że 

sama informacja genetyczna nie jest wystarczająca do oceny zmian zachodzących 

w organizmie, należy ją poszerzyć o identyfikacje białek i metabolitów [6, 7]. 
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Metabolomika to prężnie rozwijająca się nauka zajmująca się analizą jakościową 

i ilościową metabolitów, czyli drobnocząsteczkowych związków o masie nie przekra-

czającej 1,5 kDa, które są reagentami, produktami pośrednimi lub produktami końcowymi 

wielu reakcji enzymatycznych. Do tej grupy związków zaliczamy m.in. aminokwasy, 

lipidy, peptydy, witaminy, kwasy organiczne i węglowodany, które powstają w wyniku 

przemian fizjologicznych i patofizjologicznych zachodzących w organizmie. Ich po-

ziomy są wskaźnikami odpowiedzi systemów biologicznych na zmiany genetyczne lub 

środowiskowe. Liczba metabolitów w organizmie człowieka jest stosunkowo niska 

w porównaniu do liczby genów, jednakże liczba czynników, które mają wpływ na 

poziomy metabolitów w płynach biologicznych i tkankach, jest bardzo duża. Metabolom 

jest końcowym produktem genomu, dlatego metabolomika jest pomocna w interpretacji 

stanu danego systemu biologicznego. Niewielkie zmiany czy zaburzenia w genomie, 

transkryptomie lub proteomie mogą objawiać się jako bardzo istotne zmiany w stęże-

niach metabolitów. Ponadto na skład endogennego metabolomu mogą mieć wpływ 

różnorodne czynniki egzogenne takie jak: zanieczyszczenie środowiska, leki, toksyny, 

dodatki do żywności, kosmetyki, pestycydy, barwniki oraz wszelkie inne substancje, 

które są spożywane i metabolizowane przez organizm. Dlatego uważa się, że analiza 

metabolitów niesie ze sobą wysoki potencjał zarówno w zakresie diagnostyki, jak 

i terapii spersonalizowanej [6, 8-10]. 

Badania metabolomiczne są mało inwazyjną metodą diagnostyczną, ponieważ 

wykorzystywane są głownie płyny ustrojowe człowieka, takie jak osocze i surowica 

krwi, ślina oraz mocz. Najczęściej wykorzystywaną metodą analizy profilu metabo-

licznego są spektroskopia magnetyczna rezonansu jądrowego (NMR, ang. nuclear 

magnetic resonance) oraz spektrometria mas (MS, ang. mass spectrometry). Znaczący 

wpływ na zdolność analizy niskocząsteczkowych związków ma także wspomaganie 

spektrometrii mas preparatywnymi technikami rozdziału, takimi jak chromatografia 

gazowa (GC, ang. gas chromatography) i cieczowa (LC, ang. liquid chromatography), 

które charakteryzują się bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą i powtarzalnością [11]. 

4. Otyłość i choroby jej towarzyszące a metabolomika 

Analiza metabolomiczna może być wykorzystywana jako metoda diagnostyczna oraz 

prognostyczna wielu chorób. Przeprowadzane na coraz większą skalę badania, w których 

stosuje się nowe holistyczne podejścia, mają na celu poszerzenie wiedzy na temat 

molekularnych aspektów rozwoju lub leczenia otyłości i chorób z nią związanych. 

Analiza profilu metabolomicznego z uwzględnieniem markerów zmian patologicznych 

może istotnie wspomagać diagnozę kliniczną, monitorowanie przebiegu choroby oraz 

prowadzenie terapii [12]. 

Badając osocze osób otyłych, w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała 

można zaobserwować różnice w stężeniach wielu metabolitów. W badaniach analizom 

poddawane były stężenia aminokwasów, szczególnie tych o rozgałęzionych łańcuchach 

(BCAA, ang. branched chain amino acids) oraz aminokwasów aromatycznych. Wyka-

zano wyższe stężenia fenyloalaniny we krwi osób otyłych. Co więcej, stężenie tyrozyny, 

produktu hydroksylacji fenyloalaniny, powiązano ze wzrostem zawartości tłuszczu 

w wątrobie. Zaburzenia metabolizmu fenyloalaniny i tyrozyny mogą być wynikiem 

dysfunkcji wątroby, a także prowadzić do dalszych zaburzeń metabolicznych. Zaobser-

wowano również spadek stężenia glicyny we krwi w stosunku do grupy pacjentów 
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z prawidłową masą ciała. Ponadto obserwowano wyższe stężenia BCAA we krwi osób 

otyłych oraz korelacje stężenia tych aminokwasów ze wskaźnikami antropometrycz-

nymi i masą tkanki tłuszczowej. Natomiast obniżenie stężenia BCAA we krwi było 

związane z utratą masy ciała po zastosowaniu diety. W innym badaniu zasugerowano 

natomiast, że zwiększone stężenie BCAA może wpłynąć na aktywację cyklu rapamy-

cyny (mTOR), który może brać udział w patofizjologii otyłości i powiązanych zaburzeń 

takich jak insulinooporność i cukrzyca typu 2 [13, 14]. 

Lipidy pełnią różne role jako cząsteczki sygnałowe, substraty metaboliczne i skład-

niki błony komórkowej. Długość łańcucha w cząsteczkach lipidów zwiększa złożoność 

ról biologicznych przypisywanych różnym klasom lipidów. Co więcej, lipidy, które są 

syntetyzowane endogennie w stosunku do tych pozyskiwanych z diety wykazują różnice 

pod względem dalszych losów w metabolizmie i ich roli biologicznej. Liczne badania 

opisują związek zmian w profilu fosfolipidów z wartością BMI oraz spożyciem nad-

miernej ilości kalorii. Ważną grupę lipidów stanowią kwasy tłuszczowe, zwłaszcza 

wolne kwasy tłuszczowe i ich estry. Obserwowany jest między innymi wzrost stężenia 

kwasu stearynowego oraz niższe stężenia kwasu oleinowego wśród fosfolipidów surowicy 

mężczyzn z nadwagą i otyłością, a także wyższe stężenia lizofosfatydylocholiny C14:0 

i C18:0 oraz niższe C18:1 niż u osób z prawidłową masą ciała [13-15]. 

Opisywane są również związki między wskaźnikami antropometrycznymi a różnymi 

grupami metabolitów osocza. Zaobserwowano dodatni związek między stężeniami 

oleoiloetanoloamidu, kinureniny oraz poziomami mannozylo-diinozytolo-fosforylce-

ramidu a wartościami BMI i obwodem talii. Dodatkowo zauważono związek między 

stężeniem auksyny A i 12-ketoporygeniny a wartościami BMI oraz stężeniem gluta-

minianu, peptydu glicyna-walina-arginina-glicyna, kwasu pristanowego i spirolidu E 

a obwodem talii. Badacze zaobserwowali także związek pomiędzy stężeniem 8 meta-

bolitów, takich jak walina, leucyna, fenyloalanina, tryptofan oraz kluczowe związki 

syntezy i utleniania fenyloalaniny (którymi są: karnityna, propionylo-, butyrylo- 

i heksanoilo-karnityna) a nadwagą i otyłością [13-16]. 

Redukcja masy ciała może mieć znaczący wpływ na profil metabolomiczny osocza. 

Jedną z największych grup metabolitów opisywanych przy redukcji masy ciała są amino-

kwasy: alanina, arginina, cysteina, glutaminian, glutamina, glicyna, histydyna, homo-

cysteina, prolina, lizyna, metionina, ornityna, fenyloalanina, prolina, seryna, treonina 

i tyrozyna, a także aminokwasy rozgałęzione: izoleucyna, leucyna i walina. Stwierdzono 

również zmiany w stężeniach glutationu i fenyloacetylo-L-glutaminy. Obserwowane są 

także zmiany stężeń lipidów, takich jak: fosfatydylocholina, lizofosfatydylocholina, 

fosfatydyloetanoloamina, lizofosfatydyloetanoloamina, fosfatydyloinozytol, sfingomie-

lina, cholesterol i jego frakcje, triglicerydy i monoacyloglicerole. Opisano również 

zmiany stężeń jednonienasyconych (MUFA) i wielonienasyconych kwasów tłuszczo-

wych (PUFA), a także stężenia kwasu palmitooleinowego, eikozadienowego, linolo-

wego, stearynowego i palmitynowego we krwi pacjentów [17]. 

Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem insulinooporności i cukrzycy typu 2 

(T2DM), dlatego prowadzone są badania mające na celu zidentyfikowanie biomarkerów 

związanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Jednym z najsilniejszych 

powiązań jest związek stężenia aminokwasów rozgałęzionych (między innymi leucyny, 

izoleucyny i waliny) we krwi z występowaniem cukrzycy typu 2 i zaburzeniami gospo-

darki węglowodanowej. Ponadto w badaniu obejmującym 12 lat obserwacji stwier-
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dzono, że osoby z wyższym stężeniem aminokwasów rozgałęzionych we krwi miały  

2- do 3,5-krotnie wyższe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu 2 w porównaniu 

z osobami ze znacznie niższym stężeniem tych aminokwasów. Inne badanie miało na 

celu wyjaśnienie procesów patofizjologicznych prowadzących do cukrzycy typu 2 

poprzez zaproponowanie zestawu białek związanych ze stanem przedcukrzycowym. 

W homogennych podgrupach pod względem wieku, płci, BMI zbadano powiązania 

między stężeniami białek osocza a stanem przedcukrzycowym, cukrzycą typu 2, stęże-

niem glukozy (zarówno na czczo, jak i w drugiej godzinie OGTT), insuliną i insulino-

opornością. Wykazano powiązania stanu przedcukrzycowego ze wzrostem stężenia białek 

takich jak: apolipoproteina C-II, białko ostrej fazy CRP, białko wiążące lipopolisa-

charydy LBP, lektynowa peptydaza serynowa 1 wiążąca mannan MASP1 oraz trombo-

spondyna. W badaniu zaobserwowano także spadek stężenia apolipoproteiny A-IV 

u pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej [16, 18]. 

Badanie na fińskich mężczyznach wykazało pozytywny związek między jednonie-

nasyconymi kwasami tłuszczowymi, całkowitym stężeniem kwasów tłuszczowymi we 

krwi oraz zwiększonym ryzykiem rozwinięcia cukrzycy typu 2. Stwierdzono również, 

że stosunek stężeń nasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasów tłuszczowych n-7 

i n-9 do całkowitego stężenia kwasów tłuszczowych oraz trójglicerydów zwiększa 

ryzyko występowania cukrzycy typu 2. Natomiast stosunek stężenia kwasu dokoza-

heksaenowego, kwasów omega-3 i omega-6 do całkowitego stężenia kwasów tłuszczo-

wych był związany ze zmniejszeniem tego ryzyka [19]. 

Celem innej pracy była ocena wielkości luki osmolalnej i stężenia białka galektyny-3 

u chorych z cukrzycą typu 2 oraz ich wpływ na rozwój jej przewlekłych powikłań. 

Ustalono, że u chorych na cukrzycę dochodzi do gromadzenia niezidentyfikowanych 

osmoli oraz nadmiernej aktywności szlaku nieenzymatycznej glikacji białek, które 

zaburzają homeostazę organizmu, powodują hiperosmolalność surowicy i zwiększają 

wartość luki osmolalnej, co może być istotnym czynnikiem w patogenezie tej choroby. 

Zatem wartość luki osmolalnej i stężenie galektyny-3 mogą być istotnymi wykładni-

kami biochemicznymi powikłań w przebiegu cukrzycy typu 2 [20]. 

Otyłość może być związana z szeregiem objawów kardiometabolicznych. W badaniu 

Lau i wsp. zbadano 71 białek w celu sprawdzenia powiązania otyłości, cech kardiometa-

bolicznych i zespołu metabolicznego z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych. 

Wykazano znaczące podobieństwo profili biomarkerów otyłości i cech kardiometa-

bolicznych. Istotnie związane z wystąpieniem zespołu metabolicznego były: apolipo-

proteina B (apoB), białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 2 (IGFBP2), 

kalikreina osocza (KLKB1), dopełniacz C2 (C2), fibrynogen (FBN) i N-końcowy peptyd 

natriuretyczny typu B (NT-proBNP) [21]. 

5. Podsumowanie 

Otyłość jest chorobą złożoną i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania 

wielu innych chorób. Metabolomika może zapewnić lepsze zrozumienie patofizjologii 

i progresji choroby otyłościowej oraz zaburzeń szlaków metabolicznych z nią związanych. 

Analizy „-omiczne” mogą dostarczać wielu informacji diagnostycznych i prognostycz-

nych istotnych w profilaktyce i leczeniu nadmiernej masy ciała [12]. 
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Metaboliczna strategia poszukiwania biomarkerów towarzyszących otyłości 

Streszczenie 

Otyłość jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych XXI wieku. Efektywność działań 

terapeutycznych w zakresie leczenia otyłości jest niewystarczająca, na co wskazuje rosnąca częstość zacho-
rowań na całym świecie. Pacjenci charakteryzujący się określonym zestawem biomarkerów mogą wyka-

zywać wyższe ryzyko rozwoju otyłości i chorób jej towarzyszących. Szczegółowe zbadanie poszczególnych 

biomarkerów może zapewnić wgląd w molekularne mechanizmy leżące u podłoża otyłości i chorób jej 

towarzyszących. Metabolomika zajmuje się analizowaniem metabolitów, które są reagentami, produktami 
pośrednimi lub produktami końcowymi wielu reakcji enzymatycznych. Ich poziomy są wskaźnikami odpo-

wiedzi systemów biologicznych na zmiany genetyczne lub środowiskowe. Metabolom jest końcowym pro-

duktem genomu, dlatego metabolomika jest pomocna w interpretacji stanu danego systemu biologicznego. 

Niewielkie zmiany czy zaburzenia w genomie, transkryptomie czy proteomie mogą objawiać się jako 
bardzo istotne zmiany w stężeniach metabolitów. Dlatego uważa się, że analiza metabolitów z uwzględ-

nieniem markerów zmian patologicznych może istotnie wspomagać diagnozę kliniczną. Otyłość wiąże się 

z rozwojem wielu przewlekłych powikłań, takich jak choroby układu krążenia, insulinooporność czy 

cukrzyca. Metabolomika może dostarczyć także informacji na temat patomechanizmów powstawania tych 
chorób poprzez analizę zmian zachodzących w stężeniach aminokwasów, szczególnie tych o rozgałęzio-

nych łańcuchach, jak walina i leucyna, oraz aminokwasów aromatycznych, jak fenyloalanina i tryptofan, 

a także białek, tłuszczów, jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz innych 

związków. 
Słowa kluczowe: metabolomika, proteomika, otyłość, choroby towarzyszące otyłości 

Metabolomic strategy of searching for biomarkers of obesity associated diseases 

Abstract 

Obesity is one of the most common health problems of the 21st century. The effectiveness of therapeutic 

methods used for obesity treatment is insufficient, which is indicated by the increasing incidence of the 

disease among the world population. Patients with a specific set of biomarkers may have a higher risk of 
developing obesity and its health consequences. Determination set of biomarkers can provide insight into 

the molecular mechanisms underlying obesity and its comorbidities. Metabolomics deals with the analysis 

of metabolites, i.e., organic, and nonorganic chemicals up to 1.5 kDa, which are reagents, intermediates, or 

end products of many enzymatic reactions. The metabolome is the product of the genome; therefore, 
metabolomics helps in assessment of the state of a biological system. Minor changes or disturbances in the 

genome, transcriptome, or proteome can manifest themselves as incredibly significant changes in the 

concentrations of metabolites. Therefore, metabolite analysis is considered to have high potential, both in 

terms of diagnosis and personalized therapy. Obesity is associated with the development of many chronic 
complications like cardiovascular disease or diabetes. Metabolomics can also provide information on the 

pathomechanisms of these diseases by analysing changes in the concentrations of amino acids especially 

branched chain amino acids like valine and leucine and aromatic amino acids like phenylalanine and 

tryptophan, as well as proteins, fats, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and other compounds. 
Keywords: metabolomics, proteomics, obesity, obesity associated diseases 
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Małgorzata Anna Lewandowska1  

Otyłość a ciężkość COVID-19 

1. Wprowadzenie 

Otyłość oraz choroba wirusowa COVID-19 to dwie zazębiające się pandemie. 

Nowa choroba koronawirusowa (COVID-19) jest wywoływana przez koronawirusa 

zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), który został zgłoszony 

w grudniu 2019 roku w Chinach. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 

jako pandemię 11 marca 2020 roku. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się cho-

roby, spowodowała ona poważne globalne problemy związane ze zdrowiem publicznym. 

Otyłość jest chorobą przewlekłą powiązaną z licznymi zaburzeniami, dlatego wpływ 

otyłości na ciężkość COVID-19 wymaga oceny. Otyłość jest powiązana ze stanem 

zapalnym i stresem oksydacyjnym, z insulinoopornością i dysfunkcją śródbłonka. 

Otyłości często towarzyszą choroby współistniejące [1]. W otyłości centralnej tkanka 

tłuszczowa centralnej części ciała jest bardziej podatna na wytwarzanie mediatorów 

zapalnych [1]. Otyłości towarzyszą zmiany anatomiczne (np. nadmierne odkładanie się 

tkanki tłuszczowej w ścianie klatki piersiowej i przeponie oraz w jamie brzusznej), co 

utrudnia działania mechaniczne tych struktur, czemu towarzyszy zmniejszona podat-

ność płuc, zmniejszona objętość oddechowa i zmniejszona czynnościowa pojemność 

zalegająca [2-4]. 

Jednak u pacjentów otyłych z chorobą COVID-19 związek między otyłością 

a ewolucją tej choroby nie jest jasny. Wyniki badań analizujących nasilenie objawów 

COVID-19 (w tym konieczność przyjęcia pacjenta na oddział intensywnej terapii 

(OIT) lub śmiertelność) są sprzeczne, a wnioski nie zostały jednoznacznie ustalone. 

Niektóre badania pokazały, że wiek, płeć męska, choroby układu krążenia, przewlekłe 

choroby płuc lub nerek, nowotwory złośliwe, nadciśnienie, cukrzyca oraz otyłość wiążą 

się z rozwojem cięższej postaci choroby i koniecznością hospitalizacji. Jednak w innych 

badaniach nie stwierdzono związków otyłości z gorszymi wynikami pacjentów 

z COVID-19 [5]. 

Aby wyjaśnić związek między otyłością a chorobą COVID-19, niniejszy artykuł 

prezentuje przegląd literatury, przedstawiając różne wyniki oraz metaanalizy związane 

z tym tematem. 

2. Potencjalne mechanizmy nasilające ciężkość COVID-19 u pacjentów 

otyłych 

Choroba COVID-19 jest spowodowana zakażeniem koronawirusem zwanym korona-

wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) [6, 7]. Wcześniej 

nazwany nowym koronawirusem 2019 (2019-nCoV), SARS-CoV-2 jest wirusem, 

którego genomowy RNA koduje syntezę czterech głównych białek strukturalnych – 

kolca (S), osłonki (E), błony (M) i nukleokapsydu (N). Białko kolca S zawiera domenę 

 
1 malewandowska@gmail.com, (1) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, (2) Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, (3) Ginekologiczno- 
-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu; ORCID: 0000-0001-8613-4955. 
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wiążącą receptor, która rozpoznaje wiążący się z nim receptor enzymu konwertującego 

angiotensynę 2 (ACE2). Po fuzji z receptorem ACE2 genom wirusa jest uwalniany do 

cytoplazmy. Aktywowane są wirusowe mechanizmy replikacji i dochodzi do niekon-

trolowanego namnażania się miana wirusa [6]. Dystrybucja receptora ACE2 w różnych 

tkankach wyjaśnia kliniczną prezentację choroby COVID-19, z przewagą objawów 

oddechowych – duszność, suchy kaszel, ból w klatce piersiowej i ból gardła [7]. 

Otyłość może potencjalnie przyczyniać się do niekorzystnych skutków choroby 

COVID-19. Ekspresja receptora ACE2 w tkance tłuszczowej jest wyższa niż w płucu, 

głównym narządzie (docelowym) dotkniętym przez COVID-19. To umożliwia wejście 

SARS-CoV-2 do adipocytów, czyniąc tkankę tłuszczową ważnym rezerwuarem wirusa, 

który umożliwia rozprzestrzenianie się infekcji na inne narządy [8], potencjalnie wyja-

śniając, w jaki sposób otyłość może nasilać wyniki infekcji. 

3. Główne powikłania narządowe u pacjentów otyłych z COVID-19 

Przegląd literatury zrealizowany przez W. Gryczyńską i in. pokazał, że u pacjentów 

z otyłością i COVID-19 (w porównaniu do pacjentów bez otyłości) stwierdzano wyższe 

ryzyko powikłań, takich jak udar, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe, leukoence-

falopatię i ciężką hiperglikemię [9]. Pacjenci otyli mieli także gorsze wyniki powikłań 

COVID-19, a w tym: arytmii, kardiomiopatii, dysfunkcji śródbłonka, dyslipidemii, 

ostrego uszkodzenia nerek, a także zmian w płucach i zespołu ostrej niewydolności 

oddechowej [9]. 

U osób otyłych z chorobą COVID-19 występuje zwiększona predyspozycja do kardio-

miopatii. U pacjentów otyłych obserwuje się przerost lub poszerzenie lewej komory, 

a także zwiększone obciążenie ściany lewej komory [10]. Należy też wziąć pod uwagę 

działanie kardiotoksyczne leków stosowanych w COVID-19 (np. chlorochiny) oraz 

możliwość wystąpienia kardiomiopatii stresowej (Takotsubo). 

Niedotlenienie i stan zapalny zwiększają ryzyko zaburzeń rytmu serca, włączając 

pacjentów z COVID-19, a najczęściej obserwowaną arytmią jest częstoskurcz zatokowy, 

jednak wystąpić mogą także: częstoskurcze nadkomorowe (jak migotanie lub trzepo-

tanie przedsionków), arytmie komorowe (jak częstoskurcz lub migotanie komór), różne 

bradykardie, zmiany odstępów i zmiany odcinka ST oraz załamka T. Na ten efekt 

wpływają: hipowolemia, niedotlenienie, podwyższona temperatura ciała, a także lęk i ból 

[11]. Także otyłość wiąże się z wyższym ryzykiem zaburzeń rytmu, dlatego u pacjentów 

otyłych z COVID-19 istnieje wyższe ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego i wyma-

gają oni ścisłego monitorowania kardiologicznego. 

Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów z COVID-19 mogą przyczyniać się 

do wzrostu zachorowalności i śmiertelności. U tych pacjentów stwierdza się podwyż-

szony poziom D-dimeru (co jest odzwierciedleniem stanu zapalnego i prokoagulacyj-

nego) oraz zmniejszenie fibrynolizy. Także otyłość jest powiązana z incydentami 

zakrzepowo-zatorowymi, czemu sprzyja przewlekły stan zapalny i uszkodzenie śród-

błonka, co jest także czynnikiem ryzyka rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczy-

niowego [12]. 

Powikłania niedokrwienne, udary są związane z zakażeniem COVID-19 i często są 

wynikiem nieprawidłowej koagulacji, z nadkrzepliwością oraz podwyższonym pozio-

mem D-dimeru i fibrynogenu [13]. Stwierdzono, że powikłania niedokrwienne częściej 

występują u mężczyzn, młodszych i otyłych pacjentów. 
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Otyłość jest ściśle związana z dysfunkcją śródbłonka. Infekcjom wirusowym także 

towarzyszy dysfunkcja śródbłonka, a infekcja SARS-CoV-2 nie jest wyjątkiem (receptor 

enzymu konwertującego angiotensynę 2 – ACE2 – jest zlokalizowany na powierzchni 

śródbłonka i innych komórek) [14]. 

Otyłość może zwiększać ryzyko wystąpienia niewydolności oddechowej w przebiegu 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 [9]. Wysokie BMI (ang. body mass index) zwiększa 

ryzyko intubacji pacjentów z COVID-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii, 

a badania tomografii komputerowej klatki piersiowej u otyłych pacjentów z COVID-19 

są powiązane z gorszymi wynikami w porównaniu z osobami z prawidłową masą ciała. 

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, ang. acute respiratory distress syndro-

me) jest istotną przyczyną zgonów związanych z infekcją SARS-CoV-2. Otyłość sprzyja 

hiperaktywacji szlaku dopełniacza, co może prowadzić do „burzy cytokinowej”, wy-

stępującej także w infekcji SARS-CoV-2. Cytokiny, których poziom wzrasta w oty-

łości, mogą odgrywać też rolę w urazach płuc związanych z ARDS [9]. Inne aspekty 

otyłości, mające związek ze zmniejszeniem wydolności oddechowej, to zmiany anato-

miczne w obrębie głowy i szyi (wynikające z nadmiaru tkanki tłusczowej) i utrudniające 

intubację, nierówność wentylacji do perfuzji, niewydolność mięśni oddechowych (np. 

zmniejszona kurczliwość przepony), zmniejszenie czynnościowej pojemności zalega-

jącej. Pacjenci z otyłością często cierpią na obturacyjny bezdech senny, co może również 

zwiększać ryzyko niewydolności oddechowej w przebiegu COVID-19 [9]. 

Ostre uszkodzenie nerek jest częste w chorobie COVID-19 i prowadzi do dysfunkcji 

wielonarządowej. SARS-CoV-2 może aktywować uszkodzenie nerek i wywoływać 

nieprawidłowości histopatologiczne, w tym podocytopatię, mikroangiopatię i ostrą 

martwicę kanalików nerkowych [15]. Przy braku zakażenia SARS-CoV-2 nerkowy 

receptor ACE2 jest bardziej nerkoprotekcyjny, jednak związany z wiekiem wzrost jego 

ekspresji w nerkach i płucach może mieć istotny wpływ na ryzyko zakażenia SARS- 

-CoV-2 [16]. Badanie przeprowadzone przez R. Touyz i in. wskazuje, że obecność 

ostrej niewydolności nerek u pacjentów z potwierdzonym COVID-19 wiąże się ze 

zwiększonym ryzykiem zgonu [17]. 

Pacjenci z COVID-19 wykazywali powikłania metaboliczne. Metaanaliza A. Farag 

i in. pokazała znacznie wyższe wskaźniki ciężkich infekcji COVID-19 i śmiertelności 

wśród chorych na cukrzycę. Wśród chorych na cukrzycę, którzy przeżyli, hiperglikemia 

i leczenie przeciwcukrzycowe utrzymywały się u 73% przez trzy miesiące. Choroba 

COVID-19 była związana z nowym wystąpieniem cukrzycy u 11,4% badanych. Pacjenci 

z COVID-19 z nowo rozpoznaną cukrzycą mieli wysokie ryzyko zgonu [18]. 

4. Wpływ otyłości na wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 

Wczesne badania nie wykazały bezpośredniego związku między otyłością a nasileniem 

choroby COVID-19, a jako główne czynniki ryzyka związane z pogorszeniem cięż-

kości choroby wskazywano starszy wiek i choroby współistniejące, takie jak cukrzyca 

i nadciśnienie [19]. Jednak kolejne badania pokazały, że otyłość (wraz z chorobami 

współistniejącymi) zwiększała ryzyko następujących efektów: rozwoju krytycznej cho-

roby, przyjęć na oddział intensywnej terapii (OIT), inwazyjnej wentylacji mechanicznej, 

a także zgonu [20]. 

Wiele badań wskazuje, że otyłość występowała częściej w przypadkach wymagają-

cych hospitalizacji lub wentylacji mechanicznej [21]. Badania kohortowe ze Stanów 
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Zjednoczonych wykazały, że otyłość może zwiększać ryzyko ciężkiej choroby i zgonu 

z powodu COVID-19 [22]. W innym badaniu – otyli pacjenci byli bardziej narażeni na 

potrzebę intensywnej opieki i przyjęcie na OIT lub śmierć w porównaniu z osobami 

o normalnej masie ciała [23]. 

W przeciwieństwie do tego, inne badania nie wykazały żadnego związku między 

otyłością a klinicznymi wynikami COVID-19, włączając wzrost śmiertelności wewnątrz-

szpitalnej, ryzyko inwazyjnego wspomagania wentylacji lub dodatkowego zastosowania 

tlenu [24] czy wzrost wskaźników przyjęć do szpitala lub śmiertelności (w porównaniu 

z pacjentami o wskaźniku masy ciała między 25,0 a 29,9 kg/m²) [25, 26]. 

Metaanaliza zrealizowana przez S. Abumweis i in. pokazała, że otyłość nie jest 

związana z wyższym ryzykiem śmiertelności w COVID-19 (OR = 1,1; 95% CI: 0,8-1,3). 

Jednocześnie stwierdzono, że otyłość jest związana z wyższym ryzykiem innych 

niekorzystnych efektów (OR = 2,4; 95% CI: 1,7-3,3), wskazując za związek otyłości 

z ciężkością COVID-19 [20]. 

Podobne wyniki uzyskano w innych metaanalizach. Ustalono, że pozytywne wykrycie 

COVID-19 było bardziej oczywiste wśród otyłych pacjentów, a wskaźniki hospita-

lizacji były wyższe u otyłych przypadków w porównaniu z pacjentami o prawidłowej 

masie ciała [25, 26]. W innej metaanalizie otyłość była silnie związana z pozytywnym 

wynikiem testu COVID-19, wyższym ryzykiem przyjęcia na OIT, krytyczną chorobą 

i śmiertelnością. Ponadto wyższy indeks masy ciała był powiązany z wyższymi 

wskaźnikami przyjęć na oddział intensywnej terapii i krytyczną chorobą [27]. 

Kolejna metaanaliza wykazała, że osoby z nadwagą były o 1,31 razy bardziej 

narażone na wystąpienie ciężkich objawów COVID-19, podczas gdy ryzyko wśród 

osób otyłych było 2,41 razy wyższe w porównaniu do osób zdrowych [28]. Wartość 

indeksu masy ciała BMI miała wpływ na wyniki. 

Wyniki zawarte w 23 artykułach ocenili D.-M. Vulturar i in. [5]. W 13 artykułach 

autorzy znaleźli korelacje między otyłością a niekorzystną ewolucją zakażenia SARS- 

-CoV-2. Jednak, pozostałe 10 artykułów potwierdzało tzw. „paradoks otyłości”: otyłość 

z BMI 30-40 kg/m² była związana z ciężkimi objawami i przyjęciem na oddział 

intensywnej terapii (OIT), ale nie prowadziła do zwiększenia śmiertelności. Otyłość 

z BMI wyższym niż 40 kg/m² prowadziła do wzrostu śmiertelności, szczególnie u mło-

dych pacjentów [5]. 

Kilka potencjalnych mechanizmów może wyjaśnić, w jaki sposób otyłość może 

prowadzić do niekorzystnych wyników COVID-19 [20]. Poza implikacjami wynikają-

cymi z informacji o powinowactwie koronawirusa (kolca S) do receptorów ACE2 (co 

opisano powyżej w podpunkcie 2), możliwym mechanizmem jest związek otyłości 

z wydzielaniem kilku pro- i przeciwzapalnych cytokin, które są zaangażowane w rozwój 

chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe. 

Z drugiej strony, receptor ACE2 (używany przez koronawirusy do wnikania do ko-

mórek) wykazuje wysoką ekspresję w adipocytach otyłych pacjentów. Innym możliwym 

mechanizmem jest związek między otyłością a zakrzepicą. Należy również przypomnieć, 

że otyłość jest związana ze zmniejszoną objętością i pojemnością płuc w porównaniu 

z osobami zdrowymi. Ponadto powikłania otyłości, takie jak nadciśnienie, cukrzyca 

i bezdech senny, mogą przyczyniać się do nasilenia choroby COVID-19 [20]. 
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4.1. Ograniczenia 

Istnieje kilka podstawowych ograniczeń w analizowanych badaniach. 

Indeks BMI nie rozróżnia rodzaju i rozmieszczenia podskórnej lub trzewnej tkanki 

tłuszczowej. Ekspresja receptorów ACE2 jest wyższa w trzewnej tkance tłuszczowej 

(w porównaniu do tłuszczu podskórnego), co skutkuje cięższymi postaciami choroby 

u pacjentów z COVID-19 i dużą ilością trzewnej tkanki tłuszczowej. Ta grupa pacjentów 

miała wyższy odsetek przyjęć na oddział intensywnej terapii i miała wyższe ryzyko 

zgonu [5]. Warto też dodać, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World 

Health Organization) zaproponowała różne wartości odcięcia dla nadwagi i otyłości 

w populacji azjatyckiej, co uwzględnia ich odmienny biotyp [5]. 

Większość metaanaliz zgłaszała brak jednorodności ocenianych badań. Metodologie 

badań, w tym definicje ciężkiego stanu (i innych punktów końcowych), różniły się 

między badaniami. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Pacjenci z otyłością mogą doświadczać powikłań w przypadku choroby COVID-19 

z powodu wielu zmian patofizjologicznych spowodowanych nadmierną ilością tkanki 

tłuszczowej. U pacjentów z otyłością i COVID-19 (w porównaniu do pacjentów bez 

otyłości) stwierdzano wyższe ryzyko powikłań takich jak udar mózgu, leukoencefa-

lopatia, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe i ciężka hiperglikemia. Pacjenci otyli 

mieli także gorsze wyniki powikłań COVID-19, a w tym: arytmii, kardiomiopatii, 

dysfunkcji śródbłonka, ostrego uszkodzenia nerek, a także zmian w płucach i zespołu 

ostrej niewydolności oddechowej. 

Wyniki meataanaliz wskazują, że otyli pacjenci z COVID-19 powinni być moni-

torowani pod kątem prawdopodobnej progresji do ciężkich wyników i mogą wymagać 

bardziej intensywnego leczenia, aby poprawić rokowanie. 

Znalezione wyniki sugerują, że analiza wpływu otyłości na patofizjologię COVID-19 

wymaga dalszych wysiłków naukowych [29, 30]. 
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Otyłość a ciężkość COVID-19 

Streszczenie 

Otyłość oraz choroba wirusowa COVID-19 to dwie zazębiające się pandemie. Ze względu na współistnienie 

otyłości z wyższym ryzykiem wielu chorób i różnych zaburzeń – nie można pominąć oceny wpływu otyłości 
na ciężkość COVID-19. Chociaż pierwsze doniesienia w literaturze badającej czynniki ryzyka COVID-19 

wskazywały raczej na znaczenie starszego wieku i chorób współistniejących, to kolejne badania zwróciły 

uwagę na znaczenie otyłości. Jednak wyniki te wymagają analiz. 

Przegląd literatury wskazuje na związek między otyłością a COVID-19, ale zwraca uwagę, że wyniki dla 
różnych punktów końcowych / efektów klinicznych mogą mieć odmienne charakterystyki. Metaanalizy 

pokazały, że otyłość nie jest związana z wyższym ryzykiem śmiertelności w COVID-19 (OR = 1,1; 95% 

CI: 0,8-1,3). Jednocześnie stwierdzono, że otyłość jest związana z wyższym ryzykiem innych niekorzy-

stnych efektów (OR = 2,4; 95% CI: 1,7-3,3), potwierdzając związek otyłości z ciężkością COVID-19. 

W pojedynczych badaniach otyłość (wraz z chorobami współistniejącymi) zwiększała ryzyko rozwoju kry-

tycznej choroby oraz odsetek przyjęć na oddział intensywnej terapii (OIT), a także ryzyko inwazyjnej wenty-

lacji mechanicznej i zgonu. Aktualna literatura opisuje też powikłania towarzyszące otyłości i infekcji 

koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kardiomiopatia, arytmie, zaburzenia krzepnięcia, dysfunkcje śród-
błonka, uszkodzenie nerek czy zaburzenia metaboliczne. 

Znalezione wyniki sugeruja, że analiza wpływu otyłości na patofizjologię COVID-19 wymaga dalszych 

wysiłków naukowych. Otyli pacjenci z infekcją COVID-19 mogą wymagać bardziej intensywnego leczenia, 

aby poprawić rokowanie. 
Słowa kluczowe: otyłość, COVID-19, ryzyko, śmiertelność, powikłania 

Obesity and the severity of COVID-19 

Abstract 

Obesity and COVID-19 are two overlapping pandemics. Due to the coexistence of obesity with a higher 

risk of many diseases and disorders, an assessment of the impact of obesity on the severity of COVID-19 

cannot be overlooked. Although the first reports in the literature examining risk factors for COVID-19 
pointed rather to the importance of old age and comorbidities, subsequent studies have highlighted the 

importance of obesity. However, these results require analysis. 

A literature review points to a connection between obesity and COVID-19, but notes that results for 

different clinical endpoints / outcomes may have different characteristics. Meta-analyses showed that 
obesity is not associated with a higher risk of mortality in COVID-19 (OR = 1.1; 95% CI: 0.8-1.3). At the 

same time, it was found that obesity is associated with a higher risk of other adverse effects (OR = 2.4; 
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95% CI: 1.7-3.3), which confirms the relationship of obesity with the severity of COVID-19. In single 

studies, obesity, along with comorbidities, increased the risk of developing critical illness and increased 

admission to the intensive care unit (ICU), as well as the risk of invasive mechanical ventilation and death. 

The current literature also describes complications associated with obesity and SARS-CoV-2 coronavirus 
infection, such as cardiomyopathy, arrhythmias, coagulation disorders, endothelial dysfunction, kidney 

damage and metabolic disorders. 

The results found suggest that further research efforts are needed to analyze the impact of obesity on the 

pathophysiology of COVID-19. Obese patients with COVID-19 infection may require more intensive 
treatment to improve prognosis. 

Keywords: obesity, COVID-19, risk, mortality, complications 
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Małgorzata Anna Lewandowska1 

Mikroskładniki odżywcze a COVID-19 

1. Wprowadzenie 

Choroba COVID-19, wywoływana przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności 

oddechowej 2 (SARS-CoV-2), została zgłoszona przez Światową Organizację Zdrowia 

jako pandemia (w marcu 2020 roku) ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się 

infekcji. Choroba ta spowodowała poważne globalne problemy związane ze zdrowiem 

publicznym. Pomimo różnych praktyk dotyczących zdrowia publicznego globalne 

obciążenie zakażeniem pozostaje wysokie. Dlatego istnieje potrzeba zidentyfikowania 

czynników zmniejszających ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 [1]. 

Dostępna literatura wskazuje, że zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 może 

być związane z nieprawidłowościami statusu mikroskładników odżywczych w ustroju – 

ze względu na ważnę rolę tych składników w funkcjonowaniu układu odpornościo-

wego [2]. Wiele danych klinicznych pokazało, że mikroskładniki odżywcze takie jak 

mikroelementy i witaminy odgrywają ważną i uzupełniającą rolę we wspieraniu układu 

odpornościowego i zapobieganiu infekcjom [3]. I odwrotnie – zły stan odżywienia 

może być związany ze stresem oksydacyjnym, stanem zapalnym i zmniejszoną odpor-

nością na infekcje [4]. 

W szerokiej gamie ważnych mikroskładników odżywczych pierwiastki takie jak 

żelazo [5], selen [6], miedź i cynk [7] zwracają uwagę ze względu na zaangażowanie 

w wiele procesów ważnych dla zdrowia, włączając funkcje układu immunologicznego 

i równowagę redox. Nieoptymalne poziomy tych pierwiastków (zbyt małe lub nad-

miernie wysokie) powiązano wcześniej z nasileniem infekcji [8], a także z innymi pro-

blemami zdrowotnymi: z rozwojem powikłań u kobiet w ciąży [5-7, 9], z niekorzyst-

nymi wynikami noworodka [10, 11] oraz z rozwojem różnych chorób przewlekłych, 

jak choroby układu krążenia lub niektóre nowotwory [12, 13]. Literatura dotycząca 

działania witamin D, C, A, E oraz witamin z grupy B także opisuje ich rolę dla 

zachowania zdrowia i wskazuje ich potencjał w ochronie przed zakażeniem [14]. Co 

ważne, niewystarczający poziom niektórych mikroskładników diety w ustroju jest po-

wszechny w różnych grupach pacjentów, np. u osób starszych lub otyłych, lub u kobiet 

w ciąży. Niski poziom selenu u mieszkańców niektórych obszarów (np. w krajach 

Europy Środkowej i w niektórych regionach Chin) jest spowodowany niską jego 

zawartością w glebie, a w konsekwencji także w żywności [6, 10, 11]. 

Celem tej pracy jest krótki przegląd literatury pokazujący potencjalną możliwość 

zaangażowania mikroskładników diety w procesy związane z ochroną przed infekcjami 

i potencjalny związek z ciężkością COVID-19. Istnieją badania oceniające ten potencjał, 

jednak badań tych jest nadal niewiele i nie ma jednoznacznych ustaleń. Dlatego temat 

ten stanowi interesujący cel dalszych analiz. 

 
1 malewandowska@gmail.com; (1) Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; (2) Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu; (3) Ginekologiczno- 
-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu. 



 

Mikroskładniki odżywcze a COVID-19 
 

115 
 

2. Podstawowe informacje o chorobie COVID-19 

Choroba COVID-19 rozwija się w związku z zakażeniem koronawirusem zwanym 

koronawirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) [15, 16]. 

Procesy (molekularne) towarzyszące infekcji i rozwojowi zaburzeń są złożone. Koro-

nawirus SARS-CoV-2 to wirus zawierający genom RNA i otoczkę wirusową, w której 

skład wchodzą białka, a w tym: kolec (S), otoczka (E) i błona (M). Białko kolca S 

zawiera domenę, która rozpoznaje wiążący się z nim receptor enzymu konwertującego 

angiotensynę 2 (ACE-2), a po tej fuzji dochodzi do uwolnienia genomu wirusa do 

cytoplazmy. Po aktywacji wirusowych mechanizmów replikacji dochodzi do niekontro-

lowanego namnażania się wirusa. Ekspresja receptora ACE-2 w różnych tkankach jest 

związana z kliniczną prezentacją choroby COVID-19, w której przeważają objawy ze 

strony układu oddechowego: ból gardła, suchy kaszel, ból w klatce piersiowej i dusz-

ność [15, 16]. 

Infekcja komórek nabłonka poprzez wiązanie z receptorem ACE-2 inicjuje zloka-

lizowany stan zapalny oraz aktywację śródbłonka i zaburzenia uwalniania cytokin. 

Poważne nasilenie „burzy cytokinowej” przyczynia się do wzrostu przepuszczalności 

i przecieku naczyń krwionośnych, a także do rozwoju stanu prokoagulacyjnego [17]. 

Klinicznie choroba COVID-19 może być bezobjawowa lub może prezentować 

objawy umiarkowane do ciężkich, jak kaszel, gorączka i duszność [1]. U około 10-20% 

pacjentów rozwija się ciężka postać choroby, charakteryzująca się śródmiąższowym 

zapaleniem płuc i rozwojem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, ang. 

acute respiratory distress syndrome). Pacjenci z chorobami współistniejącymi (nad-

ciśnienie tętnicze, cukrzyca lub choroba sercowo-naczyniowa) uzyskują gorsze wyniki 

kliniczne [18]. 

3. Funkcje mikroskładników odżywczych i ich rola w rozwoju COVID-19 

Wiele danych klinicznych pokazało, że minerały (jak selen, miedź, żelazo, cynk, 

magnez, wapń, mangan, chrom) i witaminy odgrywają ważną i uzupełniającą rolę we 

wspieraniu układu odpornościowego oraz zapobieganiu infekcjom [3]. A immunożywienie 

odnosi się do modulacji układu odpornościowego poprzez modyfikację składników 

odżywczych w diecie. 

Istnieje kilka hipotez wspierających stosowanie suplementacji witaminami i mine-

rałami w aspekcie „odżywiania odpornościowego”, także w badaniach klinicznych 

u pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Jednak kwestia suplementacji 

mikroskładnikami odżywczymi nie została w pełni wyjaśniona. 

3.1. Witaminy a COVID-19 

Witamina A i ogólnie retinoidy mają szerokie i zróżnicowane funkcje biologiczne, 

obejmujące między innymi działanie antyoksydacyjne, transkrypcje genów, regulacje 

nabłonka czy utrzymanie wzroku i metabolizm kości. Witamina A odgrywa też ważną 

rolę w modulacji układu odpornościowego, jednak relacje te są złożone [19]. Dostepne 

są badania wskazujące, że potencjalnie przeciwdrobnoustrojowa rola witaminy A może 

być ważnym elementem w walce z chorobami wirusowymi, w tym z COVID-19 [14, 19]. 

Witaminy B6, B12 i kwas foliowy pełnią ważną i uzupełniającą rolę we wrodzonej 

i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Działanie witaminy B6 obejmuje (między 

innymi) zmniejszanie funkcji i proliferacji limfocytów T oraz hamowanie uwalniania 
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cytokin. Niedobór folianu prowadzi (międy innymi) do niedokrwistości megaloblastycznej 

oraz do zmiany profilu cytokin prozapalnych, odwracalnej przez terapię folianem [20]. 

Niedobór witaminy B12 (kobalaminy) powoduje zaburzenia równowagi w sieci cytokin. 

W innym badaniu oceniono wiązanie z białkiem M (w SARS-CoV-2) i stwierdzono, że 

folian może tworzyć silne wiązania wodorowe z resztami miejsca aktywnego i może 

być możliwą strategią terapeutyczną w COVID-19 [14, 20]. 

Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, jest niezbędna jako kofaktor 

w szeregu reakcji enzymatycznych [21]. Działanie witaminy C na układ odpornościowy 

podczas infekcji jest szerokie, promuje fagocytozę i chemotaksję leukocytów oraz 

rozwój i dojrzewanie limfocytów T. Witamina C odgrywa też rolę przeciwutleniającą. 

Jednak, pomimo zaangażowania witaminy C w powyższe działania, aktualnie nie ma 

jednoznacznych ustaleń, czy istnieją korzystne mechanizmy zaangażowania tej wita-

miny w rozwój COVID-19 [14, 21]. 

Witamina D obejmuje szereg rozpuszczalnych w tłuszczach związków pełniących 

fizjologiczną rolę w homeostazie minerałów (głównie wapnia, magnezu i fosforanów). 

Niedobory witaminy D są powiązane z wieloma metabolicznymi chorobami kości. 

Fizjologiczna rola witaminy D obejmuje też immunomodulację i istnieją udokumento-

wane powiązania między niedoborem witaminy D a wskaźnikami zakażeń [22]. Prze-

prowadzono wiele badań, w których związek między niedoborami witaminy D był 

powiązany z innymi zaburzeniami, np. z astmą [23]. Pojawia się coraz więcej spekulacji, 

że niedobór witaminy D może mieć związek z ciężkością choroby COVID-19 [14, 22, 

23]. Chociaż znaleziono niższe poziomy witaminy D u chorych z COVID-19, to nie 

jest jasne, czy suplementacja byłaby korzystna [8]. 

Wykazano, że witamina E wzmacnia funkcję odpornościową, w której pośredniczą 

limfocyty T. Witamina E jest uważana za silny przeciwutleniacz [14, 24]. Wolne 

rodniki działają prooksydacyjnie, reagują z wielonienasyconymi tłuszczami w obrębie 

błony komórkowej, powodując rozkład peroksydacyjny tych błon. Niedobór witaminy 

E skutkuje wyższym poziomem peroksydacji lipidów, a klinicznie stwierdzono to uzy-

skując odwrotną zależność między lipoperoksydazą osoczową a witaminą E u pacjentów 

z ARDS. Przyjmowanie witaminy E może przechylać równowagę na korzyść prze-

ciwutleniaczy, co może mieć znaczenie ze względu na nasilenie stresu oksydacyjnego 

towarzyszącego patogenezie COVID-19 [14, 24]. 

3.2. Mikroelementy a COVID-19 

Selen (Se) to ważny pierwiastek śladowy, bierze udział m.in. w obronie antyoksy-

dacyjnej, w apoptozie, w funkcjonowaniu układu odpornościowego, w rozwoju reakcji 

zapalnej oraz w procesach detoksykacji [6, 10]. Selen działa jako składowa (jako seleno-

cysteina) w miejscach aktywnych białek zwanych selenoproteinami [6, 10]. Peroksy-

daza glutationu, bedąca jedną z wiodących selenoprotein, jest jednym z głównych ele-

mentów obrony antyoksydacyjnej [6, 10]. Ponieważ stres oksydacyjny jest charaktery-

styczną cechą choroby COVID-19, brane jest pod uwagę znaczenie selenu w rozwoju 

tej choroby. Istnieją badania, w których powiązano niedobór selenu z nasileniem 

COVID-19 [25]. I chociaż nadal brak uogólnionych wniosków, istnieją podstawy do 

dalszych badań w tym temacie. 

Żelazo (Fe) pełni ważne funkcje w komórkach [5]. Żelazo bierze udział m.in. 

w transporcie tlenu, w produkcji ATP, w utrzymaniu funkcji mitochondriów, w syntezie 
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kwasów nukleinowych czy w aktywności wielu enzymów [5]. Niedobór lub niski po-

ziom Fe może upośledzać te funkcje. Jednak żelazo jest tzw. „pierwiastkiem przej-

ściowym” i jego nadmiar także może sprzyjać stresowi oksydacyjnemu i uszkodzeniu 

komórek śródbłonka [5]. W badaniach dotyczących COVID-19 stwierdzono, że obni-

żony poziom Fe w surowicy może pozwolić przewidzieć konwersję choroby z łagodnej 

do postaci ciężkiej i krytycznej [26]. 

Miedź (Cu) i cynk (Zn) są bardzo ważne dla zdrowia człowieka [7]. Oba pier-

wiastki biorą udział m.in. w równowadze oksydacyjnej, w procesach różnicowania 

i podziału komórek, w procesach immunologicznych oraz w aktywacji lub hamowaniu 

wielu enzymów. Oba pierwiastki są częścią enzymu Cu/Zn-SOD (dysmutaza ponad-

tlenkowa), który należy do pierwszej linii obrony antyoksydacyjnej [7]. Jednak zarówno 

niski poziom Zn i Cu, jak i nadmiernie wysokie ich stężenia sprzyjają nasileniu stresu 

oksydacyjnego [7]. 

Niedobór cynku (Zn) jest ogólnoświatowym problemem. Niedobór Zn może powo-

dować nierównowagę w funkcjonowaniu wrodzonego i nabytego układu odpornościo-

wego. Niski poziom cynku wpływa na funkcję różnych typów komórek odporno-

ściowych, a spożywanie cynku może zmniejszyć intensywność infekcji SARS-CoV-2. 

Dane sugerują, że niższy poziom cynku w pełnej krwi był związany z ciężką chorobą 

COVID-19 [27]. 

Miedź (Cu) jest również potrzebna do prawidłowej odpowiedzi immunologicznej 

[8]. A ogólnoustrojowy niedobór Cu jest związany z wieloma różnymi objawami, które 

wynikają z niewystarczającego działania enzymów wymagających miedzi [8]. Miedź 

należy do pierwiastków przejściowych, a jej nadmiar może sprzyjać intensyfikacji 

stresu oksydacyjnego [7]. Jednak korelacja poziomu Cu z wynikami chorób infekcyj-

nych może być trudna do oceny, ponieważ stan zapalny wiąże się z podwyższonymi 

poziomami miedzi i podwyższonymi poziomami ceruloplazminy, białka ostrej fazy 

związanego z Cu [7-9]. Cechą charakterystyczną infekcji (wirusowej, bakteryjnej 

i grzybiczej) jest wyraźny i postępujący wzrost miedzi w surowicy [28]. Dane 

kliniczne dotyczące statusu Cu w surowicy u pacjentów z COVID-19 są nieliczne [8]. 

Wśród innych opisywanych w literaturze pierwiastków – w aspekcie ich poten-

cjalnego wpływu na przebieg choroby COVID-19 – należy wymienić mangan, chrom, 

magnez czy wapń. Mangan (Mn) jest uwalniany z organelli do cytozolu po zakażeniu 

wirusem i odgrywa ważną rolę w obronie przeciwwirusowej gospodarza [29]. Chrom 

(Cr) ma istotne znaczenie w zmienianiu odpowiedzi immunologicznej i ma wpływ 

m.in. na wytwarzanie cytokin. Wyższy poziom chromu u pacjentów z ciężkim 

COVID-19, obserwowany w niektórych badaniach, może być związany z dysfunkcją 

układu odpornościowego w tej chorobie, ale mechanizmy tych relacji wymagają dal-

szych wyjaśnień [29]. Magnez (Mg) jest drugim po potasie najliczniejszym kationem 

wewnątrzkomórkowym i bierze udział w ponad 600 reakcjach enzymatycznych. 

Działanie niedoboru magnezu obejmuje m.in. aktywacje komórek śródbłonka i zwięk-

szanie poziomu cytokin. Wyniki niektórych badań sugerują istotnie niższe poziomy 

magnezu u pacjentów z ciężkim COVID-19 w porównaniu do przypadków o łagod-

nym przebiegu [29]. 

Działania wapnia (Ca) budzą ciekawe implikacje w aspekcie związków z przebie-

giem COVID-19, co jest zachętą do dalszych badań i analiz. Wapń jest niezbędny dla 

stabilności cytoszkieletu komórki oraz dla aktywności wewnątrzkomórkowej regulacji 
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wielu enzymów [30]. Kilka badań dostarczyło dowodów na to, że stosowanie blokerów 

kanału wapniowego, zwłaszcza amlodypiny i nifedypiny, może zmniejszyć śmiertelność 

z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Jednoczesnie wykazano, że obniżony poziom 

zjonizowanego wapnia w surowicy jest silnie dodatnio związany z nasileniem COVID-19 

[31]. Prospektywne badania kliniczne w tym temacie mogłyby dostarczyć nowych 

informacji na temat patogenezy i leczenia COVID-19. 

3.3. Rola ferrytyny w infekcji SARS-CoV-2 

Ferrytyna jest głównym mechanizmem magazynowania i homeostazy żelaza. 

Udostępnia żelazo do niezbędnych czynności komórkowych. Jednocześnie ferrytyna 

chroni DNA i białka przed potencjalnie toksycznym działaniem wolnego żelaza, który 

w nadmiarze ma działanie prooksydacyjne [32]. Co ważne, ferrytyna jest białkiem ostrej 

fazy. Odpowiedź fazy ostrej to szereg reakcji w komórkach gospodarza (wtórnych do 

urazu, np infekcji), które mają na celu hamowanie procesów związanych z uszkodze-

niem komórek. Choroba COVID-19 stanowi przykład tego, że ferrytyna jest czymś 

więcej niż wskaźnikiem poziomu żelaza. Wysoki poziom ferrytyny u pacjentów z cięż-

kim COVID-19 został powiązany z późniejszą wysoką śmiertelnością tych pacjentów 

i poziom ferrytyny przewidywał złe wyniki [33]. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Choroba COVID-19, wywoływana przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności 

oddechowej 2 (SARS-CoV-2), została zgłoszona jako pandemia w marcu 2020 roku 

i spowodowała poważne globalne problemy związane ze zdrowiem publicznym. Istnieje 

potrzeba zidentyfikowania czynników zmniejszających ryzyko zakażenia koronawiru-

sem SARS-CoV-2. 

Dostepne dane sugerują, że lepsze zrozumienie powiązań między działaniami nie-

których mikroskładników diety a patogenezą COVID-19 może poprawić diagnostykę, 

leczenie lub zapobieganie tej chorobie. Dokładna rola ferrytyny w patogenezie 

COVID-19 oraz jej właściwości prozapalne wymagają dalszych badań. 
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Mikroskładniki odżywcze a COVID-19 

Streszczenie 

Dane z literatury sugerują, że odżywianie odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Dlatego nieprawidłowości poziomu wielu mikroskładników odżywczych (witamin i mikroelementów) 
w ustroju mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem zakażenia COVID-19. Choroba COVID-19, wywo-

ływana przez koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), została zgłoszona 

jako pandemia w marcu 2020 roku. W 2021 roku statystyki światowe zanotowały już około 250 milionów 

ludzi zarażonych SARS-CoV-2, a około 5 milionów osób zmarło w wyniku COVID-19. 
Przegląd literatury wskazuje, że witaminy (A, C, D, E i witaminy z grupy B) oraz pierwiastki takie jak 

selen (Se), cynk (Zn), miedź (Cu) czy żelazo (Fe) odgrywają znaczącą rolę w procesach ważnych dla 

układu odpornościowego (i potencjalnie w ochronie przed infekcjami). Wapń (Ca), magnez (Mg), mangan 

(Mn) i chrom (Cr) także odgrywają ważną i uzupełniającą rolę w zapobieganiu infekcjom. Przegląd 
literatury dotyczącej ryzyka COVID-19 sugeruje, że poziomy wybranych mikroelementów i witamin mogą 

być niezależnymi czynnikami związanymi z ciężkością COVID-19 lub śmiertelnością w jej przebiegu. 

Dane sugerują, że ferrytyna jest czymś więcej niż wskaźnikiem poziomu magazynowania żelaza i może 

odgrywać ważną rolę w patogenezie i prognozowaniu COVID-19. 
Dostępne dane sugerują, że lepsze zrozumienie powiązań między działaniami niektórych mikroelementów 

lub witamin a patogenezą COVID-19 powinno poprawić diagnostykę, leczenie, a przede wszystkim przy-

czynić się do zapobieżenia tej chorobie. 

Słowa kluczowe: mikroskładniki odżywcze, COVID-19, ciężkość, ferrytyna 

Micronutrients and COVID-19 

Abstract 
Data from the literature suggest that nutrition plays an important role in the functioning of the immune 

system. Therefore, abnormal levels of many micronutrients (vitamins and microelements) in the body may 

be associated with an increased risk of COVID-19 infection. COVID-19 caused by the acute respiratory 

syndrome 2 (SARS-CoV-2) coronavirus, was reported as a pandemic in March 2020. In 2021, world 
statistics had already recorded about 250 million people infected with SARS-CoV-2, and about 5 million 

people died as a result of COVID-19. 

A review of the literature shows that vitamins (A, C, D, E and B vitamins) and elements such as selenium 

(Se), zinc (Zn), copper (Cu) and iron (Fe) play a significant role in processes important for the immune 
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system (and potentially in protection against infections). Calcium (Ca), magnesium (Mg), manganese (Mn) 

and chromium (Cr) also play an important and complementary role in preventing infection. A literature 

review on the risk of COVID-19 suggests that selected microelement and vitamin levels may be indepen-

dent factors associated with the severity or mortality of COVID-19. Data suggest that ferritin is more than 
an indicator of level of iron storage and may play an important role in the pathogenesis and prognosis of 

COVID-19. 

The available data suggest that a better understanding of the relationship between the activities of certain 

microelements or vitamins and the pathogenesis of COVID-19 should improve the diagnosis, treatment 
and, above all, prevention of this disease. 

Keywords: micronutrients, COVID-19, severity, ferritin 



 

122 
 

Natalia Kurhaluk1, Nataniel Stefanowski2, Halina Tkachenko3 

Suplementacja oleju palmowego i choroby cywilizacyjne 

1. Wprowadzenie 

Tłuszcz jest istotnym makroskładnikiem ludzkiej diety, a oleje roślinne reprezentują 

większą ilość spożywanych tłuszczów [1]. Efekty diet wysokotłuszczowych, głównie 

z wysyconymi kwasami tłuszczowymi (SFA, ang. saturated fatty acids), były przed-

miotem kilku rekomendacji dietetycznych ukierunkowanych na redukcję ryzyka chorób 

sercowo-naczyniowych (CVD, ang. cardiovascular diseases) [2], chorób związanych 

z otyłością, a ostatnio nawet z profilaktyką raka [3]. 

Rosnące zapotrzebowanie na oleje roślinne jest zjawiskiem globalnym, a olej 

palmowy (PO) w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego zaopatrzenia w oleje 

spożywcze. PO jest całkowicie wolny od GMO, a palma olejowa produkuje do 10 razy 

więcej oleju na jednostkę powierzchni niż inne nasiona oleiste. W 2012 r. PO stanowił 

32% światowej produkcji tłuszczów oraz olejów i wyprzedził olej sojowy jako naj-

ważniejszy olej roślinny na świecie [4]. Według Departamentu Rolnictwa Stanów 

Zjednoczonych (USDA) w sezonie 2017/2018 wzrost światowej produkcji oleju 

palmowego zamknął się na poziomie 7% powyżej roku poprzedniego, wzrastając 

z 65,25 mln ton (Mt) w latach 2016/2017 do około 70 Mt w latach 2017/2018. 

Głównymi producentami są Malezja i Indonezja. Z całkowitej światowej produkcji 5% 

jest wykorzystywane do biopaliw, 24% – do kosmetyków, a 71% – w przemyśle spo-

żywczym. W Unii Europejskiej (UE) 87% importu przeznaczono na produkcję biodiesla. 

W 2000 r. UE zużyła zaledwie 271 tys. ton oleju palmowego, powiększając zużycie do 

3,9 Mt w 2017 r., przy średnim rocznym wzroście o 7%. W 2018 r. nastąpił spadek 

importu i konsumpcji w UE, w szczególności w odniesieniu do oleju palmowego sto-

sowanego w żywności i gospodarstwach domowych, podczas gdy wykorzystanie oleju 

palmowego do celów przemysłowych pozostało stabilne [5, 6]. W przemyśle spożyw-

czym olej palmowy jest stosowany przede wszystkim w celu zastąpienia tłuszczów 

zwierzęcych i tłuszczów uwodornionych. 

W ciągu ostatnich kilku dekad zastosowanie PO w przemyśle spożywczym gwał-

townie wzrosło pod względem tekstury, zapachu i neutralnego smaku, jaki PO gwa-
rantuje w gotowych produktach. Jego dwie główne frakcje to niskotopliwa frakcja płynna 

(znana jako oleina palmowa, 65-75%) i wysokotopliwa frakcja stała (znana jako 

stearyna palmowa, 30-35%). Różne frakcje oleju palmowego są następnie stosowane 
w przemyśle spożywczym w wielorakim stopniu: oleina palmowa jest użytkowana 

w oleju spożywczym do smażenia (ze względu na wysoką temperaturę dymienia, 
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230°C) i margaryn; stearyna palmowa w zastosowaniach spożywczych – tłuszcze piekar-

skie i uwodornione oleje, jest używana jako substytut masła w Indiach; podwójnie 

frakcjonowana oleina palmowa jest z kolei stosowana w przygotowaniu majonezu [4]. 

PO znajduje się w: wypiekach, cukierkach, ciastach, analogach sera, frytkach, czekoladzie, 
tłuszczach cukierniczych, ciastkach, oleju spożywczym, krakersach, pączkach, mro-

żonych daniach (naleśniki, ciasta, pizza, ziemniaki), lodach, tłuszczach do smażenia 

przemysłowego, makaronach instant i płatkach owsianych, margarynach, popcornie 
mikrofalowym, śmietankach niemlecznych, maśle orzechowym, sosach sałatkowych, 

przekąskach, zupach, suplementach i witaminach, warzywnym ghee i in. [1]. 

Spożycie PO jest często kwestionowane z różnych powodów: z jednej strony – 

wpływ na stan układu sercowo-naczyniowego ze względu na skład; z drugiej strony – 
bezpieczeństwo żywnościowe, zważywszy na możliwe kumulacje zanieczyszczeń pod-

czas rafinacji; a także z powodu dyskusji na temat zrównoważonej uprawy PO w krajach 

jego pochodzenia. Sektory żywności i żywienia coraz częściej przyjmują bardziej ho-

listyczne spojrzenie, które obejmuje nie tylko zdrowie, ale także ochronę środowiska [6]. 
W tym artykule dokonujemy przeglądu literatury naukowej na temat dowodów 

odnoszących się do koneksji między PO a niekorzystnym wpływem wobec ludzkiego 

zdrowia. Niewiele prac badawczych przeanalizowało wpływ samego PO i głównych 
powodów, dla którego jest on kojarzony z negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Można 

przypuszczać, iż jest to powiązane ze stosunkowo wysoką zawartością nasyconych 

kwasów tłuszczowych (SFA, ang. saturated fatty acid), zwłaszcza kwasu palmityno-

wego, które są czynnikiem etiologicznym różnych chorób wieńcowych i niektórych 
nowotworów. Jednak najnowsze badania związane z tym tematem starają się ponownie 

rozważać negatywną rolę dietetycznych SFA jako stymulatorów chorób sercowo- 

-naczyniowych i pokazują, że nie tylko rodzaj tłuszczu, ale także struktura trójglice-
rydów odgrywa rolę w cholesterolemii. W odniesieniu do roli PO wobec nowotworów 

konkretne badania nad kwasem palmitynowym lub PO w diecie oraz ryzykiem rozwoju 

raka są niewystarczające, a dowody nie są jednoznaczne. 

2. Skład oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych 

Palma olejowa jest uprawiana od ponad 5000 lat. Olej palmowy jest obecnie naj-

częściej stosowanym olejem roślinnym na świecie. Tłuszcz z owoców palmy, ogólnie 
znany jako olej palmowy, jest wytwarzany z miąższu owoców palmy olejowej (Elaeis 

guineensis Jacq.) [6]. Palma jest starożytną tropikalną rośliną pochodzącą z wielu krajów 

Afryki Zachodniej, gdzie lokalna ludność tradycyjnie używa oleju do gotowania i innych 

różnych celów. Uprawy palm na dużą skalę występują w regionach tropikalnych, 
a Malezja i Indonezja są wiodącymi producentami PO, odpowiadając za 86% światowej 

produkcji; inne kraje produkujące PO to Nigeria, Tajlandia, Kolumbia, Papua-Nowa 

Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indie i Brazylia [1]. Te tropikalne owoce są czer-
wonawe ze względu na wysoką zawartość β-karotenu. Owoc ma od 3 cm do 5 cm 

długości i posiada pojedyncze nasiona lub orzech, który jest używany do produkcji 

oleju z orzechów palmowych, zwanego także olejem z ziaren palmowych [7]. 

Każdy owoc palmy zawiera łącznie od około 30% do 35% oleju [6]. Z owoców 
palmy ekstrahuje się 2 różne rodzaje oleju: olej z ziaren palmowych (PKO, ang. palm 

kernel oil), olej z nasion i PO z mezokarpa. Olej jadalny zawarty w mezokarpie 

owoców palmowych może być otrzymywany różnymi metodami, najczęściej nazywa-
nymi metodą mokrą lub suchą [4]. 
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PO składa się z nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych (FA, ang. fatty 

acids). Jego bogactwo w SFA sprawia, że jest półstały w temperaturze pokojowej, jego 

temperatura topnienia wynosi od 35°C do 42°C. Głównymi kwasami tłuszczowymi PO 

są kwasy: mirystynowy (C14:0), palmitynowy (C16:0), stearynowy (C18:0), oleinowy 

(C18:1) i linolowy (C18:2). Tak zwane składniki drugorzędne to fosfatydy, sterole, 

pigmenty, tokoferole, śladowe ilości metali oraz metabolity biosyntezy triglicerydów 

i produkty uboczne aktywności lipolitycznej. Należą do nich monoacyloglicerole, di-

acyloglicerole i nieestryfikowane FA. Są one podzielone na dwie grupy: pochodne FA, 

takie jak częściowe glicerydy (mono- oraz diglicerydy), fosfatydy, estry i sterole; inne 

związki niezwiązane chemicznie z kwasami tłuszczowymi, takie jak węglowodory, 

alkohole alifatyczne, wolne sterole, tokoferole, pigmenty i śladowe ilości metali [8]. 

Surowy olej palmowy (CPO, ang. crude palm oil, znany również jako czerwony 

olej palmowy, RPO), ekstrahowany w procesach mokrych lub suchych, zawiera zarówno 

zdrowe i korzystne związki, takie jak triacyloglicerole (TAG), witaminę E, karotenoidy, 

fitosterole, jak i zanieczyszczenia, na przykład fosfolipidy, wolne kwasy tłuszczowe 

(FFA, ang. free fatty acids), gumy i produkty utleniania lipidów; te ostatnie można 

usunąć za pomocą procesów rafinacji [9]. W związku z tym CPO jest oczyszczany 

przez wirowanie i suszenie; suszony olej jest następnie chłodzony i przechowywany 

w odpowiednich pojemnikach [1, 10]. CPO stanowi najbogatsze naturalne źródło karo-

tenoidów (od 500 ppm do 700 ppm), tokoferoli i tokotrienoli (od 600 ppm do 1200 ppm), 

wszystkie te składniki przyczyniają się do jego stabilności i wykazują właściwości 

odżywcze [4, 9, 11, 12]. Ich właściwości przeciwutleniające, wywierane głównie prze-

ciwko reaktywnym formom tlenu (ROS, ang. reactive oxygen species), odgrywają rolę 

w starzeniu się, CVD i profilaktyce raka [11, 13]. Ponadto doniesiono, że tokotrienole 

są naturalnymi inhibitorami syntezy cholesterolu [11]. 

Pomimo dobrej jakości CPO, przemysł spożywczy wymaga, aby PO był w jasnym 

kolorze, co czyni rafinację obowiązkowym etapem technologicznym. Etapy te można 

przeprowadzić z uwagi na obróbkę chemiczną (alkaliczną lub kwasową) [14, 15] albo 

metody fizyczne (rafinacja parowa, odpędzanie gazu obojętnego, destylacja molekularna, 

rafinacja membranowa itp.) [15, 16]. Następnie są wprowadzane etapy wybielania 

i dezodoryzacji, a także inne specyficzne zabiegi w zależności od pierwszego zastosowa-

nego procesu rafinacji. Na przykład po obróbce alkalicznej zanieczyszczenia są usuwane 

przez wirowanie jako gumy; produkty lotne są następnie usuwane poprzez destylację 

strumieniową w wyższych temperaturach i obniżonym ciśnieniu. Olej uzyskany po 

procesach rafinacji jest bezbarwny, niewyrazisty i stabilny. Jednak obróbka alkaliczna 

powoduje straty w neutralnych TAG i jest to droższy proces, o dużym wpływie na 

środowisko. Z tych powodów obecnie stosuje się protokoły rafinacji fizycznej oparte 

na różnej zmienności FFA i TAG, metodach wysokotemperaturowych i niskociśnie-

niowych [15, 16], nawet jeśli procedury te prowadzą do ewidentnej utraty tokoferoli 

i tokotrienoli, a także powodują uszkodzenia oksydacyjne [15]. Ponadto PO rafinowany 

przez obróbkę fizyczną wykazuje niższą stabilność przechowywania i wymaga do-

kładnej procedury w celu wyeliminowania fosforu podczas procedury odgumowywania, 

aby uniknąć obecności kwasu fosforowego w produkcie końcowym, który wpłynąłby 

na proces bielenia cieplnego [1, 15]. 

PO z małą ilością wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), niską zawartością zanie-

czyszczeń i dobrym wybielaniem jest uważany za produkt wysokiej jakości i przez to 
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jest stosowany w przemyśle olejów jadalnych; i odwrotnie – oleje niskiej jakości są 

stosowane w niejadalnych gałęziach przemysłu (biopaliwa, świece, kosmetyki i pro-

dukcja mydła) [17]. Tak zwany wysokiej jakości PO składa się z ponad 95% neutral-

nych triacylogliceroli (TAG lub trójglicerydów) i mniej niż 0,5% FFA [15, 16]. 

PO i olej z ziaren palmowych (PKO) mają różne właściwości fizykochemiczne 

w zależności od zamierzonych zastosowań [4]. PKO zawiera 85% SFA, głównie kwas 

laurynowy i mirystynowy, podczas gdy PO zawiera 50% SFA, głównie kwas palmi-

tynowy (PA, 44%) i mniejsze ilości kwasu stearynowego (5%), 40% jednonienasyconych 

kwasów tłuszczowych (MUFAs, ang. monounsaturated fatty acids,), głównie kwas 

oleinowy i 10% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA, ang. polyunsaturated 

fatty acids), głównie kwasy linolowe [9, 11]. Kwas palmitynowy (PA) jest głównym 

SFA naturalnie występującym w tłuszczach zwierzęcych i oleju roślinnym, a także 

głównym składnikiem tłuszczu mleka ludzkiego [18]. 

Bilans FA w oleju palmowym wynosi około 48% SFA i 52% nienasyconych FA 

(UFA, ang. unsaturated fatty acids). To znaczy, że wartości SFA są wyższe w PO niż 

w przypadku innych olejów, takich jak olej słonecznikowy, oliwkowy czy rzepakowy, 

które są klasyfikowane jako „zdrowe” i znacznie niżej w oleju kokosowym, który ma 

wysoką zawartość SFA, głównie mirystynowego i laurynowego. Kwas palmitynowy 

jest najobficiej występującym z SFA w oleju palmowym, osiąga 85%. Z kolei kwas 

oleinowy jest największym składnikiem UFA (88%) w PO. Ponadto zawartość FA, 

takich jak kwas laurynowy (12 atomów C) i kwas mirystynowy (14 atomów C), stanowi 

1,5% SFA, co jest bardzo mało w porównaniu z olejem kokosowym [6]. 

W oleju palmowym 80% kwasu oleinowego znajduje się w pozycji sn-2 trójglice-

rydów (TG), więc jest szybko wchłaniany jako monoacyloglicerol (MAG). Na podstawie 

stereospecyficzności pozycjonowania FA w TG i biodostępności FA w sn-2, głównie 

kwasie oleinowym, olej palmowy można uznać za działający jako MUFA w profilu 

lipidowym osocza [19, 20]. 

PO jest bardziej złożony niż inne substancje tłuszczowe, ponieważ skład różnych 

frakcji obecnie sprzedawanych i stosowanych przez przemysł odbiega od standardo-

wego profilu 50%/50%. W tym kontekście oleina palmowa zawiera 44% SFA i 56% 

UFA. Jej właściwości sprawiają, że jest bardziej płynna, co skutkuje jej zastosowaniem 

w przemyśle chipsów ziemniaczanych itp. Na drugim końcu spektrum znajduje się 

frakcja stearyny palmowej, o wyższej zawartości SFA (68%) i niższej zawartości UFA 

(32%), która jest wykorzystywana do wytwarzania produktów takich jak rogaliki (wy-

magające większej trwałości) i jest alternatywą dla stosowania uwodornionych olejów, 

zmniejszając w ten sposób spożycie trans-FA [6]. Warto zauważyć, że PO różni się od 

masła tym, iż zawiera mniej kwasów masłowych (niewykrywalnych w porównaniu 

z 3,32%) i stearynowych (od 3,5%  do 6% vs. 9%), a więcej kwasów oleinowych (od 

36%  do 44% vs. 22%) i linolowych (od 9% do 12% vs. 1,1%) [21]. 

PO jest jednym z najbardziej stabilnych olejów, przedłużającym przechowywanie 

żywności. Odporność produktów z olejem palmowym na jełczenie wynika nie tylko 

z zawartości SFA, ale także ze składników przeciwutleniających (głównie tokotrienoli 

i tokoferoli) – unikają w ten sposób peroksydacji lipidów i w konsekwencji powstawania 

wolnych rodników. Jednak podczas procesu rafinacji zawartość przeciwutleniaczy 

w oleju palmowym ulega radykalnemu zmniejszeniu [6]. 
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3. Olej palmowy i jego wpływ na profil lipidowy 

Średniołańcuchowe FA (od 6 do 12 atomów węgla) podnoszą poziom TG, ale mają 

niewielki wpływ na poziomy cholesterolu całkowitego (TC, ang. total cholesterol) 

i lipoprotein o dużej gęstości (HDL, ang. high-density lipoproteins) [22]. Ponadto nie 

wywołują lipogenezy i są szybko zużywane do celów energetycznych za pomocą  

β-oksydacji, w przeciwieństwie do długołańcuchowych FA, szczególnie wszystkich 

nasyconych kwasów tłuszczowych, które są magazynowane w dużych ilościach, co 

sprzyja otyłości [23]. 

Prace Fattore i wsp. (2014) oraz Sun i wsp. (2015) pokazują wzrost lipoprotein 

o niskiej gęstości (LDL, ang. lowh-density lipoproteins) i TC wraz z wiekiem i spoży-

ciem produktów bogatych w PO. Ostatnie przeglądy prac badawczych nad wpływem 

spożycia PO na profil lipidowy osocza wykazały, że w tych badaniach nie wzięto pod 

uwagę analizy wyników pozycji FA w TG [20, 24-26]. Innym, nie mniej ważnym, 

aspektem jest wpływ, jaki najbardziej nasycone oleje stosowane w badaniach wywierają 

na utlenianie lipoprotein. Niektórzy autorzy sugerują, że tego typu prace badawcze 

powinny obejmować lipoproteiny stosowane w biomarkerach reaktywności sercowo- 

-naczyniowej (CVR), takich jak apolipoproteiny (APO, m.in. APO A1 i APO B – 

niektóre związane ze specyficznymi polimorfizmami). W tej kwestii niewiele badań 

kontynuowało analizy pod kątem występowania skutków spożycia PO lub jego frakcji. 

Niektórzy autorzy postulują podniesienie poziomów APO A1 [27]. 

Cuesta i wsp. (1998) badali wpływ spożycia PO w kontrolowanej populacji kobiet 

po menopauzie. Badanie te polegało na zastąpieniu 9% energii w diecie pochodzącej 

z kwasu oleinowego (olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego) 

kwasem palmitynowym (około 18 g całkowitego SFA lub 18 g kwasu palmitynowego). 

Odnotowano znaczny wzrost w osoczu krwi kobiet zarówno LDL (21,6%), jak i HDL 

(14,9%), ale LDL były mniej utlenione (70% mniej nadtlenków). Było to konsekwencją 

między innymi bardzo znaczącego zapotrzebowania na β-karoten, (All-E)-β-karoten 

i kryptoksantynę, chociaż nastąpił spadek poziomu likopenu [28]. Jest to ważny aspekt, 

ponieważ utlenione LDL, a nie LDL, są decydujące w inicjowaniu procesu aterogen-

nego [29, 30]. Naukowcy zaobserwowali również nieistotne zmniejszenie (3%) poziomów 

APO A1, z wyższym poziomem APO B (11,8%) i zmniejszonym stosunkiem APO 

A1/APO B (22,8%), co sugeruje wzrost ryzyka CVD po spożyciu niektórych frakcji 

PO. Jednak nie stwierdzono istotnych zmian w innych bardzo predykcyjnych mar-

kerach CVR, takich jak TC/HDL lub LDLc/HDL. Następnie Sánchez-Muniz i wsp. 

(2002) zaobserwowali, że ta sama zmiana diety wywołuje bardzo znaczący wzrost sto-

sunku HDL, APO A2/APO A1 [31]. Ponieważ wzrost poziomu APO A2 jest uważany 

za czynnik ograniczający estryfikację cholesterolu poprzez acylotransferazę lecytynową 

(LCAT, ang. lecithin cholesterol acyl transferase), wsteczny transport cholesterolu 

i przeciwmiażdżycowa zdolność HDL [32] są uważane za niekorzystne zmiany. Wy-

miana obu olejów (słonecznikowego i palmowego) wywołała również wzrost poziomu 

tromboksanu A2 (TXA2, mierzonego jako tromboksan B2), aktywację płytek krwi, 

a w mniejszym stopniu także wzrost poziomu prostacykliny I2 (PGI2). Zmiana netto 

obejmowała wzrost wskaźnika antyfosfolipidowego TXA2/PGI2, co sugeruje działanie 

protrombogenne po interwencji [33]. W badaniach, w których wysokooleinowy olej 

słonecznikowy został zastąpiony oleiną palmową w diecie kobiet po menopauzie, jak 

wspomniano powyżej, najważniejsze różnice w zakresie utlenionych LDL, APO A2 
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i APO A1/APO A2 stwierdzono u kobiet z hipercholesterolemią (przy braku istotnych 

różnic w zakresie innych markerów pomiędzy wynikami u kobiet z normo- i hipercho-

lesterolemią). Ta różnica w odpowiedzi jest związana z mechanizmami nutrigenetycz-

nymi, które odnoszą się do obecności alleli ryzyka w niektórych genach [34]. 

Natomiast w niedawnym, podwójnie ślepym, krzyżowym randomizowanym badaniu 

interwencyjnym przeprowadzonym w Chinach, porównującym dzienne spożycie 48 g 

oliwy z oliwek z 48 g oleju palmowego u 120 dorosłych przez 2 miesiące, z okresem 

wypłukiwania wynoszącym 2 tygodnie, nie zaobserwowano różnic w wpływie na 

tkankę tłuszczową i profil lipidowy osocza [35]. 

Podczas gdy trans-FA działają w celu zmniejszenia poziomu HDL, wykazano, że 

olej palmowy zwiększa wartości HDL. Ponadto wzrost LDL jest znacznie większy, gdy 

spożywane są trans-FA, a nie olej palmowy. Porównując tłuszcz roślinny (olej palmowy) 

z tłuszczem zwierzęcym (smalec), obserwuje się również poprawę profilu lipidowego, 

mimo że w niektórych przypadkach skład FA jest podobny. Dane te potwierdzają 

przytoczoną powyżej teorię dotyczącą znaczenia FA w pozycji sn-2. Z tego, co wiemy 

do tej pory, można śmiało powiedzieć, że tłuszcze roślinne (w tym przypadku olej 

palmowy) stanowią zdrowszą alternatywę dla profili lipidowych niż trans-FA [36, 37]. 

Schwingshackle i wsp. (2018) niedawno opublikowali interesującą metaanalizę, 

której głównym celem było zbadanie wpływu serii 13 tłuszczów i olejów na poziomy 

LDL, w tym wtórna analiza wpływu na TC, HDL i TG. Aby to zrobić, naukowcy prze-

analizowali 54 badania opublikowane w latach 1984-2018 na łącznej populacji 2065 

uczestników. Wszystkie z nich były randomizowanymi próbami, porównującymi co 

najmniej 2 z 13 olejów i tłuszczów. Poziomy TC, LDL, HDL i TG analizowano pod 

kątem profilu lipidowego osocza. Olej krokoszowy, rzepakowy, lniany, słonecznikowy, 

kukurydziany, oliwkowy, sojowy, palmowy i kokosowy oraz tłuszcz wołowy to te, 

które najbardziej obniżyły LDL i TC, gdy zostały wykorzystane do zastąpienia 10% 

energii pobieranej z masła. Olej krokoszowy, słonecznikowy, rzepakowy i kukurydziany 

obniżały TC znacznie bardziej niż kokosowy czy palmowy, podczas gdy krokoszowy, 

słonecznikowy i rzepakowy były bardziej skuteczne niż oliwa z oliwek w obniżaniu TC. 

Zastąpienie 10% energii z masła ekwiwalentem w oleju słonecznikowym, palmowym, 

oliwkowym lub kokosowym podniosło stężenie HDL. Olej kokosowy i palmowy 

podniósł poziom HDL bardziej niż olej kukurydziany czy sojowy. W przypadku TG 

olejami, które najskuteczniej zmniejszały stężenie TG w osoczu były: słonecznikowy, 

sojowy i palmowy. Porównując oleje z tłuszczem wołowym, najbardziej zmniejszały 

stężenie TG w osoczu oleje krokoszowy, słonecznikowy, kukurydziany, sojowy i pal-

mowy. Stwierdzono, że olej palmowy jest bardziej skuteczny w poprawie HDL niż 

oleje o niższej zawartości SFA; a w porównaniu z olejami bogatymi w UFA zwiększył 

zarówno stężenie LDL, jak i HDL w osoczu. Jakość danych naukowych była umiarko-

wana dla TC i słaba lub bardzo słaba dla LDL. W przypadku HDL i TG dowody 

okazały się umiarkowane [38]. 
 

4. Kwas palmitynowy (PA) i toksyczność komórkowa 

Wewnątrzkomórkowe FA są niezbędnymi składnikami komórek i służą głównie 

jako źródło energii. Oprócz dobrze znanych funkcji komórkowych obecnie pojawiają 

się dowody na rolę FA, które mogą wywoływać niekorzystne skutki, gdy homeostaza 

FA jest zaburzona. Komórkowe kropelki lipidów i długołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
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(LC FA, ang. long-chain fatty acids) nie mogą przeniknąć do dwuwarstwy lipidowej 

mitochondriów, więc komórki trawią i wykorzystują kropelki tłuszczów poprzez 

autofagiczny szlak degradacyjny [39]. Ponadto nadmierna akumulacja komórkowych 

wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) może powodować lipotoksyczność w tkankach 

nieodtłuszczowych i takie zjawisko jest uważane za cechę charakterystyczną chorób 

metabolicznych. Do tej pory mechanizmy prowadzące do toksyczności komórkowej 

nie zostały w pełni poznane. Ogólnie rzecz biorąc, długołańcuchowe nasycone kwasy 

tłuszczowe (LC SFA), takie jak PA, są kierowane do mitochondriów w celu utlenienia 

i do retikulum endoplazmatycznego (ER, ang. endoplasmic reticulum) w celu złożonej 

syntezy lipidów; wręcz przeciwnie, nadmiar SFA może powodować modyfikację 

składu fosfolipidowego błony ER, naruszając jej strukturę i integralność [40]. Leczenie 

LC FA indukuje apoptozę w różnych typach komórek – w rzeczywistości przeciążenie 

PA indukuje śmierć apoptotyczną komórek poprzez indukcję stresu w ER [41]; ponadto 

podwyższone stężenia PA determinują apoptozę i autofagię poprzez dysfunkcję mito-

chondriów i stres w ER, w którym pośredniczy aktywacja stresu oksydacyjnego 

w hepatocytach [42], trzustkowych komórkach β [43] i komórkach mięśniowych [44]. 

FFA są utleniane przez proces β-utleniania w mitochondriach, najważniejszym źródle 

reaktywnych form tlenu (ROS) [45]. Mitochondrialne generowanie ROS indukowane 

przez PA u osób z dietą wysokotłuszczową i sacharozową lub otyłych odczula szlak 

sygnalizacji insuliny za pośrednictwem kinazy domeny N-końcowej białka Jun (JNK, 

ang. c-Jun N-terminal kinase) (przez białko przezbłonowe, które należy do rodziny 

receptorów toll-podobnych TLR4) i upośledza fosforylację substratu receptora insuliny 

2 (IRS-2) w liniach komórkowych wątroby; i odwrotnie – leczenie antyoksydantami 

zapobiega insulinooporności i zmniejsza wytwarzanie ROS [46]. 

Wykazano, że rozwój lipotoksyczności był również związany ze stresem oksyda-

cyjnym w komórkach ludzkich i modelach zwierzęcych [47]. Co więcej, poziomy 

DNA i produktów utleniania białek, prooksydantów, są podwyższone w surowicy i w ko-

mórkach β pochodzących od osób z cukrzycą typu 2 i z hiperlipidemią [48]. Wśród 

różnych mechanizmów odpowiedzialnych za lipotoksyczność i stres oksydacyjny 

w różnych komórkach istnieje zwiększona produkcja ceramidu po przeciążeniu FFA 

w komórkach β. Ceramid jest drugim inicjatorem zaangażowanym w apoptozę, a hamo-

wanie syntezy ceramidu de novo zapobiega apoptozie i lipotoksyczności w komórkach 

β, ale nie w innych komórkach, co sugeruje, że mechanizmy lipotoksyczności są specy-

ficzne dla tkanek. Ceramid może z kolei aktywować NADPH-oksydazę i zakłócać 

mitochondrialny łańcuch oddechowy, promując uwalnianie cytochromu c [49]. 

Wpływ SFA na dysfunkcję mitochondriów był szeroko badany w ludzkich liniach 

komórkowych wątroby, wykazując, że ekspozycja SFA zmniejsza aktywność białko-

wych kompleksów enzymatycznych mitochondrialnego łańcucha oddychania i fosforylacji 

oksydacyjnej (OXPHOS, ang. protein enzymatic complexes of oxidative phosphory-

lation) ze zmniejszeniem stosunku ATP/ADP; efekt ten jest zmniejszony przez anty-

oksydanty, co sugeruje, że zjawisko to wynika ze wzrostu produkcji ROS w tych ko-

mórkach. Wydaje się, że PA indukuje zarówno zmniejszoną syntezę, jak i przyspieszoną 

degradację kompleksów OXPHOS – oba procesy przypisuje się stresowi nitrozacyj-

nemu na skutek nitrowania 3-tyrozyny białek mitochondrialnych [50]. Ponadto PA 

może wywierać wywołany stresem oksydacyjnym wpływ na cytochrom CYP2E1, 

a dodanie inhibitorów CYP2E1 zapobiega wpływowi PA na kompleksy OXPHOS 
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[51]. Wreszcie, komórki śródbłonka narażone na przewlekłe podwyższone stężenia PA 

wywołują odpowiedź lipotoksyczną prowadzącą do śmierci martwiczych komórek. 

W rzeczywistości PA indukuje zaprogramowaną śmierć martwiczą (nekroptozę) w ko-

mórkach śródbłonka poprzez zależną od Ca2+ aktywację autofagii [52]. W związku 

z tym klirens autofagiczny stanowi nowy molekularny mechanizm lipotoksyczności 

indukowanej przez PA. 

Coraz więcej dowodów wskazuje, że kwas palmitynowy (PA), powszechnie wystę-

pujący w diecie człowieka kwas tłuszczowy, służy jako cząsteczka sygnałowa regulu-

jąca rozwój wielu chorób na poziomie molekularnym (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Udział kwasu palmitynowego w rozwoju otyłości, zaburzeń układu sercowo-naczyniowego 

i procesów nowotworowych [opracowanie własne] 

W naszym poprzednim badaniu oceniliśmy wpływ oleju palmowego dodawanego 

do diety uzupełnionej smalcem (PLD) na stan oksydacyjny, aktywność enzymów 

lizosomalnych, markery hepatotoksyczności i podstawowy profil lipidowy u samic 

szczurów Sprague-Dawley. Samice szczurów otrzymywały PLD (10% całkowitego 

tłuszczu: 7,5% z oleju palmowego i 2,5% ze smalcu), a grupa kontrolna otrzymywała 

dietę uzupełnioną smalcem (2,5% tłuszczu) od 28 dnia życia przez 14 tygodni. Ocena 

histopatologiczna wątroby od zwierząt karmionych PLD wykazała niewielkie stłusz-

czenie i objawy łagodnego przewlekłego stanu zapalnego. W śledzionie obserwowano 

zmniejszenie hematopoezy pozaszpikowej i zwiększony stosunek czerwonego i białego 

miąższu. Stres oksydacyjny wywołany PLD (oceniany w wątrobie, sercu, śledzionie, 

mięśniach i nerkach) był potwierdzony wzrostem poziomu markerów peroksydacji lipidów 

(koniugacji dienów i dialdehydu malonowego) we wszystkich tkankach z wyjątkiem 

mięśni; zaobserwowano również zwiększone stężenie karbonylowych pochodnych 

oksydacyjnie zmodyfikowanych białek. Zmiany w aktywności enzymów antyoksyda-

cyjnych w ocenianych tkankach były niejednoznaczne, z wyjątkiem wyraźnego wzrostu 

w sercu. Aktywność enzymów lizosomalnych wykazywała tendencję do zwiększania 

się w sercu i nerkach oraz do zmniejszania w mięśniach i śledzionie. Wskaźnik de 
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Ritisa (AST/ALT), który jest biomarkerem hepatotoksyczności, był wyższy w tkance 

sercowej zwierząt karmionych PLD. Olej palmowy dodany do diety uzupełnionej smal-

cem wywołał wyraźny stres oksydacyjny, szczególnie w tkance mięśnia sercowego 

z udziałem lizosomalnego szlaku autofagii [53]. 

5. Olej palmowy i mikrobiota 

Powszechnie wiadomo, że spożywanie błonnika pokarmowego jest czynnikiem, który 

najbardziej wpływa na jakość mikrobioty jelitowej, ale do niedawna wpływ tłuszczów 

dietetycznych na nią był nieznany. Badania Just i wsp. (2018) zaczęły rzucać nieco 

światła na tę kwestię w modelach zwierzęcych. 

Wyniki badań Just i wsp. (2018) wskazują, że mikrobiota jelitowa moduluje profil 

lipidowy i że wpływ tłuszczy w diecie, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzę-

cego, na profil lipidowy zależy od mikrobioty. Jednocześnie tłuszcz w diecie moduluje 

mikroflorę obecną u myszy tak, że mikrobiota myszy, które stosowały dietę niskotłusz-

czową, jest zdominowana przez dwa typy szczepów bakterii, wytwarzające krótkołań-

cuchowe FA (octan, propionian, maślan i izowalerat), podczas gdy diety wysoko-

tłuszczowe zmieniały zdolność metaboliczną aminokwasów, a także funkcjonalną 

zdolność mikroflory. Myszy karmione tłustą dietą z PO zwiększyły liczbę peptydów 

podobnych do komórek enteroendokrynnych glukagonu-1 (GLP-1), co może odpowiadać 

za lepszą tolerancję glukozy u tych zwierząt [54]. 

Istnieje coraz więcej dowodów łączących otyłość ze zmianami w mikroflorze jeli-

towej [55]. Dieta bogata w PO determinuje przyrost masy ciała i akumulację lipidów 

wątrobowych w porównaniu z dietą wzbogaconą tłuszczami nienasyconymi (oliwa 

z oliwek lub olej krokoszowy) u myszy C57BL/6J (wraz ze zmniejszoną różnorodnością 

drobnoustrojów w jelitach) [56]. Obserwacje te potwierdzają hipotezę, że nadmierne 

spożycie PO w diecie wywołuje zmiany w różnorodności mikroflory jelitowej i deter-

minuje akumulację lipidów. Akumulacja trójglicerydów w postaci kropelek, w której 

pośredniczą wysokie dawki PA (500 μM i 1 mM) została również opisana w ludzkich 

komórkach HEK293 [57]. Co ciekawe, autorzy podkreślili rolę białka rozprzęgającego 

3 (UCP3, ang. uncoupling protein-3) w metabolizmie długołańcuchowych kwasów 

tłuszczowych, takich jak PA, w tych komórkach. 

6. Rola oleju palmowego i kwasu palmitynowego w otyłości 

Otyłość jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się nadmiarem białej tkanki 

tłuszczowej (WAT, ang. white adipose tissue) wynikającym z nadmiaru energii zmaga-

zynowanej w adipocytach w postaci triacylogliceroli (TAG), odpowiedzialnych za przerost 

i rozrost adipocytów [58]. W ostatnich latach otyłość przybrała rozmiary epidemii: 

około 1,9 miliarda dorosłych na całym świecie i 42 miliony dzieci poniżej 5 lat jest 

otyłych; zasadniczo wzrosła zachorowalność i śmiertelność spowodowana chorobami 

związanymi z otyłością, takimi jak cukrzyca typu 2 (T2DM), CVD, hiperlipidemia 

i nadciśnienie [59]. 

WAT wytwarza adipokiny, które są odpowiedzialne za przewlekłe procesy zapalne 

wynikające z chorób metabolicznych związanych z otyłością [60]. Tkanka tłuszczowa 

od otyłych myszy zawierała podwyższone poziomy SFA, które aktywowały sygnalizację 

zapalną za pośrednictwem receptora Toll-podobnego 4 (TLR4, ang. Toll-like receptor 4) 

[61]. SFA stymulują również mechanizmy prozapalne poprzez reaktywne formy tlenu 
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(ROS) w sposób niezależny od TLR. ROS regulują aktywację dojrzałej interleukiny-1β 

(IL-1β) z jej nieaktywnego prekursora pro-IL-1β [62]. W konsekwencji IL-1β reguluje 

sygnalizację insulinową w komórkach docelowych insuliny, zapewniając możliwą 

odpowiedź zapalną za pośrednictwem SFA, powodując insulinooporność [63]. 

Niedawno zasugerowano związek między dietą wysokotłuszczową, stanem zapalnym 

i produktami prozapalnymi w osoczu pochodzącymi z jelit przez śmierć Gram-ujemnej 

mikroflory jelitowej, a mianowicie lipopolisacharydów (LPS) lub endotoksyn [64, 65]. 

LPS związane z białkami wiążącymi LPS wywołują stan zapalny poprzez szlak TLR4 

i indukują wydzielanie w osoczu cytokin prozapalnych, takich jak IL-6 [66]. Co więcej, 

kilka badań wykazało, że endotoksemia metaboliczna może być indukowana przez 

wchłanianie LPS w jelitach podczas trawienia pokarmu o wysokiej zawartości lipidów 

[67, 68]. Laugerette i wsp. (2012) zaobserwowali bezpośredni wpływ PA na zwiększone 

wydzielanie IL-6 w adipocytach 3T3-L1 w porównaniu z kwasem mirystynowym, lino-

lowym lub α-linolenowym [69]. Podobnie ci sami autorzy odkryli, że dieta wzbogacona 

o PO indukowała większe ilości markerów zapalnych w osoczu (IL-6) i WAT (IL-1β, 

TLR4 i CD14) u myszy niż inne diety oparte na tłuszczach [69]. 

Wpływ PO i jego głównego składnika PA badano również na inne narządy i tkanki, 

takie jak ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Wpływ domózgowo-komorowej iniekcji 

PA na sygnalizację leptyny podwzgórzowej, wydzielanie markerów zapalnych i meta-

bolizm energii w wątrobie był ostatnio badany u myszy C57BL/6J [70]. Autorzy zgłosili, 

że wysokie dawki PA powodują reakcje prozapalne i oporność na leptynę, podobnie 

jak w przypadku nadwagi, ale kluczowa rola PA w podwzgórzu w odpowiedzi na diety 

wysokotłuszczowe nie została jeszcze w pełni wyjaśniona [70]. 

Innym interesującym aspektem jest związek między dietą o różnej zawartości tłuszczu 

w czasie ciąży i karmienia piersią a rozwojem otyłości w wieku dorosłym. Środowisko 

żywieniowe płodu jest związane z otyłością i chorobami związanymi z otyłością 

w późniejszym okresie życia [71]. Szereg badań na modelach zwierzęcych wskazuje, 

że spożywanie normolipidowych pokarmów bogatych w SFA i/lub częściowo uwodor-

nione tłuszcze (PHF) w okresie laktacji prowadzi do powstawania pozostałości tłuszczu 

u młodych zwierząt [72]. W rzeczywistości spożycie przez matkę PO i tłuszczu prze-

estryfikowanego (IF) w przetworzonej żywności predysponuje potomstwo do rozwoju 

otyłości w wieku dorosłym [73]. 

7. Rola oleju palmowego i kwasu palmitynowego w cukrzycy typu 2 (T2DM) 

Cukrzyca jest zaburzeniem metabolicznym charakteryzującym się obecnością prze-

wlekłej hiperglikemii wynikającej z niedoboru wydzielania insuliny, nieprawidłowości 

w działaniu insuliny w tkankach docelowych lub kombinacji obu tych procesów. 

Ogólne globalne rozpowszechnienie cukrzycy typu 2 w 2014 r. oszacowano na 9% 

[74]. W przypadku otyłości zmiana produkcji prozapalnych cytokin, takich jak czynnik 

martwicy nowotworów (TNF-α), interleukina 6 (IL-6), leptyna i adiponektyna, wpływa 

zarówno na wydzielanie, jak i skuteczność działania insuliny, charakterystyczne dla 

T2DM, wraz z postępującą niewydolnością komórek β [75, 76]. W rzeczywistości 

otyłość i T2DM są ze sobą ściśle powiązane, a ich nakładanie się na siebie prowadzi do 

występowania różnych chorób metabolicznych, w tym zespołu metabolicznego [77, 78]. 

Stres oksydacyjny i nadprodukcja ROS są znacznie zwiększone w T2DM, co sprzyja 

dysfunkcji śródbłonka, schorzeniu bardziej podatnemu na patogenezę nadciśnienia 
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tętniczego i CVD u pacjentów z cukrzycą. Ostatnio T2DM powiązano również z akty-

wacją układu odpornościowego i stanem zapalnym [79]. 

Rola konsumpcji PO w T2DM jest dyskusyjna, ponieważ trudno jest dokładnie 

rozróżnić wpływ PO i innych składników tłuszczowych w diecie na ryzyko występo-

wania T2DM. Istnieją dowody na to, że suplementacja PO zaburza tolerancję glukozy 

u myszy [80]; można to przypisać zmniejszeniu wrażliwości na insulinę indukowanej 

przez diety wzbogacone PO i odpowiadającemu wzrostowi TAG w surowicy; w rzeczy-

wistości podwyższone TAG w surowicy są związane z opornością na insulinę [81]. 

Ponadto wiele badań na zwierzętach i ludziach wykazało, że skład kwasów tłuszczo-

wych w diecie wpływa na dynamikę fosfolipidów błony mięśniowej (np. płynność) 

oraz na proces wykrywania ligandu/receptora (np. insulina/receptor insulinowy) [82]. 

W komórkach tłuszczowych najądrza u szczurów suplementacja PO prowadziła do 

zmniejszenia szybkości wychwytu glukozy stymulowanej insuliną z powodu zmniej-

szenia wiązania insuliny z komórkami w porównaniu z suplementacją olejem słonecz-

nikowym [83]. 

Badania przeprowadzone na ludziach wykazały sprzeczne wyniki: 4 tygodnie suple-

mentacji PO u 30 pacjentów dotkniętych T2DM nie miały znaczącego wpływu na 

stężenie glukozy w osoczu [84]; wręcz przeciwnie, Rosqvist i wsp. (2014) wykazali 

u 39 pacjentów z T2DM, że nadmierne spożycie SFA (wśród nich PA) sprzyja akumu-

lacji tłuszczu zarówno w wątrobie, jak i trzewnej, co ma szkodliwy wpływ na rozwój 

i progresję T2DM [85]. Największe badanie z udziałem pacjentów z T2DM – badanie 

EPIC-InterAct – również nie miało charakteru orientacyjnego. W rzeczywistości badanie 

obejmujące 12 403 osoby rasy kaukaskiej z T2DM wykazało, że różne SFA (kwas miry-

stynowy, palmitynowy i stearynowy) mają różny wpływ na częstość występowania 

T2DM. Co ciekawe, autorzy podkreślili, że PA może być również syntetyzowany endo-

gennie poprzez lipogenezę de novo, szlak metaboliczny stymulowany zwiększonym 

spożyciem węglowodanów i alkoholu; dowody te wprowadzają kolejny poziom złożo-

ności do tej układanki, co sprawia, że bardzo trudno jest odróżnić endogenny i egzogenny 

wpływ PA na ryzyko wystąpienia T2DM [86]. 

Ponadto badania in vitro wykazały, że PA bezpośrednio wpływa na sygnalizację 

insulinową w hodowanych hepatocytach i miocytach szczurów, a także na wydzielanie 

insuliny przez komórki trzustki [87]. Kwas palmitynowy osłabia szlak sygnałowy 

insuliny poprzez różne mechanizmy prowadzące do insulinooporności (rys. 2). 

Zaproponowano 3 główne mechanizmy działania PA: (1) zmniejszenie żywotności 

i indukcja apoptozy poprzez stres indukowany w ER. W szczurzych komórkach insu-

linomy PA wywołuje toksyczność poprzez stres lipotoksyczny w ER; mechanizm ten, 

wywierany przez różne SFA, został opisany w różnych typach komórek [88-91]. Ponadto 

SFA mogą wchodzić w bezpośrednią interakcję z podwójną warstwą błony ER i za-

kłócać morfologię i funkcję ER [82]; (2) hamowanie fosforylacji stymulowanej insuliną. 

PA znacznie osłabia fosforylację, a zatem aktywację receptora insulinowego, substratu 

receptora insulinowego-1 i kinazy serynowo-treoninowej (Akt) w kilku typach komórek, 

przyczyniając się do wystąpienia insulinooporności [92]; (3) ubikwitynację głównych 

cząsteczek sygnalizacyjnych insuliny. PA wspomaga ubikwitynizację, a tym samym 

prowadzi do rozpadu receptora insulinowego przez proteasom substratu receptora 

insulinowego-1 i Akt [92]. 
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Rysunek 2. Mechanizmy osłabienia insulinowego szlaku sygnalizacyjnego przez kwas palmitynowy 

prowadzące do insulinooporności [opracowanie własne] 

8. Rola oleju palmowego i kwasu palmitynowego w chorobach sercowo- 

-naczyniowych 

Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są najczęstszą przyczyną zgonów 

na świecie. Wysoki poziom nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) w połączeniu 

z rosnącą dostępnością i konsumpcją PO doprowadziły do przypuszczenia, że olej 

palmowy przyczynia się do coraz powszechniejszego występowania chorób sercowo- 

-naczyniowych na całym świecie [93]. Głównymi biomarkerami związanymi z CVD 

w surowicy i osoczu krwi są poziom całkowitego cholesterolu (TC), cholesterol 

w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL-C), cholesterol w lipoproteinach o wysokiej 

gęstości (HDL-C), triacyloglicerole (TAG) i cholesterol w lipoproteinach o bardzo 

niskiej gęstości (VLDL-C). Apolipoproteina A-I (APO A-I) i B (APO B) również 

odzwierciedlają zmiany w HDL-C i LDL-C [94]. W szczególności niskie wartości 

APO A-I i wysokie APO-B wiążą się ze zwiększonym ryzykiem CVD, a stosunek 

APO B/APO A–I jest uważany za dobry czynnik predykcyjny CVD [95]. 

Od 1950 r. grupa Toshimy wykazała, że wysokie poziomy SFA w diecie są silnymi 

predyktorami chorób serca. Autorzy przedstawili konkretne równanie do przewidywania 

poziomu cholesterolu w surowicy na podstawie wychwytu SFA [96, 97]. Kolejno 

„teoria lipidów” wskazuje, że nadmierne spożycie SFA jest odpowiedzialne za hiper-

cholesterolemię, chorobę predysponującą do zwiększonego ryzyka CVD: zwiększenie 

całkowitego cholesterolu w surowicy o 20 mg/ml prowadzi do zwiększenia ryzyka 

CVD o 12% [98]. Jednocześnie Mensink i wsp. [99, 100] wykazali, że najkorzystniejszy 

profil lipidowy uzyskuje się, gdy jednonienasycone (MUFA) lub wielonienasycone 

kwasy tłuszczowe (PUFA) zastępują SFA. 

W analizie obejmującej wiele krajów Chen i wsp. (2011) ocenili wpływ spożycia 

PO na ryzyko zgonu z powodu CVD w wyniku choroby niedokrwiennej serca (IHD, 
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ang. ischemic heart disease) i udaru mózgu. Przeanalizowano 23 kraje i podzielono je 

na kraje o historycznie wysokich dochodach i kraje rozwijające się. Autorzy donieśli, 

że w krajach rozwijających się na każdy dodatkowy kilogram oleju palmowego spoży-

wanego rocznie na mieszkańca śmiertelność z powodu IHD wzrosła o 68 zgonów na 

100 000 (95%, CI: od 21 do 115). W przypadku krajów o wysokich dochodach 

wskaźniki śmiertelności z powodu IHD wzrosły o 17 zgonów na 100 000 (95%, CI: od 

5,3 do 29) na każdy dodatkowy kilogram oleju palmowego spożywanego rocznie na 

mieszkańca. Analizy przeprowadzono dla spożycia innych głównych źródeł tłuszczów 

nasyconych, poszczególnych krajów i innych głównych rodzajów tłuszczów nasyco-

nych, w tym wołowiny, wieprzowiny, kurczaka, oleju kokosowego, mleka, sera 

i masła. Włączenie innych ważnych źródeł tłuszczów nasyconych spowodowało jednak 

utratę wielkości próby. Analiza wrażliwości wykazała, że pomimo zwiększonego 

spożycia innych tłuszczów nasyconych, związek między zużyciem PO a śmiertelnością 

z powodu IHD jest nadal znaczący. Efektu tego nie zaobserwowano po spożyciu masła 

i sera [101]. 

Jeśli chodzi o umieralność na udar mózgu, wykazano, że na każdy dodatkowy kilo-

gram oleju palmowego spożywanego rocznie na mieszkańca współczynnik umieral-

ności na udar w krajach rozwijających się wzrósł o 19 zgonów na 100 000 (95%, CI: 

od -12 do 49). W krajach o wysokich dochodach ten wskaźnik rocznie wzrósł o 5,1 

zgonów na 100 000 (95%, CI: od -1,2 do 11). Biorąc pod uwagę nieistotny związek, 

autorzy poinformowali, że nie przeprowadzono analiz wrażliwości odnośnie do spo-

życia innych głównych źródeł tłuszczów nasyconych oraz wpływu na poszczególne kraje. 

Nie zgłoszono analizy wrażliwości na śmiertelność z powodu udaru mózgu [101]. 

Niemniej jednak okazuje się, że zarówno korzystne, jak i niekorzystne zmiany 

w biomarkerach CVD są obserwowane, gdy spożycie PO stanowi główne źródło SFA 

w pożywieniu [36]. W badaniach porównujących PO z olejem sojowym (olejem roślin-

nym zawierającym więcej PUFA i mniej SFA) [102], oliwą z oliwek (bogata w kwas 

oleinowy, MUFA) [103], olejem słonecznikowym (bogaty w kwas oleinowy i PUFA) 

[104] oraz olejem rzepakowym (bogaty w MUFA) [104] nie zaobserwowano istotnych 

różnic w profilu lipidowym w surowicy. W niektórych przypadkach odnotowano zmiany 

frakcji cholesterolu, które nie miały wpływu na stosunek TC/HDL–C lub LDL–

C/HDL–C [36]. Ponadto inne badania nie wykazały jednoznacznie związku między sto-

sowaniem PA a ryzykiem CVD, szczególnie u osób z normocholesterolemią przyj-

mujących zalecane spożycie PUFA. Wreszcie spożycie SFA związane z konsumpcją 

PO nie miało istotnego wpływu na stosunek APO B/APO A–I [105, 106]. 

9. Rola oleju palmowego i kwasu palmitynowego w chorobach 

nowotworowych 

Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że oprócz znanych czynników ryzyka, 

spożycie tłuszczu w diecie odgrywa ważną rolę w określaniu ryzyka zachorowania na 

raka [1, 36]. Na przestrzeni dziesięcioleci badania epidemiologiczne wykazały pozy-

tywny związek między całkowitym spożyciem tłuszczu a ryzykiem raka piersi, jelita 

grubego i prostaty. Wychodząc od tych dowodów, postulowano, że dieta wysokotłusz-

czowa (>25% tłuszczy) wywołuje poważne ryzyko rozwoju raka w porównaniu z dietą 

niskotłuszczową (<20% tłuszczy). Hipoteza zawartości tłuszczu w diecie jest poparta 

kilkoma badaniami z metaanalizą [107, 108, 109]. Retrospektywne badania kliniczno-
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kontrolne donoszą również o sprzecznych wynikach związku między zwiększonym 

spożyciem tłuszczu a wyższym ryzykiem zachorowania na raka. W niedawnym pro-

spektywnym badaniu autorzy stwierdzili dodatni związek między całkowitym spożyciem 

MUFA, PA i kwasu stearynowego oraz zachorowalnością na raka piersi u kobiet po 

menopauzie [110]. Zgodnie z tymi danymi – wcześniejsza metaanaliza badań prospek-

tywnych ujawniła, że wysokie poziomy PA były związane z 89% zwiększonym 

ryzykiem raka piersi po menopauzie [107]. Chociaż badanie to potwierdza hipotezę, że 

ryzyko raka piersi jest związane ze spożyciem tłuszczu, większość badań prospektyw-

nych nie potwierdziła tej hipotezy, wykazując odwrotne zależności [111] lub brak 

takich zależności [112]. 

Prospektywna krajowa kontrola przypadków w Szkocji wykazała, że spożycie PA 

wraz z całkowitymi MUFA i innymi SFA jest dodatnio związane z ryzykiem raka jelita 

grubego w sposób zależny od dawki; jednak efekty te zostały zniesione po uwzględ-

nieniu potencjalnych czynników zakłócających, takich jak wywiad rodzinny w kierunku 

chorób nowotworowych, całkowite spożycie energii i błonnika, stosowanie leków, 

palenie tytoniu, wskaźnik masy ciała i aktywność fizyczna [113]. 

Jeśli chodzi o raka gruczołu krokowego, badania epidemiologiczne nie znajdują 

spójnego związku między spożyciem FA a ryzykiem raka. Jednak analiza kliniczno- 

-kontrolna przeprowadzona odnośnie do poziomu FA w osoczu wykazała dodatni 

związek między spożyciem PA a ryzykiem stopnia złośliwości raka prostaty [114]. Co 

więcej, prospektywne badanie kohortowe w Japonii wykazało, że spożycie PA zwięk-

szało ryzyko raka prostaty w sposób zależny od dawki [115], podczas gdy wyższe 

spożycie MUFA oraz umiarkowane stężenia PA w osoczu były odwrotnie skorelowane 

z rakiem prostaty [116]. 

Odnotowano również różne wpływy SFA, takich jak PA i MUFA, na proliferację 

komórek i rozwój nowotworu w badaniach in vitro i na zwierzętach [117, 118]. 

Sprzeczne wyniki mogą być spowodowane łącznym podawaniem zwierzętom różnych 

FA. Jednak takie wyniki nasuwają nowe pytania o kluczową rolę, jaką, oprócz ich 

ilości, odgrywają różne rodzaje kwasów tłuszczowych (nasyconych, jednonienasyconych 

i wielonienasyconych). Doniesiono, że PUFA z grupy linolowej (n-6 PUFA) stymulują 

rozwój i progresję raka piersi, jelita grubego i prostaty [119], podczas gdy PUFA grupy 

linolenowej (n-3 PUFA), szczególnie te pochodzenia morskiego (kwas eikozapenta-

enowy i kwas dokozaheksaenowy), hamowały wzrost guza [120]. 

Co ciekawe, Rossini i wsp. (2013) wykazali, że dieta bez FA zmniejsza częstość 

występowania guza piersi u myszy, ale nie zmniejsza tempa wzrostu guza [118]. Po-

nieważ ludzie nie są w stanie stosować diety wolnej od FA, badanie Rossiniego i wsp. 

sugeruje, że dieta niskotłuszczowa może odgrywać rolę protekcyjną w rozwoju nowo-

tworów, ale nie przewiduje się wpływu na ugruntowaną masę nowotworów. Podobnie 

jak w przypadku raka piersi, odnotowano pozytywne korelacje z zawartością PA, 

MUFA i N-6-PUFA w diecie w przypadku raka odbytnicy, ale nie w przypadku raka 

okrężnicy, podczas gdy spożycie n-3-PUFA było odwrotnie związane z ryzykiem 

zachorowania na raka [121]. 
Wszystkie zgłoszone badania przeprowadzone na modelach zwierzęcych lub na 

ludziach potwierdzają hipotezę, że oprócz ogólnej ilości i rodzaju FA, ich stosunek 
w diecie może wpływać na rakotwórczość. Kuriki i wsp. (2006) stwierdzili, że ryzyko 
raka jelita grubego jest dodatnio związane nie tylko z zawartością PA w błonie erytro-
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cytów, ale także ze stosunkiem SFA/PUFA [122]. Wręcz przeciwnie z kolei –  Shannon 
i wsp. (2007) odnotowali istotny bezpośredni związek między PA i kwasem palmito-
leinowym a ryzykiem raka piersi, gdy oba SFA analizowano niezależnie; zamiast tego, 
biorąc pod uwagę ich stosunek (PA vs. kwas palmitoleinowy), stwierdzono istotny 
odwrotny związek z ryzykiem wystąpienia raka piersi [123]. Stwierdzenie to może 
wynikać z niższego stężenia kwasu palmitoleinowego w wyniku desaturacji PA przez 
desaturazę δ-9; PA jest głównym produktem końcowym reakcji syntazy kwasów 
tłuszczowych (FAS). 

Chociaż obecnie istnieją dowody na to, że poszczególne substancje czynne (takie 
jak PA) i ich stosunek odzwierciedlają metabolizm lipidów w porównaniu z całko-
witym spożyciem tłuszczu z pokarmem, niewiele wiadomo na temat potencjalnych 
mechanizmów, za pomocą których SFA mogą wywoływać procesy nowotworowe. Na 
poziomie molekularnym włączenie FA może mieć wpływ na rozwój i progresję raka 
poprzez modyfikacje i zmiany w poziomach hormonów, składzie błony komórkowej 
oraz szlakach transmisji sygnałów komórkowych [1]. Jak już wspomniano, otyłość 
w połączeniu z wychwytem FA może stymulować syntezę de novo hormonów, takich 
jak estrogeny, których produkcja indukuje proliferację komórek, a tym samym zwiększa 
ryzyko zachorowania na raka [120]. Co więcej, spożycie FA może wpływać na stosu-
nek SFA/MUFA w fosfolipidach błonowych, zmieniając w ten sposób wiele funkcji 
związanych z błoną komórkową [1]. 

Zaproponowano również, że spożycie FA może mieć działanie immunosupresyjne 
i określać ryzyko raka poprzez zmianę struktury błon komórkowych układu odporno-
ściowego [124]. Ponadto na skład białkowy błony komórkowej może mieć wpływ 
spożycie określonych FA z konsekwencjami dla interakcji między komórkami i odpo-
wiedzi komórki na czynniki wzrostu [125]. Badania in vitro i in vivo sugerowały, że 
określone FA mogą promować inwazyjność komórek lub przerzuty [126]. Uzyskano 
jednak tylko niektóre wyniki dotyczące działania wybranych FA w szlakach transdukcji 
sygnalizacji komórkowej, w szczególności w proliferacji komórek i apoptozie. W tym 
kontekście Hardy i wsp. (2000) donieśli o odwrotnym wpływie na proliferację komórek 
raka piersi dwóch najliczniejszych krążących FA, PA (nasycony) i kwasu oleinowego 
(nienasycony). W szczególności autorzy stwierdzili, że PA indukuje apoptozę, a kwas 
oleinowy sprzyja proliferacji komórek i zapobiega efektowi proapoptotycznemu indu-
kowanemu przez PA [117]. Co więcej, hamowanie aktywności receptora FAS (antygen 
apoptozy 1) i ekspresji jego genów, za pośrednictwem PA, może być dalej badane jako 
potencjalny mechanizm zaangażowania PA w procesy nowotworowe. Co ciekawe, 
FAS, kluczowy enzym metabolizmu FA, ulega nadekspresji w wielu nowotworach 
u ludzi [127], w tym nie tylko w raku piersi i jelita grubego, ale także w niedrobno-
komórkowym nowotworze płuc, co stanowi główną przyczynę śmiertelności z powodu 
raka na świecie [128]. Dlatego pojawiające się dowody na to, że FAS jest potencjalnym 
prognostycznym markerem nowotworowym i obiektem w rozwoju leków przeciw-
nowotworowych [129] wzmacniają hipotezę, że określone FA, takie jak PA, mogą być 
ściśle zaangażowane w regulację wzrostu guza. 

10. Wnioski 

Olej palmowy stanowi najczęściej stosowany olej roślinny na świecie. PO znajduje 
się w wielu produktach żywnościowych (margaryna, słodyczy, wypieki i in.). PO ma 
kilka zalet biochemicznych i odżywczych ze względu na bogactwo nasyconych kwasów 
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tłuszczowych. Te nasycone kwasy tłuszczowe są stosowane w przemyśle spożywczym 
(kosmetyki, wyroby cukiernicze, ciasta itp.). PO to olej bogaty w przeciwutleniacze, 
zwłaszcza karotenoidy (których rola została wykazana w procesach widzenia), wita-
minę E (ważną rolę pełni w hamowaniu peroksydacji lipidów), polifenole (pułapki 
wolnych rodników), a także nienasycone kwasy tłuszczowe (głównie omega 3 i omega 6). 
PO jest jednym z najbardziej stabilnych olejów, przedłużającym przechowywanie żyw-
ności. Odporność produktów z PO na jełczenie wynika nie tylko z zawartości nasyco-
nych kwasów tłuszczowych, ale także z jego składników przeciwutleniających (głównie 
tokotrienoli i tokoferoli), przez co unikaj peroksydacji lipidów i w konsekwencji 
powstawania wolnych rodników.  

W ostatnich dziesięcioleciach wiele badań koncentrowało się na potencjalnie nie-

zdrowych skutkach PO w diecie, ze względu na wysoką zawartość PA, uzyskując 

kontrowersyjne wyniki. W modelach zwierzęcych dieta uzupełniona PO indukuje 

upośledzoną tolerancję glukozy, którą można przypisać zmniejszeniu wrażliwości na 

insulinę. Badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że różne nasycone kwasy 

tłuszczowe obecne w diecie mają różny wpływ na częstość występowania cukrzycy 

typu 2. 

Ostatnio coraz więcej dowodów wskazuje na negatywny wpływ nadmiaru PA na 

funkcję mitochondriów, w którym pośredniczy stres oksydacyjny (efekt znany jako 

lipotoksyczność). Jednak do tej pory nie dostarczono jasnych dowodów pozwalających 

jednoznacznie wykazać związek między spożyciem PA a wzrostem ryzyka chorób 

układu sercowo-naczyniowego, szczególnie u osób z normocholesterolemią, przyjmu-

jących zalecane spożycie PUFA; ponadto procent PA w pozycji sn-2 w TAG jest 

zmniejszony w PO w porównaniu z tłuszczem zwierzęcym, co potwierdza hipotezę 

o niskiej mocy miażdżycowej PO, gdy zakłada się ją w zrównoważonej diecie. Takie 

rozważania sugerują, że potrzebne są bardziej rygorystyczne badania w celu określenia 

zalet i wad konsumpcji PO związanych z ryzykiem chorób układu sercowo- 

-naczyniowego. 

Również badanie związku między spożyciem PA a rakiem powoduje kontro-

wersyjne wyniki. Można to przypisać niejednorodności badanej populacji, trudnościom 

w uwzględnieniu dodatkowych czynników ryzyka i innym stanom patologicznym wpły-

wającym na metabolizm lipidów. Jednak niektóre analizy wykazały, że dieta nisko-

tłuszczowa odgrywa rolę ochronną tylko w procesie onkogenezy bez wpływu na ustaloną 

masę guza. Ponadto rodzaj FA (n-6 MUFA vs. n-3 PUFA) obecny w diecie również 

wpływa na proces kancerogenezy. Podsumowując, określone FA, takie jak PA, mogą 

być ściśle zaangażowane w regulację wzrostu guza. 
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Suplementacja oleju palmowego i choroby cywilizacyjne 

Streszczenie 
Olej palmowy (PO), choć stanowi przedmiot kontrowersji, jest najczęściej spożywanym olejem i pierwszym 

źródłem oleju powszechnie produkowanego. W tym przeglądzie omówiliśmy jego skład biochemiczny 

i korzyści odżywcze. Kwas palmitynowy (nasycony kwas tłuszczowy) jest głównym składnikiem rafino-

wanego oleju palmowego. W ciągu ostatnich kilku dekad kontrowersyjne badania donosiły o potencjalnych 
niezdrowych skutkach oleju palmowego ze względu na wysoką zawartość kwasu palmitynowego. W tym 

przeglądzie przedstawiamy zwięzłą i kompleksową aktualizację funkcjonalnej roli oleju palmowego i kwasu 

palmitynowego w rozwoju otyłości, cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych. 

Omówiono również aterogenny potencjał kwasu palmitynowego i jego stereospecyficzną pozycję w triacylo-
glicerolach. 

Słowa kluczowe: olej palmowy, suplementacja, choroby cywilizacyjne 

Palm oil supplementation and civilization diseases 

Abstract 

Although controversial, palm oil (PO) is the most consumed oil and the first oil source to be produced 

frequently. In this article, we discussed the biochemical composition and the nutritional benefits of PO. 
Palmitic acid, a saturated fatty acid, is the main ingredient of refined palm oil. In recent decades, many 

studies have reported possible unhealthy effects of palm oil due to its high palmitic acid content. In this 

article, we provide a brief and comprehensive update on the functional role of palm oil and palmitic acid in 

the development of obesity, type 2 diabetes, cardiovascular disease, and cancer. The atherogenic potential 
of palmitic acid and its stereospecific position in triacylglycerides was also discussed. 

Keywords: palm oil, dietary supplements, civilization diseases 
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Charakterystyka diety będącej wsparciem terapii 

niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby 

1. Wprowadzenie 

Kurkuma jest znaną od wieków przyprawą o charakterystycznym złotym kolorze. 

Właśnie między innymi swojej barwie zawdzięcza określenie autorstwa Vasco da 

Gamy – „złoto Indii”, które jest bardzo adekwatne również ze względu na szereg 

zastosowań i właściwości prozdrowotnych tej przyprawy [1]. Składnikiem kurkumy, 

dzięki któremu posiada dobroczynne działanie jest kurkumina. Ten polifenol wykazuje 

aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, przeciwnowotworową, a także przeciw-

wirusową, antybakteryjną, przeciwgrzybiczą. Jej odziaływanie związane jest ze zdol-

nością modyfikowania aktywności różnych cząsteczek czy receptorów [2]. Niestety 

biodostępność kurkuminy jest niewielka, w związku z czym istnieje potrzeba jej zwięk-

szenia. Jednym ze skutecznych sposobów poprawienia przyswajalności jest stosowanie 

jej w skojarzeniu z alkaloidem – piperyną zawartą w pieprzu czarnym (Piper nigrum) [3]. 

Pieprz czarny, podobnie do kurkuminy, także ma szlachetne określenie, ponieważ 

nazywany jest „królem przypraw” [4]. Nazwę otrzymał ze względu na swoją popular-

ność oraz wysoką zawartość składników mineralnych [5]. Piperyna również wykazuje 

działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgrzybicze oraz prze-

ciwutleniające [6]. 

Zatem połączenie „złota Indii” z „królem przypraw” może stanowić skuteczne 

wsparcie w terapii wielu chorób związanych ze stanem zapalnym [7]. Do chorób 

o podłożu zapalnym można zaliczyć niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, 

która jest obecnie jedną z najczęściej rozpoznawalnych chorób wątroby na świecie [8]. 

Jej rozwój jest związany z niską aktywnością fizyczną, a także z wysokokaloryczną, 

niezbilansowaną dietą. Dlatego też w terapii MAFLD (ang. metabolic-associated fatty 

liver disease – związana z metabolizmem choroba stłuszczeniowa wątroby) bardzo 

istotnym elementem jest właśnie zmiana nawyków żywieniowych [8]. Zaleca się sto-

sowanie zbilansowanej diety, która powinna mieć odpowiednio do potrzeb pacjenta 

dobraną energetyczność. Jadłospis powinien zawierać dopasowaną prawidłowo ilość 

białka. Kluczowe jest również wzbogacenie diety w tłuszcze pochodzenia roślinnego, 

a ograniczenie tych, które są pochodzenia zwierzęcego. Innym ważnym aspektem diety 

osoby cierpiącej na MAFLD jest wybór produktów węglowodanowych o niskim indeksie 

i ładunku glikemicznym. Dieta również powinna cechować się dużą ilością różnorodnych 

warzyw i owoców, które są źródłem witamin, minerałów i błonnika pokarmowego, co 

ma znaczenie w dietoterapii. Jedynym minerałem, którego wysoka zawartość w diecie 
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osoby cierpiącej na MAFLD nie jest wskazana – jest żelazo. Innym składnikiem, który 

należy ograniczyć jest fruktoza. Dlatego, ze względu na wysoką zawartość tego cukru 

w produktach wysokoprzetworzonych, rekomenduje się wykluczenie ich z jadłospisu 

osoby chorej [9]. Elementem diety, który może w sposób istotny wspomóc terapię 

MAFLD, jest wzbogacenie jadłospisu w odpowiednią ilość kurkuminy i piperyny za-

wartych w kurkumie i pieprzu czarnym [10]. Dobór odpowiedniej diety i skrupulatne 

jej przestrzeganie ma olbrzymie znaczenie, ponieważ stanowi pierwszy krok w terapii 

niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i może zapobiec jej dalszemu rozwo-

jowi oraz poważnym powikłaniom [8]. 

2. Cel pracy 

Celem pracy było dokonanie przeglądu aktualnego piśmiennictwa pod kątem charak-

terystyki właściwości kurkuminy i możliwości jej wykorzystania w terapii niealkoho-

lowej choroby stłuszczeniowej wątroby, a także omówienie roli piperyny jako substancji, 

która w istotny sposób zwiększa jej biodostępność. 

3. Przegląd literatury 

3.1. Kurkumina 

3.1.1. Pochodzenie, skład i zastosowanie kurkumy 

Kurkumina jest związkiem pochodzenia roślinnego uzyskiwanym poprzez sprosz-

kowanie kłączy ostryżu długiego (Curcuma longa L.) zwanego kurkumą lub szafranem 

indyjskim. Kurkuma należy do roślin imbirowatych i uprawiana jest głównie w Azji 

Południowo-Wschodniej [2]. Głównym producentem są Indie oraz Chiny, ale uprawia 

się ją również w Bengalu, Tajwanie, na Sri Lance, Jawie, w Peru i Australii [7]. Dobrze 

rozwija się w strefie okołorównikowej [11]. 

Curcuma longa jest wysoką byliną, która może osiągnąć nawet 1,5 m wysokości. 

Jej kłącza są bulwiaste i ciemnożółte, zaś liście lancetowate i szpiczaste. Posiada 

grzbieciste, żółte kwiaty, zebrane w gęste kwiatostany w formie kłosa. Owoc ma formę 

wydłużonej torebki (rys. 1) [11]. Kłącze kurkumy jest bardzo wartościowym elementem 

diety [2]. 

Wartość energetyczna kurkumy jest dość wysoka, ponieważ 100 g dostarcza ok. 

390 kcal. Jest bogata w węglowodany, głównie skrobię (69,4%), białka zawiera 

w ilości 6,3%, natomiast tłuszczu 5,1%. W kłączu możemy znaleźć także składniki 

mineralne takie jak wapń, żelazo, potas i sód oraz witaminy: tiaminę (0,09 mg/100 g), 

ryboflawinę (0,19 mg/100 g), niacynę (4,8 mg/100 g) i kwas askorbinowy (50 mg/100 g). 

Kurkuma dodatkowo ma w swoim składzie olejki eteryczne w ilości od 2 do 7%. Jest 

to głównie ar-turmeron (25,3%), następnie -turmeron (18,3%) i -turmeron (12,5%). 

Oprócz wyżej wymienionych związków można znaleźć także -kariofilen (2,26%), 

eucaliptol (1,6%) i -felandren (0,42%). Natomiast najbardziej aktywnymi substan-

cjami kurkumy są związki polifenolowe zwane kurkuminoidami. Stanowią one od 3 do 

5%. Do kurkuminoidów możemy zaliczyć: kurkuminę, demetoksykurkuminę, bis- 

-demetoksykurkuminę oraz cyklokurkuminę (rys. 2) [2]. Według Wierońskiej (2017) 

77% kurkuminoidów stanowi kurkumina, 17% demetoksykurkumina, zaś 3% bis- 

-demetoksykurkumina. Właśnie te związki aktywne odpowiadają za charakterystyczny 

kolor przyprawy [7]. 
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Rysunek 1. Curcuma longa L. (A). Roślina o zmniejszonych rozmiarach, (B.) Liść naturalnej wielkości, 

(C.) Kłosek kwiatowy o naturalnych rozmiarach, (1.) Kwiat, lekko powiększony, (2.) Kwiat tej samej 
wielkości w przekroju wzdłużnym, (3.) Perygony wewnętrzne z usuniętymi płatkami i pręcikami w po-

większeniu, (4.) Pręciki Curcuma longa w widoczne z boku, (5.)  Pylniki, (6.) Jajnik w przekroju wzdłużnym, 

z najniższymi pręcikami płodnymi, (7.) Jajnik w przekroju poprzecznym z pręcikami płodnymi), [12] 

 
Rysunek 1. Chemiczna struktura kurkuminy i jej pochodnych; (A) kurkuminy, (B) demetoksykurkuminy, 

(C) bis-demetoksykurkuminy, (D) cyklokurkuminy [3] 
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Ze względu na specyficzny i intensywny kolor kurkuminę wykorzystywano do 

barwienia lnu, wełny, jedwabiu, bawełny, cienkich skór, drewna, papieru, a nawet wło-

sów [13]. Obecnie jej właściwości barwiące są szeroko wykorzystywane w przemyśle 

spożywczym ze względu na naturalne pochodzenie tej substancji. W międzynarodowej 

numeracji wpisana jest jako dodatek do żywności pod symbolem E100. Dodawana jest 

między innymi do produktów piekarniczych, cukierniczych, mlecznych, konserw wa-

rzywnych i napoi. W mieszankach z anatto stosuje się ją do barwienia margaryn, 

sosów majonezowych i przyprawowych. Jest to jedyny barwnik używany do poprawy 

barwy suszonych ziemniaków w postaci granulatu i płatów. Wspólny Komitet Eks-

pertów FAO/WHO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

ds. Dodatków do Żywności (JECFA, ang. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives) uznał za dopuszczalne dzienne spożycie w ilości do 3,0 mg/kg m.c. (max. 

2,5-3,2 mg/kg m.c.) [2]. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywości (EFSA, ang. 

European Food Safety Authority) ustanowił normę dopuszczalnego dziennego 

spożycia wynoszącą 3 mg/kg m.c. (max. 2,5-3,2 mg/kg m.c.) [7]. 

Poza wykorzystywaniem kurkumy jako barwnika jest ona także stosowana w sztuce 

kulinarnej od przynajmniej 2 500 lat, jako dodatek do potraw lub składnik mieszanek 

przyprawowych [1]. Samą kurkumę od wieków stosowano jako korzenną przyprawę 

o aromatycznym, gorzkawym smaku. Już w średniowieczu doprawiano nią dania rybne 

i likiery. Obecnie kurkumę możemy znaleźć w składzie mieszanki przyprawowej curry 

lub sosu Worcester [11]. 

Oprócz wyżej opisanych zastosowań kurkumy na uwagę zasługuje wykorzystanie 

jej w celach służących zachowaniu lub poprawie zdrowia, a także w leczeniu chorób. 

Wykorzystuje się ją między innymi w indyjskim systemie medycyny holistycznej, 

czyli w Ajurwedzie [2]. Ponad 3 000 lat temu w medycynie hinduskiej kurkumę stoso-

wano w leczeniu otyłości, chorób żołądka, nadmiernej krzepliwości krwi, zaburzeniach 

cyklu miesiączkowego i chorobach wątroby [11]. Inne źródła podają, że w kurkuma 

służyła także do przyśpieszenia gojenia ran, obniżania ciśnienia krwi, leczenia odry, 

ospy, biegunek, wzdęć, wrzodów, kaszlu, stłuczeń, alergii, trądziku czy nawet usuwania 

zmarszczek [1]. Natomiast w Europie kurkuma nie znalazła tylu zastosowań, co 

w tradycyjnej medycynie indyjskiej – ajurwedzie, ale doceniono ją po pierwszej wojnie 

światowej jako lek stosowany w chorobach wątroby i woreczka żółciowego, co jest 

wykorzystywane do dziś we wspomaganiu leczenia tych dolegliwości [11, 13]. 

3.1.2. Budowa i właściwości biologiczne kurkuminy 

Kurkumina, czyli (1E,6E)-1,7-bis-(4 hydroksy-3-metoksyfenylo)-1,6- heptadien3,5-

-dion, znana jest także jako diferuloilmetan i stanowi 5-10% suchej masy w kłączach 

kurkumy. Jest krystalicznym pudrem o temperaturze wrzenia równej 183C oraz masie 

cząsteczkowej 368,37 g/mol. Kurkumina o wzorze sumarycznym C21H20O6 [3] jest 

zaliczana do grupy związków fenolowych i może występować w dwóch różnych for-

mach zawierających tę samą liczbę tych samych atomów w cząsteczce, ale w inny 

sposób ze sobą połączonych (tzw. tautomery) [7]. Występują one w formie ketonowej 

i enolowej (rys. 3). Kurkumina nie rozpuszcza się w wodzie, ale bardzo dobrze roz-

puszcza się w etanolu, acetonie, metanolu i olejach. Jest odporna na ogrzewanie (<120C) 

oraz oddziaływanie kwasów, ponieważ jest stabilna w zakresie pH od 2,5 do 6,5. Nato-

miast jest wrażliwa na działanie światła i SO2−, pod wpływem których szybko ulega 
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degradacji do trans-6-(4’hydroksy-3’-metoksyfenylo)-2,4-diokso-5-heksanolu, waniliny, 

kwasu ferulowego i ferulometanu. W środowisku kwaśnym jej kolor jest żółty, 

natomiast w zasadowym jest brązowoczerwony, dzięki czemu może być używana jako 

wskaźnik pH [1, 2]. 

 
Rysunek 2. Struktura chemiczna dwóch form tautomerycznych kurkuminy [7] 

Biodostępność cząsteczek kurkuminy jest niewielka. Jest to związane z ich hydro-

fobowym charakterem. Są słabo absorbowane z jelita i szybko rozkładane w wątrobie, 

co skutkuje jej niskim poziomem w osoczu (poniżej 1 mol). Natomiast najwyższe 

stężenie można zaobserwować w przedziale od 1 do 2 godziny po spożyciu. Sposobem 

na zwiększenie przyswajalności kurkuminy jest dodanie piperyny, nanocząsteczek, 

liposomów, fosfolipidów lub zastosowanie zmienionych strukturalnie analogów kur-

kuminy [2, 3]. 

3.1.3. Właściwości prozdrowotne kurkuminy 

Kurkumina wykazuje aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, przeciwnowo-

tworową, a także przeciwwirusową, antybakteryjną, przeciwgrzybiczą, zwiększa wydzie-

lanie żółci przez wątrobę, co ułatwia jej przepływ w przewodach żółciowych oraz 

poprawia naturalną kurczliwość pęcherzyka żółciowego [2]. Może nawet hamować 

rozprzestrzenianie się pasożytów i grzybów chorobotwórczych [3]. Ponadto uważa się, 

że ten związek może działać na poziomie komórek i całego organizmu. Dobroczynne 

właściwości kurkumy związane są z jej zdolnością oddziaływania na wiele biocząsteczek 

takich jak: czynniki transkrypcyjne, czynniki wzrostu, receptory, cytokiny i enzymy, 

m.in. kinazy (tab. 1). 

Tabela 1. Wybrane białka, których aktywność może być modyfikowana przez kurkuminę 

Grupa białek Skrót Nazwa oryginalna Nazwa po przetłumaczeniu 

Czynniki wzrostu 

EGF 
ang. Epidermal Growth 

Factor 
naskórkowy czynnik wzrostu 

VEGF 

ang. Vascular 

Endothelial Growth 

Factor 

śródbłonkowy czynnik wzrostu 

PDGF 
ang. Platelet-Derived 

Growth Factor 

czynnik wzrostu pochodzący 

z płytek krwi 

TGF-b 
ang. Transforming 

Growth Factor β 

transformujący czynnik wzrostu 

β  
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Czynniki 

transkrypcyjne 

NF-κB 
ang. Nuclear-kappa B 

Factor 

jądrowy czynnik transkrypcyjny 

κB 

AP-1 
ang. Activator Protein 

1 
białko aktywator 1 

STAT-3 

ang. Signal Transducer 

and Activator of 

Transcription 

przekaźnik sygnału i aktywator 

transkrypcji 

HIF-1 
ang. Hypoxia-Inducible 

Factor 1 

czynnik transkrypcyjny 

indukowany hipoksją-1 

Kinazy 

PKB ang. Protein Kinase B kinaza białkowa B 

ERK 

ang. Extracellular 

signal-Regulated 

Kinases 

kinaza regulowana przez sygnały 

zewnątrzkomórkowe 

MAPK 
ang. Mitogen-Activated 

Protein Kinases 

kinazy białkowe aktywowane 

przez mitogeny 

Enzymy (oprócz 

kinaz) 

iNOS 
ang. Inducible NO 

Synthase 

indukowalna syntaza tlenku 

azotu 

COX-2 ang. Cyclooxygenase 2 cyklooksygenaza-2 

LOX-12 ang. Lipoxygenase 12 lipooksygenaza-12 

MMP 
ang. Matrix 

Metalloproteinases 

metaloproteinazy macierzy 

zewnątrzkomórkowej 

Cytokiny 

prozapalne 

Interleukiny 
ang. Interleukin IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8,  

IL-12, IL-18 

TNF 
ang. Tumour Necrosis 

Factor 
czynnik martwicy nowotworu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. 

Ponadto z oddziaływaniem na białka cyklu komórkowego, np. p21, cyklina D1 

i receptory, np. EGFR, HER-2.x [1, 2]. 

3.2. Piperyna jako substancja zwiększająca biodostępność kurkuminy 

3.2.1. Pochodzenie, skład i zastosowanie pieprzu czarnego 

Piperyna jest związkiem zawartym w owocach rośliny pochodzącej z rodziny 

pieprzowatych (Piperaceae). Roślina jest wiecznie zielonym pnączem, które pochodzi 

z Wybrzeża Malabaru usytuowanego w południowo-wschodnich Indiach [14]. Jest 

powszechnie uprawiana w regionach tropikalnych w celu otrzymania surowca, jakim 

jest pieprz czarny (Piper nigrum) – (rys. 4) [5]. 
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Rysunek 3. Piper nigrum; (1) Część kwitnącego kłosa w powiększeniu, (2) Jajniki z pręcikiem, (3) Pręciki, 
(4) Młode owoce w przekroju wzdłużnym, (5) Owoce naturalnej wielkości, (6) Owoce w powiększeniu, 

(7) Owoc bez warstwy wierzchniej, (8) Owoc bez warstwy wierzchniej w przekroju podłużnym [12] 

Uzyskuje się go poprzez zbiór niedojrzałych owoców, następnie poddaniu kilkudniowej 

fermentacji i finalnie – suszeniu. Podczas ostatniego procesu dochodzi do skurczenia 

powierzchni, w efekcie czego skórka staje się pomarszczona, posiatkowana i chropo-

wata. Natomiast barwa zmienia się z zielonej lub żółtej na ciemnobrunatną. Otrzymuje 

się w ten sposób suchy czarny pieprz handlowy [14, 15]. 

Pieprz czarny znajduje zastosowanie jako środek spożywczy, lekarstwo czy konser-

want [16]. Pieprz czarny jest najbardziej popularnym dodatkiem na świecie, a pierwsze 

wzmianki o jego zastosowaniu pojawiły się w pismach sanskryckich [1]. Dzięki temu 

zawdzięcza nazwę „króla przypraw” [5, 15]. Jednak swój tytuł mógłby otrzymać także 

ze względu na to, że jest bogaty w wiele cennych składników mineralnych (tab. 2) 

w tym również piperynę w ilości ok. 5-10% [5]. 

Tabela 2. Zawartość niektórych składników mineralnych i witamin w 10 g pieprzu czarnego 

Potas (mg) Wapń (mg) 
Fosfor 

(mg) 

Magnez 

(mg) 

Żelazo 

(mg) 

β-karoten 

(µm) 

Witamina C 

(mg) 

125,90 43,70 17,30 19,40 2,89 15,60 2,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]. 

3.2.2. Właściwości biologiczne piperyny 

Główną substancją aktywną w Piper nigrum jest alkaloid 1- [5-(1,3-benzodioksol- 

-5-ylo)-1-okso-2,4, pentadienyl], czyli piperyna (rys. 5). Alkaloid o wzorze sumarycznym 

C17H19O3N jest związkiem piperydyny z kwasem piperynowym [6, 14]. Do pochodnych 

piperyny możemy zaliczyć m.in. piperamid, piperaminę, piperydycyd, sarmentozynę, 

sarmentinę, trichostę (rys. 6) [16]. Natomiast związkiem odpowiedzialnym za ostrość 

pieprzu jest stereoizomer piperyny o nazwie chawicyna (rys. 7). Podczas przechowy-

wania chawicyna jest powoli przekształcana do piperyny, co skutkuje utratą ostrości [6]. 
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Rysunek 5. Chemiczna struktura piperyny [6] 

 
Rysunek 7. Chemiczna struktura chawicyny [6] 

 
Rysunek 6. Chemiczna struktura pochodnych piperyny [16] 

Piperyna głównie znajduje się w wierzchniej warstwie owocu. Ma działanie wzma-

gające wydzielanie soków trawiennych oraz zwiększające uwalnianie enzymów proteoli-

tycznych, które są odpowiedzialne za rozkład białek [14]. W zbyt dużych ilościach 

może podrażniać błonę śluzową żołądka i powodować stany zapalne układu pokar-

mowego [5]. Jednak badania kliniczne wykazały, że piperyna jest substancją bezpieczną, 
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a zarazem efektywnie działającą u ludzi [6]. Działa również wzmagająco na procesy 

metaboliczne poprzez podwyższanie temperatury ciała. Powoduje to lepszą przyswa-

jalność białek oraz wspomaga budowę tkanek: łącznej właściwej i mięśniowej [14]. 

Piperyna ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciw-

grzybicze oraz przeciwutleniające, a także działanie cytotoksyczne na komórki nowo-

tworowe [6, 14]. Ponadto może dawać efekt hepatoprotekcyjny, a także wykazywać 

działanie lekko moczopędne, polepszające krążenie krwi oraz ukrwienie tkanek, 

a nawet antydepresyjne i stymulujące procesy myślenia [14, 16]. Ponadto alkaloid wy-

stępujący w pieprzu czarnym może spowolnić neurodegenerację komórek nerwowych 

[17]. Może również znacznie zwiększyć biodostępność składników odżywczych oraz 

takich związków jak selen, witaminy z grupy B, β-karotenu oraz ułatwić absorpcję 

koenzymu Q10. Bardzo istotnie może także zwiększyć biodostępność kurkuminy [14]. 

3.2.3. Zwiększanie biodostępności kurkuminy 

Kurkumina wykazuje szerokie spektrum działań terapeutycznych, niestety w wyniku 

swoich właściwości kinetycznych cechuje się niską biodostępnością. Jest to związane 

ze słabym wchłanianiem po jej podaniu per os, ponieważ we krwi pojawiają się jej 

śladowe ilości, a większość związku jest wydalana wraz z kałem. Jest to prawdopo-

dobnie skutkiem przemiany kurkuminy w inny związek podczas jej wchłaniania oraz 

glukuronizacji tego związku w wątrobie [18]. 

Zatem skutecznym sposobem zwiększenia biodostępności kurkuminy jest zahamo-

wanie procesu glukuronizacji w wątrobie i w jelicie cienkim. Inhibitorem tej reakcji 

może być piperyna zawarta w Piper nigrum [18]. Innym sposobem zwiększania bio-

dostępności kurkuminy przez piperynę jest zmiana dynamiki lipidów błony rąbka 

szczoteczkowego poprzez zwiększenie płynności błony komórkowej oraz zwiększenie 

perfuzji tkanki jelitowej i hamowanie pomp wypływowych, takich jak glikoproteina P 

[19]. 

Wykazano, że dodatek piperyny w ilości 20 mg/kg może zwiększyć biodostępność 

kurkuminy nawet 2000% [20]. 

3.3. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby 

3.3.1. Termin, epidemiologia i podział 

Termin „niealkoholowe stłuszczenie wątroby” zostało wprowadzone po raz pierwszy 

w 1980 roku przez Ludwiga [8]. Stłuszczanie wątroby zostało opisane jako proces pole-

gający na odkładaniu związków tłuszczowych w postaci kropel tłuszczowych w cyto-

plazmie komórek wątroby (hepatocytów) [21]. Odkładają się głównie trójglicerydy, ale 

również mogą się odkładać inne związki lipidowe będące pochodnymi sfingozyny, 

fosfatydy czy estrów cholesterolu. Prawidłowa zawartość tłuszczu w wątrobie powinna 

stanowić ok. 3-5% jej masy [8, 22]. Po przekroczeniu górnej granicy zostaje rozpoznane 

jej stłuszczenie. Nadmierne odkładanie się tłuszczu nie jest związane z nadmiernym 

spożywaniem alkoholu [9, 22]. Dlatego niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD, 

ang. non-alcoholic fatty liver disease) jest diagnozowane u osób, których spożycie 

napojów alkoholowych nie przekracza 10-20 g dziennie [8, 22]. Oprócz spożycia alko-

holu należy również wykluczyć inne znane czynniki powodujące stłuszczenie wątroby, 

m.in. takie jak: leki, wirusy, toksyny czy choroby o podłożu genetycznym [22]. 
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Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest jedną z najczęściej występujących chorób 

wątroby na świecie. W USA rozpoznaje się ją u ok. 20-40% populacji, głównie 

pochodzenia latynoskiego (45%), rasy białej (33%), natomiast najmniejsze ma miejsce 

u rasy czarnej (24%). W Chinach MAFDL występuje dość rzadko – choruje na nią ok. 

15% społeczeństwa. U Hindusów ryzyko zachorowania waha się na poziomie 9-32% 

i rośnie wraz ze wzrostem masy ciała. W Europie szacuje się, że ta jednostka chorobowa 

rozwinie się u ok 2-44% populacji [8]. 

Podział MAFDL jest oparty na nasileniu procesu chorobowego – progres zmian 

patologicznych widoczny jest w obrazie mikroskopowym. Podział obejmuje takie typy 

histopatologiczne choroby jak: 

• typ 1 – proste stłuszczenie wątroby; 

• typ 2 – stłuszczenie wątroby powikłane procesem zapalnym; 

• typ 3 – stłuszczenie z uszkodzeniem wątroby lub ze zwyrodnieniem balonowatym; 

• typ 4 – stłuszczenie z włóknieniem zatok wątrobowych lub ciałkami Mallory’ego 

[9, 22, 23]. 

Niealkoholowe proste stłuszczenie wątroby charakteryzuje się łagodnym przebie-

giem, natomiast formy, w których występuje zapalenie śródzrazikowe, zwyrodnienie 

balonowate hepatocytów, ciałka Mallory’ego lub włóknienie – są formami z najcięższym 

przebiegiem [22, 23]. MAFLD w 7-30% przypadków prowadzi do niealkoholowego 

stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Natomiast NASH u ok. 9-20% chorych 

skutkuje marskością wątroby i zgonem z powodu powikłań, w tym ok. 40-60% powikłań 

to rak pierwotny wątroby (HCC) – rysunek 8 [8]. Proces chorobowy jest całkowicie 

odwracalny do momentu wystąpienia zmian zapalnych z wtórnym rozrostem łączno-

tkankowym i progresywnym włóknieniem [9]. 

 
Rysunek 8. Progresja NAFLD [8] 
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3.3.2. Przyczyny i czynniki ryzyka 

Przyczyną niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby są zaburzenia metabo-

liczne, takie jak: 

• wzmożony napływ chylomikronów lub niezestryfikowanych kwasów tłuszczo-

wych do wątroby; 

• zwiększenie syntezy kwasów tłuszczowych de novo; 

• zmniejszenie intensywności przemian metabolicznych kwasów tłuszczowych 

w obrębie hepatocytów; 

• upośledzenie uwalniania lipoprotein VLDL z wątroby; 

• wzmożony napływ węglowodanów do wątroby i ich przemiana do kwasów 

tłuszczowych [22]. 

Wymienione zaburzenia współwystępują wraz z otyłością, co powoduje, że nadmierna 

masa ciała jest podstawowym czynnikiem ryzyka. Istotnymi czynnikami ryzyka są 

również: cukrzyca, insulinooporność czy zespół metaboliczny [9, 21, 22]. Natomiast 

czynnikami prowadzącymi do stłuszczenia wątroby są: 

• płeć męska; 

• pochodzenie hiszpańskie; 

• hipertriglicerydemia; 

• nadciśnienie tętnicze; 

• gwałtowne zmniejszenie masy ciała u otyłych; 

• wiek podeszły; 

• zmniejszenie motoryki jelita; 

• nadmierne spożywanie węglowodanów; 

• nieprawidłowości w rozwoju tkanki limfatycznej w młodości; 

• polimorfizm genu TNF-α; 

• długotrwałe niedożywienie białkowe; 

• choroba kwashiorkor, której towarzyszy niedobór β-lipoprotein i upośledzony 

transport triglicerydów z wątroby do krwi; 

• długotrwałe żywienie pozajelitowe; 

• zespolenie jelitowe (czczo-kręte) stosowane w leczeniu otyłości; 

• choroba Wilsona; 

• lipodystrofia [9, 22]. 

Niezależnymi czynnikami prowadzącymi do włóknienia wątroby u pacjentów z nie-

alkoholową słuszczeniową chorobą wątroby są: otyłość, cukrzyca, wiek podeszły, a także 

związane z nim ryzyko przyjmowania większej ilości leków, zwłaszcza amiodaronu, 

a także diltiazemu, tamoksyfenu, nifedypiny, metotreksatu, glikokortykosteroidów oraz 

terapii przeciwretrowirusowej. Do rozwoju choroby przyczynić się może również 

żywienie pozajelitowe czy anemia [9, 22]. 

3.3.3. Etiopatogeneza 

Etiopatogeneza choroby nie została do końca poznana [22]. Proces i rozwój cho-

roby jest bardzo skomplikowany i bierze w nim udział wiele elementów, między innymi 

dysfunkcja mitochondrium, stres oksydacyjny i związany z nim rozwój stanu zapalnego, 

a także nieprawidłowości w funkcjonowaniu metabolizmu tkanki, dysbioza i czynniki 

genetyczne [8]. 
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Najbardziej znaną jest koncepcja z 1998 roku, której autorami są Day i James. Polega 

ona na teorii tzw. dwóch uderzeń [9, 23]. Pierwsze jest związane z gromadzeniem się 

tłuszczów w obrębie wątroby w wyniku kumulacji trójglicerydów [23]. Dochodzi do 

zaburzeń pomiędzy napływem kwasów tłuszczowych i wątrobową syntezą lipidów 

a procesem β-oksydacji, co może spowodować gromadzenie się dużych ilości tłuszczów 

w wątrobie. Odkładanie się tłuszczów w wątrobie jest wynikiem insulinooporności [22], 

ponieważ przyczynia się ona do uwalniania kwasów tłuszczowych z trójglicerydów 

budujących tkankę tłuszczową [8]. Otłuszczanie wątroby wynika również z zaburzeń 

w metabolizmie kwasów tłuszczowych w wątrobie, mięśniach i adipocytach. Brak 

wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę prowadzi do zwiększonego napływu 

wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), po czym dochodzi do obniżenia sekrecji trójglice-

rydów w postaci VLDL w wątrobie, a także kumulacji ich w cytoplazmie jej komórek 

[22]. Wysokie stężenie wolnych kwasów, a także wolnego cholesterolu i innych 

metabolitów lipidowych wywołuje dysfunkcję mitochondriów i retikulum endoplazma-

tycznego [8]. Do pogorszenia funkcji ogranelli przyczynia się także stres oksydacyjny, 

który jest związany z drugim etapem [8, 9], zachodzącym między innymi w wyniku 

niewydolności funkcjonowania mitochondrialnego systemu β-oksydacji. Prowadzi to 

do ponownego pobudzenia enzymu lipooksygenazy, co skutkuje nadmiernym uwolnie-

niem wolnych rodników tlenowych, które pobudzają nadtlenki lipidowe w błonie 

hepatocytu [22]. Za wystąpienie drugiego uderzenia, czyli stresu oksydacyjnego, może 

być również odpowiedzialne żelazo, ponieważ wykazuje silne właściwości utleniające 

i przeładowanie komórek wątroby tym pierwiastkiem nasila stres oksydacyjny [9, 23]. 

Nowszą koncepcją tłumaczącą patogenezę NAFLD jest „teoria wielu trafień” [8]. 

Różni się ona od poprzedniej teorii ilością uderzeń. W tej hipotezie uderzeń, czyli 

procesów, może być wiele [24]. Także bazuje ona na rozwoju podstawowej przyczyny, 

czyli insulinooporności. Skutkiem braku wrażliwości na tkanki jest wzrost poziomu 

glukozy we krwi obwodowej, czego wynikiem jest dalsza nadprodukcja hormonu. 

Insulinooporność stymuluje proces glukoneogenezy i hiperglikemię, ponieważ glukoza 

nie jest transportowana z krwi do komórek obwodowych. Efektem tego jest hiper-

insulinemia, która stymuluje wątrobową syntezę kwasów tłuszczowych i prowadzi do 

stłuszczenia tego narządu. Powoduje to również zmiany w tkance tłuszczowej, w której 

zachodzi lipoliza oraz zwiększone wydzielanie adipokin i cytokin prozapalnych, które 

z kolei wywołują stres oksydacyjny. Cały mechanizm powstawania niealkoholowej 

stłuszczeniowej choroby wątroby, wraz z czynnikami patogenetycznymi, został pod-

sumowany na rysunku 9 [8]. 

Czynniki determinujące zmiany stłuszczeniowe w wątrobie w pierwszym uderzeniu 

zwiększają podatność narządu na szkodliwy wpływ czynników biorących udział w dru-

gim uderzeniu, czyli związanych ze stresem oksydacyjnym, prowadzących do powstania 

stanu zapalnego i uszkodzenia wątroby. Działanie wolnych rodników powoduje: 

• uszkodzenia komórek; 

• martwicę komórek; 

• produkcję cytokin prozapalnych (interleukiny 11, 12 i 18 oraz interferonu gamma); 

• aktywację komórek zapalnych; 

• dalsze pobudzanie rozwoju stanu zapalnego. 
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 Rysunek 9. Progresja NAFLD [8] 

Cytokiny prozapalne uwrażliwiają wątrobę na szkodliwe działanie TNF-α [22]. 

Ponadto procesy związane ze stresem oksydacyjnym i peroksydacją lipidów mają duże 

znaczenie przy w przekształcaniu się prostego stłuszczenia wątroby w kierunku stłusz-

czenia z zapaleniem [9, 22]. Także przyczyniają się do uaktywnienia komórek gwiaź-

dzistych wątroby i rozpoczęcia procesu wytwarzania kolagenu oraz stopniowego włók-

nienia. Włóknienie jest procesem gojenia, który następuje w wyniku działania czynników 

uszkadzających wątrobę. Po wyeliminowaniu czynnika toksycznego i przywróceniu 

aktywności proteinaz w wątrobie istnieje szansa, że włóknienie ustąpi [9]. 

Czynnikiem odgrywającym rolę w etiopatogenezie jest również adiponektyna i lep-

tyna, które są syntetyzowane przez adipocyty. Adiponektyna wykazuje działanie pro-

tekcyjne względem komórek wątroby, chroniąc je przez nadmierną akumulacją trój-

glicerydów oraz zwiększając tempo β-oksydacji kwasów tłuszczowych. Wpływa również 

na obniżenie ilości tkanki tłuszczowej w ustroju oraz podnosi wrażliwość tkanek na 

insulinę [22]. Natomiast leptyna wykazuje działanie negatywne, pobudzając proces 

zapalny i włóknienie wątroby [25]. 

Innym czynnikiem mającym znaczenie w etiopatogenezie NAFLD może być dieta 

i związana z nią mikroflora jelitowa. Wykazano, że osobniki otyłe mogą mieć zmie-

niony skład flory jelitowej i są zdolne do pobierania większej ilości energii z diety. 

Zmiany te mogą prowadzić do zapalenia śluzówki jelit, wzrostu jej przepuszczalności, 

a także zwiększonej ilością czynników prozapalnych [22]. 

Negatywne działanie wykazywała także podaż fruktozy, ponieważ podnosiła poziom 

endotoksyn oraz stymulowała akumulację tłuszczów wraz z powiększeniem wątroby. 

Było to rezultatem aktywowania przez ten cukier procesu lipogenzy. Ponadto fruktoza 

promuje syntezę kwasu moczowego, co może prowadzić do wywołania stresu oksyda-

cyjnego [21]. Dieta oparta na produktach wysoko przetworzonych cechuje się dużą 

zawartością fruktozy i tłuszczów, a niską zawartością metioniny i choliny. Żywienie 

oparte na takich produktach skutkuje rozwinięciem stłuszczenia, a także stresu oksyda-

cyjnego, co może skutkować rozwijaniem się niealkoholowej choroby stłuszczeniowej 

wątroby w kierunku niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby [22]. 
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3.3.4. Objawy kliniczne i rozpoznanie 

Stłuszczenie wątroby zwykle przebiega bezobjawowo [24]. Objawy częściej wystę-

pują z powodu chorób współistniejących, czego może być przykładem uczucie zmę-

czenia, które można zaobserwować u chorych na otyłość czy cukrzycę. Innymi objawami, 

które mogą towarzyszyć są między innymi: złe samopoczucie, obniżenie sprawności 

fizycznej, a czasem psychicznej, zaburzenia snu, pobolewanie czy dyskomfort w pra-

wym podżebrzu [9, 22]. Niekiedy pojawiały się pajączki naczyniowe, rumień dłoni lub 

cechy kliniczne nadciśnienia wrotnego [22]. Objawy mogą także objąć nieprawidłowe 

wyniki badań biochemicznych, w tym prób wątrobowych, podwyższone stężenie glu-

kozy we krwi i nieprawidłowe parametry profilu lipidowego [22, 26]. Czasami stwierdza 

się podwyższone stężenie żelaza lub ferrytyny w surowicy krwi, jednak nie są to 

nieprawidłowości charakterystyczne dla NAFLD. Cechy stłuszczenia bywają również 

wykryte podczas badania USG. W 75% jest wykrywana hepatomegalia, zaś w 25% 

splenomegalia. 

Aby dokonać prawidłowego rozpoznania, należy dokładnie przeprowadzić wywiad 

[22]. Koniecznym elementem jest wykluczenie nadmiernego spożywania alkoholu przez 

pacjenta oraz wyeliminowanie innych schorzeń wątroby takich jak wirusowe zapalenia 

wątroby B i C, choroba Wilsona lub hemochromatoza. Aby móc zdiagnozować NAFLD, 

niezbędne jest przeprowadzenie badań obrazowych, takich jak USG, tomografia kom-

puterowa lub rezonans magnetyczny [9, 24]. USG i tomografia komputerowa są w stanie 

wykryć chorobę w średnim stopniu zaawansowania, jednak nie są w stanie odróżnić 

NADFL od NASH. Jest to związane z jednakowym wzmożeniem echa wątroby w obu 

badaniach. Ponadto tomografia jest badaniem kosztownym. Najbardziej skuteczną z wy-

mienionych metod jest ocenianie stopnia otłuszczenia za pomocą badania rezonansem 

magnetycznym [22]. 

Najprecyzyjniejszą metodą w rozpoznaniu jest biopsja wraz z badaniem histopato-

logicznym wątroby [9, 22, 24, 27]. Niestety cechy histologiczne NAFLD alkoholowego 

i niealkoholowego stłuszczenia wątroby są takie same. Biopsja natomiast pozwala na 

określenie stopnia stłuszczenia narządu oraz wykluczenie innych schorzeń, a także po-

zwala prognozować przebieg choroby [22]. Jednak biopsja jest inwazyjną metodą diagno-

styczna, dlatego obecnie poszukuje się nieinwazyjnych, a zarazem równie czułych 

testów pozwalających rozpoznać NAFLD. Natomiast, aby zidentyfikować i sklasyfiko-

wać NASH, należy zastosować metodę biopsji [22, 24]. 

3.3.5. Leczenie 

Do tej pory nie udało się ustalić jednoznacznych standardów postępowania w leczeniu 

niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Leczenie opiera się na działaniu na 

wszystkie komponenty patogenetyczne [22]. Aktualna terapia obejmuje zmianę stylu 

życia, zmniejszenie insulinooporności oraz stosowanie antyoksydantów i leków hipoli-

pemizujących i hamujących proces zapalny [21, 22]. Jednak w przypadku szybkiego 

postępu choroby, rozwoju marskości lub wystąpienia nowotworu wątrobowokomórko-

wego bierze się pod uwagę transplantację organu, która wiąże się z wysokim ryzykiem 

ponownego rozwoju stłuszczenia w przeszczepionym narządzie [22]. 
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3.3.6. Dietoterapia 

Zastosowanie odpowiedniej diety stanowi pierwszy krok w terapii NAFLD. 

W przypadku osób z nadwagą (BMI w granicach: >25 do 30 kg/m2) lub otyłych (BMI 

> 30 kg/m2) wskazana jest redukcja masy ciała, która powinna wynosić od ok. 0,5 do 1 kg 

tygodniowo. W związku z tym dieta powinna mieć deficyt kaloryczny wynoszący ok. 

500-1000 kcal dziennie [8, 21, 22]. Jest to bardzo istotne, ponieważ zbyt drastyczna 

dieta może doprowadzić do zaostrzenia objawów choroby [9, 22]. Utrata ok. 10% 

masy ciała u osoby otyłej skutkuje poprawą kliniczną [21]. 

Posiłki powinny być spożywane częściej, ale ich porcje powinny być mniejsze. 

Bardzo ważne jest, aby były spożywane o stałych porach [28]. 

Zawartość białka w diecie powinna się kształtować na poziomie 1 g/kg m.c. i po-

winna dostarczać od 20 do 25% zapotrzebowania energetycznego organizmu. 

Tłuszcze nie powinny przekraczać 30% zapotrzebowania i powinny być głównie 

pochodzenia roślinnego ze względu na zawartość dużej ilości nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Zalecany jest olej rzepakowy, oliwa z oliwek lub dobrej jakości marga-

ryny. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe powinny pokrywać 10% zapotrzebo-

wania, a stosunek proporcji kwasów omega-6 do omega-3 powinien wynosić 4-5:1. 

Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, czyli mleko i przetwory mleczne oraz mięso i jego 

przetwory są bogate w nasycone kwas tłuszczowe, które nasilają stres oksydacyjny 

w cyklu przemian. 

Natomiast węglowodany nie mogą pokrywać mniejszej ilości zapotrzebowania na 

energię niż 50%. Zalecane jest spożywanie węglowodanów o niskim indeksie glikemicz-

nym, a ograniczenie tych o wysokim (tab. 3) [9]. Należy jednak pamiętać, że wartość 

indeksu glikemicznego jest zależna od wielu różnych czynników (tab. 4) [28]. Po 

spożyciu produktu o wysokim indeksie glikemicznym dochodzi do szybkiego podnie-

sienia stężenia glukozy we krwi, co przyczynia się do hiperinsulinemii i rozwoju insulino-

oporności, a także nasila proces syntezy triglicerydów w wątrobie [9]. 

Tabela 3. Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny niektórych produktów 

Nazwa produktu 
Indeks glikemiczny 

Ilość produktu 

(w gramach) 

Ładunek 

glikemiczny 

Chleb pszenny 50 ±7 30 7 

Pumpernikiel 46 30 5 

Bułka francuska 95 30 15 

Chleb pełnoziarnisty żytni 58 ±6 30 8 

Cornflakes 79 ±4 30 20 

Musli owocowe 67 ±7 30 14 

Ryż biały 54 ±7 150 23 

Ryż brązowy 55 150 18 

Petitki „GO” z musli 49 ±5 50 18 

Owsianka 58 ±9 250 14 

Mleko 3,2% tłuszczu 34 ±6 200 4 

Jogurt naturalny 0% 

tłuszczu 
19 ±5 200 2 

Jogurt pomarańczowy 42 ±11 200 17 

Jogurt grecki 12 ±4 200 1 

Arbuz 72 ±3 120 4 
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Jabłka 39 ±3 120 6 

Brzoskwinia 64 ±9 120 11 

Banan 62 ±9 120 16 

Kiwi 58 ±7 120 7 

Truskawki 40 ±7 120 1 

Sok pomarańczowy 52 ±4 250 12 

Sok grejpfrutowy bez 

cukru 
48 ±2 250 9 

Sok pomidorowy 38 ±4 250 4 

Lasagne 47 ±7 300 17 

Pizza wegetariańska 49 ±6 100 12 

Pizza supreme 36 ±6 100 9 

Miód 87 ±15 25 19 

Baton musli z owocami 61 ±7 30 21 

Wafle ryżowe 64 ±2 16 11 

Ziemniaki w mundurkach 65 ±5 150 19 

Ziemniaki pieczone 85 ±12 150 26 

Marchew surowa 18 ±5 80 1 

Marchew gotowana 47 ±16 80 3 

Sok marchwiowy 43 ±3 250 10 

Płatki kukurydziane 84 ±4 25 22 

Sushi z ryżem 55 100 20 

Kasza gryczana 

ugotowana 
54 80 3 

Kasza jaglana 71 120 9 

Kasza kuskus 65 ±4 150 23 

Kasza manna 68 40 20 

Kasza perłowa 25 80 4 

Tapioka gotowana na 

parze 
70 250 12 

Tapioka gotowana na 

mleku 
81 250 41 

Zupa z zielonego groszku 66 250 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [29]. 

Tabela 4. Niektóre czynniki determinujące wartość indeksu glikemicznego 

Zwiększenie wartości IG Zmniejszenie wartości IG 

rodzaj skrobi (wysoka ilość amylopektyn) 
błonnik pokarmowy (frakcje błonnika 

rozpuszczalnego w wodzie) 

rodzaj i stopień przetworzenia produktu  

(im produkt bardziej przetworzony, tym 

większy IG) 

zawartość tłuszczu, białka 

stopień rozdrobnienia (im produkt bardziej 

rozdrobniony, tym większy IG) 

obecność substancji antyodżywczych – kwas 

fitynowy, pektyny, taniny i kwasy organiczne 

glukoza i sacharoza fruktoza 

rodzaj i czas poddania obróbce kulinarnej 

(dłuższa obróbka termiczna, większy IG) 

warunki przechowywania (długie 

przechowywanie w niskich temperaturach) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [28]. 
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Dieta również powinna być bogata w naturalne antyoksydanty, witaminy i minerały, 

które powinny pochodzić z warzyw i owoców, zwłaszcza w formie surowej [9, 22]. 

Warzywa i owoce w formie surowej zawierają więcej błonnika pokarmowego, który 

spowalnia proces wchłaniania, a przyśpiesza pasaż jelitowy, dzięki czemu ogranicza 

wchłanianie czynników toksycznych dla wątroby [9]. 

Bardzo ważne jest również spożycie odpowiedniej ilości wody, czyli minimum 

1,5 litra dziennie [28]. 

Natomiast powinno się ograniczyć spożywanie mięsa, zwłaszcza czerwonego. Można 

zamienić je na nasiona roślin strączkowych, ryby lub jaja [28]. 

Zaleca się również ograniczenie podaży żelaza i fruktozy, która występuje w mio-

dzie i jest powszechnie dodawaną do żywności substancją słodzącą. W związku z tym 

zalecane jest wyeliminowanie produktów wysokoprzetworzonych [9, 21]. 

Zalecanymi technikami kulinarnymi są: gotowanie, gotowanie na parze, duszenie 

bez wcześniejszego obsmażania oraz pieczenie w folii lub rękawie termicznym [28]. 

Podsumowując, dietą polecaną w tej jednostce chorobowej może być dieta śród-

ziemnomorska [8, 21]. Stosowanie jej poprawia parametry lipidowe, zwiększając ilość 

lipoprotein o dużej gęstości (HDL) przy jednoczesnym obniżaniu lipoprotein o niskiej 

gęstości (LDL). Ten sposób odżywiania pozwala również na zmniejszenie procesu zapal-

nego, a nawet poszczególnych elementów zespołu metabolicznego, który jest jednym 

z czynników rozwoju NAFLD [8]. 

3.3.7. Wysiłek fizyczny 

Wysiłek fizyczny wspomaga redukcję masy ciała oraz zwiększa wrażliwość tkanek 

na insulinę. Zalecane jest 30 minut ćwiczeń fizycznych wykonywanych od 3 do 5 razy 

tygodniowo lub trening pływacki. Wykazano, iż odpowiednia dieta w połączeniu 

z aktywnością fizyczną może zmniejszyć uwalnianie czynników prozapalnych, w tym 

interleukiny 6 i 8, czynnika martwicy nowotworu oraz poprawić profil lipidowy. Wysi-

łek fizyczny może również obniżyć aktywność enzymów wątrobowych u pacjentów 

z MAFLD [22]. 

3.3.8. Terapia behawioralna 

Terapia behawioralna jest coraz częściej stosowaną metodą wspomagającą terapię 

otyłości i innych zaburzeń metabolicznych [21, 22]. Polega ona na trwających od 60 do 

90 minut spotkaniach indywidualnych lub grupowych przeprowadzanych raz w ty-

godniu. Pozwala to na redukcję 10% wyjściowej masy ciała w ciągu sześciu miesięcy. 

Terapia behawioralna polega na angażowaniu pacjenta w proces zmiany stylu życia, 

żywienia i wdrążenia aktywności fizycznej. Terapia behawioralna może być równie 

skuteczna co farmakoterapia w terapii cukrzycy typu II [22]. 

3.3.9. Leczenie farmakologiczne 

Dotychczas nie opracowano jasnych standardów terapii farmakologicznej. Głównym 

celem leczenia jest zwiększenie wrażliwości na insulinę (tiazolidynodiony, pioglitazon, 

rozyglitazon), poprawa parametrów profilu lipidowego, obniżenie ciśnienia tętniczego 

krwi i stresu oksydacyjnego [22]. Zatem między innymi stymulacja procesu β-oksydacji 

w mitochondriach czy zmniejszanie sekrecji cytokin prozapalnych, zwłaszcza TNF-α 

(pentoksyfilina). Terapia farmakologiczna obejmuje również regulację enzymów lipo-
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gennych (metformina), ograniczenie wydzialania cholersterolu (metformina) oraz ogra-

niczenie procesu apoptozy (kwas ursodeoksycholowy) [8]. 

Istotnym elementem jest także ochrona hepatocytów przed uszkodzeniem. Suple-

mentacja niezbędnymi fosfolipidami może działać ochronnie na komórki wątroby 

poprzez zmniejszanie poziomu stresu oksydacyjnego. Działanie protekcyjne na błony 

komórkowe hepatocytów wykazują także antyoksydanty, które są zdolne do wyciszania 

reakcji wolnorodnikowych [22]. 

Korzyści może przynieść także stosowanie leków pochodzenia roślinnego, w tym 

wyciąg z ostropestu plamistego. Wyciąg z Sylibum marianum zawiera sylimarynę oraz 

witaminy (B, D, E, K), sole mineralne, karotenoidy i olejki eteryczne. Najczęściej zaleca 

się stosowanie ekstraktu w dawce 800 mg na dobę [9, 20]. 

Innym związkiem pochodzenia roślinnego, który może być wsparciem terapii NAFLD 

jest kurkumina [10, 27, 30, 31]. Sposobem wspierania kurkuminy jest hamowanie przez 

nią procesów lipogenezy w wątrobie poprzez stymulację kinazy białkowej aktywowanej 

przez AMP-adenozynomonofosforan. Przekłada to się na ograniczenie kumulowania 

się lipidów w hepatocytach. W ten sposób kurkumina może zahamować „pierwsze ude-

rzenie” w patogenezie choroby [32]. Efekt terapeutyczny może także wykazywać po-

przez hamowanie cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-6, NF-κB) odpowiedzialnych za 

„drugie uderzenie” [32, 33]. Ponadto badania z 2017 roku wykazały, że kurkumina 

może zapobiegać rozwojowi zmian immunologicznych w wątrobie [24]. Natomiast 

Różański i in. w pracy przeglądowej przeanalizowali badania prowadzone wyłącznie 

na ludziach oraz bez zastosowania dodatkowych zaleceń, takich jak zmiana diety czy 

stylu życia – badania potwierdziły potencjał terapeutyczny kurkuminy [34]. Potencjał 

kurkuminy w terapii chorób metabolicznych potwierdza kolejne badanie z 2021 roku. 

Najlepsze rezultaty były widoczne przy stosowaniu nanokurkuminy, która cechuje się 

lepszą przyswajalnością niż kurkumina. Wyniki badań wskazywały na poprawę takich 

parametrów jak stężenie glukozy i insuliny na czczo, HOMA-IR oraz lipidogramu [35]. 

Poprawa parametrów profilu lipidowego wynika z przywrócenia homeostazy cytrynianiu 

w cytoplazmie komórek wątroby. Cytrynian cytozolowy jest jednym z kluczowych 

metabolitów, który łączy metabolizm glukozy i kwasów tłuszczowych, a zaburzenia 

jego metabolizmu odgrywają istotną rolę w rozwoju MAFLD [36]. Praca Ngu i in. 

również wykazała pozytywny wpływ na lipidogram, ponieważ suplementacja kurkuminą 

obniżyła całkowity poziom cholesterolu oraz frakcji LDD, a także enzymów wątrobo-

wych [10, 37]. Spożycie kurkuminy w ilości ≥1000 mg/dobę może być skutecznym 

wsparciem terapii NAFLD [31]. Aby zwiększyć przyswajalność kurkuminy nawet 

o 2000%, zaleca się połączenie jej z dodatkiem piperyny w dawce 20 mg [20]. Aby 

uzyskać najlepszy efekt, zaleca się stosowanie suplementacji wraz ze zmianą diety oraz 

stylu życia, ponieważ wykazano, że suplementacja zastosowana wraz z modyfikacją 

sposobu odżywania nie daje znacznie lepszych efektów niż sama zmiana stylu życia 

i stosowanej diety [38]. 

4. Podsumowanie 

Kurkumina i piperyna są związkami znanymi i powszechnie stosowanymi od bardzo 

dawna jako przyprawy czy suplementy diety [1, 2]. Mogą mieć zastosowanie we wspo-

maganiu terapii wielu chorób o podłożu zapalnym. Wykazano, że mogą skutecznie 

wesprzeć leczenie między innymi takich chorób jak astma, reumatoidalne zapalenie 
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stawów, cukrzyca, choroba Alzheimera czy Parkinsona, depresja, nieswoiste choroby 

zapalne jelit, a nawet terapię chorób nowotworowych [7]. Dodatek kurkuminy w połą-

czeniu z piperyną może dać również pozytywne efekty w terapii niealkoholowej stłusz-

czeniowej chorobie wątroby [10, 29-31, 37, 39]. Jednak ustalenie optymalnej dawki, 

której zastosowanie wykazałoby efekt terapeutyczny, wymaga prowadzenia dalszych 

badań – podobnie jak ustalenie schematu dawkowania oraz skutków ubocznych podczas 

długotrwałego stosowania [10, 34, 35]. 
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Charakterystyka diety będącej wsparciem terapii niealkoholowej choroby 

stłuszczeniowej wątroby MAFLD 

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest coraz częściej występującą chorobą w społeczeństwie, natomiast 

jej świadomość jest niewielka. Jest to zjawisko niebezpieczne, ponieważ nie leczona NAFLD może mieć 
bardzo poważne konsekwencje w postaci udaru, zawału czy nowotworu wątroby. Sktutecznym sposobem 

zapobiegania oraz wsparcia leczenia może być odpowiednio zbilansowana dieta. Powinna zawierać dopa-

sowaną prawidłowo ilość kaloriii, białka oraz zawierać tłuszcze pochodzenia roślinnego. Produkty węglo-

wodanowe powinny mieć niski indeks i ładunek glikemiczny. Ważne jest, aby dieta zawierała dużą ilość 

różnorodnych warzyw i owoców, które są źródłem witamin, minerałów i błonnika pokarmowego. Nato-

miast należy ograniczyć cukier fruktozę. Dodatkowym wsparciem terapii NAFLD może być wzbogacenie 

jadłospisu w odpowiednią ilość kurkuminy i piperyny zawartych w kurkumie i pieprzu czarnym. 

Słowa kluczowe: kurkumina, piperyna, NAFLD 

Characteristics of the diet supporting the therapy of non-alcoholic fatty liver 

disease MAFLD 

Streszczenie 

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a growing disease in society, but its awareness is low. This is 
dangerous, because untreated NAFLD can have very serious consequences in the form of stroke, heart attack 

or liver cancer. A well-balanced diet can be an effective way to prevent and support treatment. This diet should 

contain the right amount of calories and protein, and it should include fats of plant origin. Carbohydrate 

products should have a low glycemic index and low glycemic load. The diet should contain a large variety 
of fruits and vegetables, which are a source of vitamins, minerals and dietary fiber. In contrast, fructose 

sugar should be limited. Additional support for the treatment of NAFLD can be provided by enriching the 

diet with an adequate amount of curcumin and piperine contained in turmeric and black pepper. 

Keywords: curcumin, piperine, NAFLD 
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Ryby jako żywność funkcjonalna 

1. Wprowadzenie 

Wzrost populacji ludzkości i produkcja zrównoważona żywności wymuszają po-
szukiwania nowych rozwiązań w dostarczeniu konsumentom produktu spełniającego 
określone wymagania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i zdrowotnym. 
Akwakultura jest najszybciej rozwijającym się sektorem produkcji żywności, dostar-
czającym na rynek produkt o wysokiej wartości odżywczej. Ponadto produkcja stawowa/ 
gospodarka jeziorowa uwzględnia zachowanie bioróżnorodności. Z kolei choroby cy-
wilizacyjne skłaniają do rekomendowania zachowań prozdrowotnych. Jednym z nich 
jest właściwa dieta, bogata w związki biologicznie aktywne. Takim produktem żywno-
ściowym są m.in. ryby. 

2. Wartość odżywcza ryb 

Ryby zaliczane są do żywności funkcjonalnej, tj. działającej prozdrowotnie (FOSHU, 
ang. food for specified health use), o klinicznie udokumentowanych właściwościach 
korzystnych dla organizmu ludzkiego [1, 2]. Wynikają one z jakości tłuszczu rybiego, 
bogatego w kwasy tłuszczowe o długich łańcuchach węglowych (C20-C22) i wysokim 
stopniu nienasycenia (tab. 1). 

Ryby są źródłem HUFA z rodziny n-3 (n-3 HUFA), tj. kwasu eikozapentaenowego 
(EPA, C20:5 n-3) i dokozaheksaenowego (DHA, C22:6 n-3) w diecie człowieka. Jak-
kolwiek mięso ryb jest także źródłem białka wysokowartościowego, to znaczne ilości 
albumin, globulin i nukleoprotein decydujących o jego jakości obecne są w innych 
produktach pochodzenia zwierzęcego. Niemniej jednak przyswajalność białka rybiego 
przez człowieka jest bardzo wysoka (97%) względem innego białka zwierzęcego (np. 
zwierząt stałocieplnych: 40-70%). Choć przyswajalność tłuszczu rybiego jest już zbli-
żona do pochodzącego od zwierząt rzeźnych, to unikalny skład kwasów tłuszczowych 
zadecydował o zakwalifikowaniu ryb do żywności funkcjonalnej [2]. 

Jakość tłuszczu rybiego, rozumiana jako ilość poszczególnych cennych kwasów 
tłuszczowych (n-3 HUFA) wykazuje różnice międzygatunkowe i dlatego nie wszystkie 
ryby w diecie człowieka są źródłem kwasów EPA i DHA w jednakowym stopniu. 
Oczywiście podaż tych kwasów (np. w 100 g fileta) zależy od ilości tłuszczu w mięsie 
ryby, ale warto wiedzieć, że nie u wszystkich ryb tłustych (węgorz, karpiowate vs 
makrela, łososiowate) dominują n-3 HUFA [1, 3]. 

Ilość EPA i DHA w ciele ryb wiąże się z ich dietą oraz zdolnością gatunku do 
syntezy HUFA [5, 6]. Generalnie gatunki morskie drapieżne i ryby łososiowate 
charakteryzują się niską aktywnością enzymów warunkujących syntezę EPA i DHA. 
Obserwowana w wielu badaniach żywieniowych labilność zawartości HUFA w mięsie 
dowiodła, że modyfikacja diety wpływa na zakres tych zmian oraz aktywność syntezy 
EPA i DHA w ciele ryb [7]. Biorąc pod uwagę akwakulturę ryb łososiowatych, 
w komponowaniu pasz komercyjnych fakt ten okazał się znaczący dla zachowania 
wysokich walorów odżywczych ich mięsa [8, 9] (wyk. 1). 

 
1 a.cejko@infish.com.pl, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Zakład Bioekonomiki 
Rybactwa, www.infish.com.pl. 

mailto:a.cejko@infish.com.pl
http://www.infish.com.pl/
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Tabela 1. Ilość wybranych kwasów tłuszczowych (% wszystkich kwasów tłuszczowych) w tranie i olejach 

roślinnych 

Kwasy tłuszczowe 
Rodzaj tłuszczu 

Tran 
Olej 

sojowy 

Olej 

rzepakowy 

Olej 

słonecznikowy 

Olej 

lniany 

Oliwa 

z oliwek 

C14:0 

Kwas mirystynowy 
7,5 0,1 0 0,1 0,1 0 

C16:0 

Kwas palmitynowy 
17,6 9,6 4,6 6,2 4,8 10,8 

C18:1 n-9 

Kwas oleinowy 
6,6 23,4 63,3 28,0 21,4 75,6 

C18:2 n-6 

Kwas linolowy LA 
1,3 52,9 19,6 62,2 15,2 7,0 

C18:3 n-3 

Kwas linolenowy ALA 
0,7 7,6 1,2 0,2 54,2 0,7 

C20:5 n-3 

Kwas ikozapentaenowy 

EPA  

14,0 0 0 0 0 0 

C22:6 n-3 

Kwas dokozaheksaenowy 

DHA  

9,5 0 0 0 0 0 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie [4]. 

 
Wykres 1. Zawartość wybranych kwasów tłuszczowych (% wszystkich kwasów tłuszczowych) w paszy 

łososia, w której głównym źródłem tłuszczu jest tran lub oleje roślinne.  

Opracowanie własne na podstawie [9] 

3. Produkty akwakultury 

Wśród jadalnych części ciała ryb ikra i w dalszej kolejności wątroba wszystkich ga-

tunków ryb jest najbogatsza w lipidy z dominacją HUFA [10, 11] (tab. 2). Jakkolwiek 

ilość EPA i DHA w gonadach może być w pewnym stopniu modyfikowana dietą tarlaków, 

to należą one do tkanek o niskiej labilności chemicznej [12]. Ikra ryb jest więc pro-

duktem akwakultury o względnie stabilnej oraz najwyższej ilości kwasów EPA i DHA. 
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Tabela 2. Udział tłuszczu (%) i kwasów tłuszczowych (% wszystkich kwasów tłuszczowych) w ikrze, 

wątrobie i tkance mięśniowej ryb z rodzaju Oncorhynchus sp. 

Wyszczególnienie Część ciała 

ikra wątroba mięso 

tłuszcz 6,1-10,6 11,2-22,3 3,1-5,4 

kwasy z rodziny n-3 36,29-40,4 28,1-40,9 37,5 

EPA 6,9-8,8 2,5-3,6 8,0 

DHA 24,3-27,6 24,9-34,7 17,5 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie [13, 14]. 

Aktualnym trendom zrównoważonego korzystania ze środowiska, bez naruszenia 

bioróżnorodności ekosystemów wodnych, sprzyja produkcja w akwakulturze. Oferuje 

ona jednocześnie prozdrowotny produkt spożywczy. W Polsce około połowę całkowitej 

produkcji akwakultury stanowi produkcja pstrąga, należącego do ryb łososiowatych 

z rodzaju Ocorhynchus. W przypadku pstrąga, to właśnie znaczna ilość (3-8%) cennego 

tłuszczu (20% EPA i DHA spośród wszystkich kwasów tłuszczowych) wskazuje na 

jego wysokie walory odżywcze. Wśród wszystkich grup kwasów tłuszczowych, tj. 

nasyconych SFA, jednonienasyconych MUFA, wielonienasyconych z rodziny n-3 lub 

n-6 znaczny udział stanowią właśnie n-3 HUFA, w tym bioaktywne DHA i EPA. 

Ryby i produkty przetwórstwa rybnego wg klasyfikacji produktów spożywczych 

zalicza się do nietrwałych konsumpcyjnych produktów częstego zakupu [15]. Ich po-

dział uwzględnia ryby świeże, mrożone, chłodzone, solone, wędzone, kawior/ikrę oraz 

szeroką gamę produktów przetworzonych i konserwowanych. Pod względem wartości 

odżywczych są one znacznie zróżnicowane, choć pozostają nadal źródłem pożądanych 

kwasów tłuszczowych (wyk. 2). 

 
Wykres 2. Średnia ilość kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6 oraz DHA i EPA w wybranych 

konserwach rybnych. Opracowanie własne na podstawie [15] 

Udokumentowany w latach 2006-2015 postępujący znaczący spadek EPA 

i DHA w mięsie łososia hodowlanego zweryfikował aktualnie stosowane źródła 

tłuszczu w diecie ryb i zainicjował nowe kierunki w modyfikacji żywienia. Ghosh 
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[16] oraz Spraque i in. [17] na podstawie corocznych analiz składu chemicznego 

mięsa kilkuset szt. hodowlanych łososi (n = 106-687) stwierdzili, że już w ostat-

nich 5 latach udział ww. cennych kwasów tłuszczowych zmniejszył się o połowę, 

tj. do 1,5 g/100 g fileta (w latach 2006-2010 stwierdzano nawet powyżej 3,5 g 

EPA i DHA w 100 g fileta łososia). W ostatniej dekadzie udział kwasów EPA 

i DHA w ciele łososia względem zawartości pozostałych kwasów tłuszczowych 

obniżał się na rzecz wzrostu zawartości kwasów tłuszczowych o krótszych łańcu-

chach węglowych i niższym stopniu nienasycenia, zwłaszcza kwasu linolowego 

(C18:2 n-6, LA) i oleinowego (C18:1 n-9, OA). Drastyczne spadki n-3 HUFA 

(blisko o połowę) odnotowano po 2010 r. Ostatnie 4-letnie analizy składu che-

micznego wykazały istotnie wyższą zawartość kwasu LA i ponad 3-krotnie wyższą 

kwasu OA względem kwasów EPA czy DHA w ciele łososia (odpowiednio około 

10, 24, 6 i 7% zawartości wszystkich kwasów tłuszczowych; średnie wartości z lat 

2012-2015). Głównym czynnikiem było ograniczenie tranu w diecie ryb hodowla-

nych (wyk. 3 i 4). 

 
Wykres 3. Wzajemna zmiana stosunku kwasów tłuszczowych w mięsie łososia w latach 2008 i 2015. 

Opracowanie własne na podstawie [17] 

 
Wykres 4. Wzajemna zmiana stosunku kwasów tłuszczowych w mięsie łososia w latach 2008 i 2015. 

Opracowanie własne na podstawie [17] 
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Ilość kwasów tłuszczowych, w tym DHA i EPA, w ciele ryby jest cechą gatunkową 

i wiąże się z jej dietą. Warto pamiętać, że w akwakulturze wykorzystuje się wysokiej 

jakości pasze. Zawiera ona tak zbilansowane składniki odżywcze, by zapewnić nie 

tylko prawidłowy wzrost i rozwój ryb czy ich stan zdrowotny, ale także najlepsze walory 

odżywcze mięsa. Ponadto ryby łososiowate są wśród ryb hodowanych w wodach 

śródlądowych (w tym w Polsce) tymi, które kumulują najwięcej DHA i EPA w swoich 

mięśniach. 

4. Właściwości prozdrowotne kwasów EPA i DHA 

Badania kliniczne i laboratoryjne dowiodły, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe 

HUFA, do których należą DHA i EPA, obniżają ryzyko wystąpienia chorób cywiliza-

cyjnych układu krążenia (zawał serca, nadciśnienie), zespołu metabolicznego (insulino-

oporność komórek), chorób degeneracyjnych (artretyzm, miażdżyca, zwyrodnienie, np. 

plamki żółtej), udaru mózgu, cukrzycy typu II, astmy, osłabiają reakcje zapalne (np. 

reumatoidalne zapalenie stawów) i alergiczne, łagodzą przebieg chorób dermatologicz-

nych, regulują poziom serotoniny i warunkują prawidłowe funkcjonowanie centralnego 

układu nerwowego [18-23]. Kwas DHA jest istotny w prawidłowym funkcjonowaniu 

mózgu, jest niezbędny dla neurotransmiterów, np. serotoniny i dopaminy. Tym właśnie 

tłumaczy się wspomagające działanie LC-PUFA w terapii, np. depresji i łagodzeniu 

objawów ADHD u dzieci [18]. 

Z kwasów HPUFA w organizmie człowieka syntetyzowane są ikozanoidy, które 

działają przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie, wspomagają układ immunologiczny, 

regulują aktywność hormonów i hamują karcinogenezę [20]. Im wyższy udział EPA 

i DHA w diecie, tym wolniejsze tempo wzrostu (wpływ EPA) i szybszą apoptozę 

(wpływ DHA) wykazywały niektóre komórki nowotworowe. Ostatnie doniesienia 

naukowe wskazują ponadto, że nawet 45% chorób nowotworowych identyfikowanych 

w krajach rozwiniętych jest dietozależnych, a jednym z głównych czynników ryzyka 

okazuje się niewłaściwy bilans kwasów tłuszczowych w diecie. W profilaktyce chorób 

dietozależnych istotne znaczenie mogą mieć produkty spożywcze o wysokiej zawar-

tości EPA i DHA. 

Istotne dla zachowania właściwości prozdrowotnych kwasów tłuszczowych dostar-

czanych w diecie jest odpowiedni stosunek kwasów omega-3 i omega-6. Uważa się, że 

pierwotnie w diecie człowieka stosunek ten był równoważny (omega-6 : omega-3 ≈  

1-2 : 1). Obecnie jest on znacząco wyższy (omega-6 : omega-3 ≈ 20-30 : 1; dot. diety 

krajów wysokorozwiniętych, określanej mianem diety amerykańskiej) [24]. W profilak-

tyce chorób dietozależnych wskazane jest zachowanie w diecie proporcji omega-6 : 

omega-3 na poziomie 4-5 : 1. Efekt terapeutyczny wymaga już jednak większego udziału 

kwasów omega-3. O tym, że dieta bogata w te kwasy jest dla nas korzystna długofalowo, 

świadczą badania wskazujące na wyższą średnią długość życia osób, w których diecie 

obecne są między innymi ryby [25]. 

Kwasy HUFA biorą udział w budowie błon komórkowych, w tym nerwowych, 

decydują o ich funkcjach (spójność, płynność i przepuszczalność), a także przewodnictwie 

neuronowym [18]. Istnieje zależność pomiędzy poziomem kwasów tłuszczowych izo-

merii trans w tkance tłuszczowej i niedoborem n-3 HPUFA a zachorowalnością na 

alergie, astmę, zespół ADHD oraz otyłość i cukrzycę u dzieci i młodzieży. W świetle tych 

informacji produkty o wysokiej zawartości DHA i EPA są istotne w prewencji chorób, 
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a ich spożywanie jest zasadne. Dlatego ryby wydają się produktem aktualnie bardzo 

pożądanym i „na miarę naszych czasów”. Zawarte w ich mięsie bioaktywne kompo-

nenty zarówno skutecznie wspomagają endogenne mechanizmy ochronne (prewencja 

chorób), jak i wykazują działanie lecznicze w organizmie i/lub wspomagają efekt tera-

peutyczny [21, 26]. 

Sposób odżywiania warunkuje nasze zdrowie i dlatego jest tym czynnikiem, który 

może i powinien podlegać modyfikacji. Zwłaszcza w świetle chorób cywilizacyjnych, 

nowotworowych, obserwowanego wzrostu otyłości i problemów związanych z zespołem 

metabolicznym również u dzieci. Wzrost podaży kwasów omega 3 (EPA i DHA) w co-

dziennej diecie do poziomu 1-1,5 g/dzień sprzyja zdrowiu. W praktyce w 100 g fileta 

pstrąga ilość EPA i DHA może wynosić nawet 2 g. Rekomendowane przez dietetyków 

spożywanie ryb w ilości 100 g 2 razy w tygodniu okazuje się coraz istotniejsze. 

5. Podsumowanie 

Korzystanie z produktów akwakultury ma szerokie uzasadnienie ekonomiczne, eko-

logiczne i prozdrowotne. Promocja ryb czy owoców morza w codziennej diecie człowieka 

może przynieść wymierne korzyści. Wiele badań wskazuje, że mięso rybie, bogate 

w cenne kwasy tłuszczowe, może wpływać korzystnie na organizm człowieka. Istnieje 

ponadto możliwość modulowania przez hodowców ryb zawartości cennych kwasów 

tłuszczowych w ich mięsie z zachowaniem produkcji zrównoważonej. 

Podziękowania 

Praca wykonana w ramach zadania badawczego Instytutu Z-004 Rybactwa Śródlą-

dowego im. Stanisława Sakowicza. 
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Ryby jako żywność funkcjonalna 

Streszczenie 
Ryby zaliczane są do żywności funkcjonalnej (FOSHU, ang. food for specified health use), tj. o klinicznie 

udokumentowanych walorach prozdrowotnych. Wynikają one z jakości tłuszczu rybiego bogatego w kwasy 

tłuszczowe o długich łańcuchach węglowych (C20-C22) i wysokim stopniu nienasycenia (HUFA, ang. high 

unsaturated fatty acids). Ryby są źródłem HUFA z rodziny n-3 (n-3 HUFA), tj. kwasu eikozapentaeno-
wego (EPA, C20:5 n-3) i dokozaheksaenowego (DHA, C22:6 n-3) w diecie człowieka. 

Jakość tłuszczu rybiego, rozumiana jako ilość cennych kwasów n-3 HUFA, wykazuje różnice między-

gatunkowe. Podaż EPA i DHA (np. w 100 g fileta) zależy od ilości tłuszczu w mięsie, ale nie u wszystkich 

ryb tłustych (węgorz, karpiowate vs makrela, łososiowate) dominują n-3 HUFA. Wśród jadalnych części 
ciała ryb ikra i wątroba wszystkich gatunków jest najbogatsza w lipidy z dominacją HUFA. Badania kli-

niczne dowiodły, że kwasy EPA i DHA obniżają ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, warunkują 

prawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, regulują poziom serotoniny, czym tłumaczy 

się ich wspomagające działanie np. w terapii depresji i łagodzeniu objawów ADHD u dzieci. 
Blisko 45% chorób nowotworowych jest dietozależnych, a czynnikiem ryzyka jest nieodpowiedni profil 

kwasów tłuszczowych w diecie. Uważa się, że pierwotnie stosunek n-3 : n-6 był równoważny (n-3 : n-6 ≈ 

1 : 1-2; obecnie wynosi nawet 1 : 20-40). 

W świetle chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, obserwowanego wzrostu otyłości i problemów związanych 
z zespołem metabolicznym również u dzieci, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej rekomenduje 

wzrost spożycia kwasów EPA i DHA w codziennej diecie do optymalnego poziomu 1-1,5 g/dzień. Sposób 

odżywiania warunkuje bowiem nasze zdrowie i dlatego jest tym czynnikiem, który może i powinien pod-

legać modyfikacji. 
Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, kwasy tłuszczowe, choroby cywilizacyjne 

Fish as functional food 

Abstract 

Fish are classified as functional food (FOSHU, food for specified health use), ie with clinically proven pro-

health properties. They result from the quality of fish fat, rich in fatty acids with long carbon chains  

(C20-C22) and a high degree of unsaturation (HUFA, high unsaturated fatty acids). Fish are a source of n-3 
HUFA (n-3 HUFA), i.e. eicosapentaenoic acid (EPA, C20: 5 n-3) and docosahexaenoic acid (DHA, C22:  

6 n-3) in the human diet. 

The quality of fish fat, understood as the amount of valuable n-3 fatty acids, shows interspecies differences. 

The supply of EPA and DHA (e.g. in 100 g of fillet) depends on the amount of fat in the meat, but not all 

fatty fish (eel, carp vs mackerel, salmon) are dominated by n-3 HUFA. Among the edible parts of the body 

of fish, the roes and liver of all species are the richest in lipids, with the predominance of HUFA. Clinical 

studies have shown that EPA and DHA acids reduce the risk of civilization diseases, condition the proper 

functioning of the central nervous system, regulate the level of serotonin, which explains their supportive 
effect in therapy, among others. depression and alleviation of ADHD symptoms in children. Almost 45% 

of cancers are diet-dependent and an inadequate fatty acid profile in the diet is a risk factor. It is believed 

that originally the ratio n3 / n-6 was equivalent (n-3 :  n-6 ≈ 1 : 1-2; now it is even 1 : 20-40). 

Taking into account civilization and cancer diseases, the observed increase in obesity and problems related 
to the metabolic syndrome, also in children, the Polish Society of Family Medicine recommends increasing 

the consumption of EPA and DHA acids in the daily diet to the optimal level of 1-1.5 g / day. The way of 

eating determines our health and therefore it is the factor that can and should be modified. 

Keywords: functional food, fatty acids, civilization diseases 
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Problemy interdyscyplinarne w ocenie stężenia leków 

biologicznych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem 

jelita grubego za pomocą metody rezonansu 

magnetycznego jądrowego 

1. Wstęp 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), łac. colitis ulcerosa (CU) należy do 

nieswoistych chorób zapalnych jelit (IBD, ang. inflammatory bowel disease) o niewy-

jaśnionej etiologii i przewlekłym przebiegu, z okresami zaostrzeń i remisji. Charaktery-

styczną cechą WZJG jest obecność zmian zapalnych błony śluzowej począwszy od od-

bytnicy, obejmująca wstępująco jelito grube aż do możliwego zajęcia końcowego odcinka 

jelita cienkiego. Do najczęstszych przyczyn zalicza się pozajelitowe uszkodzenia 

mięśniowo-szkieletowe oraz wątrobowo-żółciowe [1]. 

W chorobie WZJG niezwykle istotna jest ocena histopatologiczna materiałów po-

branych podczas biopsji. Najczęstszymi zmianami, które obserwuje się u pacjentów 

z nieswoistym zapaleniem jelit to: duża liczba granulocytów kwasochłonnych, owrzo-

dzenie śluzówki jelita grubego, nadżerki błony śluzowej i nacieki zapalne [2]. Dodat-

kowo w niektórych przypadkach ma miejsce wnikanie neutrofili w nabłonek krypt oraz 

naciek zapalnych limfocytów i komórek plazmatycznych. Spektrum objawów WZJG 

jest bardzo złożone i rozbudowane. Obejmuje ono podrażnienia odbytnicy i odbytu, częste, 

obfite i krwawe biegunki z towarzyszącymi kolkowymi bólami śród- i podbrzusza, 

zwłaszcza po stronie lewej, a także perforacje, zapalenia otrzewnej czy masywne krwa-

wienia z przewodu pokarmowego [3]. Do objawów WZJG zalicza się również te o po-

dłożu dermatologicznym oraz reumatologicznym [4, 5]. Przebieg WZJG u pacjentów 

może przebiegać w różnym stopniu. Większość pacjentów z WZJG ma łagodną bądź 

umiarkowaną aktywność choroby, z niskim ryzykiem kolektomii i jest leczona przez 

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub gastroenterologów [6]. Pakiet narzędzi 

diagnostycznych dobierany jest zawsze indywidualnie do każdego pacjenta i zależy od 

preferencji lekarza prowadzącego. Standardowy schemat procedury zakłada, iż na po-

czątku wykorzystywane są badania mało inwazyjne, z nieskomplikowanym przebiegiem 

oraz z możliwie jak najszybszym wynikiem [7-11]. Taki proces również obowiązuje 

w diagnostyce choroby WZJG. Standardowymi metodami diagnostycznymi są: badanie 

laboratoryjne, histopatologiczne, badanie endoskopowe, klasyczne badanie rentgenow-

skie (RTG), tomografia komputerowa, badanie ultrasonograficzne czy obrazowanie 

metodą rezonansu magnetycznego [12]. 
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Leczenie pacjentów z WZJG zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja 

i nasilenie stanu zapalnego, zachowanie chorobowe (stan zapalny, ostry lub penetrujący), 

wiek pacjenta i poprzednie terapie [13, 14]. Obecnie leczenie obejmuje zastosowania 

aminosalicylanów, kortykosteroidów, tiopuryn, inhibitorów kalcyneuryny i leków biolo-

gicznych [15, 16]. Ze względu na powikłania pozajelitowe i ewentualną potrzebę inter-

wencji chirurgicznej jest to kwestia interdyscyplinarna [17-19]. Przed pojawieniem się 

terapii biologicznej antybiotyki były podstawą leczenia. Najczęściej stosowanymi 

lekami biologicznymi w terapii WZJG jest infliximab oraz wedolizumab. 

Pierwszym lekiem biologicznym wprowadzonym do terapii w nieswoistych choro-

bach zapalnych jelit był infliximab – inhibitor czynnika martwicy nowotworów alfa. 

Infliximab jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym IgG1. 

Składa się on w 25% ze zmiennej komponenty mysiej oraz w 75% ze stałej komponenty 

ludzkiej. Wiąże się z dużym powinowactwem zarówno z rozpuszczalną, jak i transbło-

nową formą ludzkiego TNFa. Efektem tego jest tworzenie stabilnych kompleksów 

i utrata aktywności TNFa. Infliximab nie wiąże postaci limfotoksycznej TNFb. Infli-

ximab wykazuje również zdolność do obniżania ekspresji cząsteczek adhezyjnych 

obecnych na powierzchni komórek zapalnych i śródbłonkach wyścielających naczynia 

krwionośne, czego skutkiem jest zmniejszenie napływu komórek prozapalnych do 

błony jelita [20, 21]. 

Terapia infliximabem pozostaje obecnie najlepiej zbadaną metodą leczenia schorzeń 

gastroenterologicznych. Większość pacjentów z chorobą WZJG reaguje stosunkowo 

dobrze na leczenie biologiczne lub steroidy podawane ogólnie. Z kolei aminosalicylany 

zazwyczaj są mniej skuteczne. W WZJG podaje się również przeciwciała przeciwko 

TN-∝ lub integrynie [22, 23]. Leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania dalszym 

nawrotom często obejmuje immunosupresję tiopurynami i/lub przeciwciałami. Należy 

zaznaczyć, iż leczenie przewlekłych nieswoistych chorób zapalnych jelit wymaga 

indywidualnie opracowanych strategii terapeutycznych oraz ścisłej interdyscyplinarnej 

współpracy internistów oraz chirurgów [24]. 

Z kolei wedolizumab jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem IgG1 

przeciwko integrynie α4β7. Ponieważ VDZ wiąże tylko cały dimer α4β7, działanie jego 

jest ograniczone do przewodu pokarmowego i nie wpływa na migrację limfocytów 

w innych narządach, w tym ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) [15]. Lek ten 

zmniejsza stan zapalny przewodu pokarmowego [25]. Hamowanie interakcji integryny 

α4β7 z MAdCAM-1 przez wedolizumab zapobiega przenikaniu pomocniczych limfo-

cytów T, wychwytywanych w jelitach przez śródbłonek naczyń, do tkanki miąższowej, 

przez co powoduje odwracalne zwiększenie liczby tych komórek we krwi obwodowej. 

W ostatnim czasie leczenie biologiczne przy udziale przeciwciał stało się nowym 

standardem w leczeniu WZJG. Trwa jednak debata na temat idealnych, indywidualnych 

algorytmów leczenia biologicznego [17]. Istnieją liczne sposoby przewidywania odpo-

wiedzi na leczenie, które nie są rutynowo ustalane [18, 24]. 

Diagnostyka układu pokarmowego nie należy do najłatwiejszych dziedzin obrazo-

wania. Na przestrzeni lat naukowcy próbowali wypracować najlepszą z możliwych 

technik w celu wydobycia jak najwięcej szczegółów. Przez długi okres czasu za naj-

lepszy wariant diagnostyczny uznawano rezonans magnetyczny. Cała procedura badania 

polega na umieszczeniu obiektu (pacjenta) w zewnętrznym, dość silnym polu magne-

tycznym i zadziałaniu impulsem o częstotliwości fali radiowej [26]. Na skutek zadziałania 
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fali elektromagnetycznej o częstotliwości radiowej następuje pobranie energii przez 

badany fragment obiektu [27]. Wypadkowy wektor magnetyzacji ulega odchyleniu 

o ściśle określoną wartość, która jest zależna od czasu trwania impulsu oraz od wartości 

amplitudy impulsu. W wyniku zadziałania impulsu następuje zanik składowej podłużnej, 

w miejsce której pojawia się składowa poprzeczna. W chwili zakończenia działania 

impulsu o częstotliwości radiowej – nadmiar energii zostaje oddany do otoczenia nazy-

wanego siecią [28]. Cały proces nosi nazwę relaksacji podłużnej 𝑇1. Pojęcie relaksacji 

jest utożsamiane z procesem powrotu układu do stanu równowagi sprzed zadziałania 

zaburzenia [29-33]. Z relaksacją podłużną związany jest proces relaksacji poprzecznej, 

tzw. relaksacji spin-spin. W chwili wyłączenia impulsu 90º ma miejsce proces rozfazo-

wania spinów, który powoduje „odrodzenie” składowej podłużnej, a zanik składowej 

poprzecznej magnetyzacji. Proces ten nosi nazwę czasu relaksacji poprzecznej 𝑇2. 

Impuls, który zapobiega rozfazowaniu protonów to impuls fali elektromagnetycznej 

180º, który zmienia kierunek protonów o zadany kąt – w celu przywrócenia ich 

synchronizacji. Impuls 180º pełni funkcje synchronizatora protonów. 

Zaletą rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób zapalnych jelit jest to, iż 

umożliwia zróżnicowanie tkanek objętych stanem zapalnym oraz tkanek zdrowych 

[34-36]. Dodatkowymi zaletami jest idealny kontrast tkanek miękkich, głównie tkanki 

nabłonkowej, która wchodzi w skład kosmków jelitowych błony śluzowej jelita cien-

kiego [37]. Ponadto dzięki aplikacji środka kontrastującego możliwa jest lepsza wizuali-

zacja obszarów w obrębie ścian jelita [38-39]. Stosowane sekwencje w badaniu RM 

umożliwiają zlokalizowanie zmian zapalnych, nieprawidłowości w obrębie ścian jelita, 

obrzęków patologicznych oraz anomalii w fizjologii błony śluzowej i naczyń krezkowych 

[40, 41]. Dlatego też, mimo rozbudowanego wachlarzu narzędzi diagnostycznych, od 

kilkunastu lat badanie to uważane jest za „złoty standard” w diagnostyce chorób 

zapalnych jelit. 

2. Cel 

Celem pracy jest przedstawienie roli metody magnetycznego rezonansu jądrowego 

(RM) do oceny stężenia leków biologicznych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem 

jelita grubego. Obrazowanie RM zastosowano do oceny wycinków tkankowych in 

vitro na podstawie zmiany stężenia wody w tkance zdrowej i chorej pobranych od tych 

samych pacjentów cierpiących na WZJG. 

W celu lepszego poznania problemów interdyscyplinarnych w ocenie stężenia 

leków biologicznych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego za pomocą 

metody RM przedstawiono poniżej pilotowe badania wykonane na próbkach in vitro. 

Na wszystkie zaplanowane pomiary niezbędna była zgoda Komisji Bioetycznej UR 

08/11/2018. W trakcie prowadzonych eksperymentów współpracowano z Klinicznym 

Szpitalem nr 2 w Rzeszowie. 

3. Materiał i metoda 

Do oszacowania tkankowego stężenia infliximabu wykorzystano rezonans magne-

tyczny firmy GE Healthcare Optima 360 o indukcji pola 15 T. 

Dodatkowo do wykonywania pomiarów z wykorzystaniem silnego pola magnetycz-

nego użyte zostały dedykowane cewki gradientowe. Analiza otrzymanych danych była 

wykonana za pomocą licencjonowanego pakietu ORIGIN oraz MATLAB. 
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W badaniach zastosowano metodę rezonansu magnetycznego, przy pomocy której 

wyznaczono średnie czasy relaksacji magnetyzacji podłużnej T1 i magnetyzacji po-

przecznej T2 w tkankach. Kolejnym etapem była obróbka danych, w której wykonano 

analizę statystyczną oraz wyznaczono czasy relaksacji T1, T2, a także mapy tych 

czasów w badanych tkankach. Z kolei do szacowania wartości stężeń podawanego leku 

wykorzystano pakiet MS Excel. 

4. Wyniki 

Tabela 1 przedstawia wyznaczone czasy relaksacji T1 i T2 dla wycinków z tkanki 

zdrowej (bez zmian) jelita grubego. Tabela 2 przedstawia wyznaczone czasy relaksacji 

T1 i T2 dla wycinków z tkanki chorej jelita grubego. Tabela 3 przedstawia wyznaczone 

czasy relaksacji T1 i T2 dla wycinków z tkanki chorej jelita grubego po terapii infli-

ximabem. Natomiast tabela 4 przedstawia szacowane stężenie infliximabu w tkance 

wyliczone na podstawie zmierzonych wartości T1 i T2. 

Tabela 1. Wyznaczone czasy relaksacji T1 i T2 dla wycinków z tkanki zdrowej (bez zmian) jelita grubego 

Numer pomiaru Wartość T1 

[ms] 

Niepewność 

[ms] 

Wartość T2 

[ms] 

Niepewność 

[ms] 

1 1918,94 ±22 112,90 ±6 

2 1999,68 ±15 114,04 ±3 

3 1948,76 ±55 127,80 ±11 

4 1491,07 ±21 85,04 ±9 

5 1855,13 ±16 80,98 ±3 

6 1985,31 ±21 77,41 ±7 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2. Wyznaczone czasy relaksacji T1 i T2 dla wycinków z tkanki chorej jelita grubego 

Numer 

pomiaru 

Wartość T1 

[ms] 

Niepewność 

[ms] 

Wartość T2 

[ms] 

Niepewność 

[ms] 

1 1459 ±7 103,29 ±12 

2 1567 ±6 125,09 ±9 

3 1470,39 ±12 118,37 ±8 

4 1096,61 ±4 91,51 ±7 

5 1320,62 ±11 80,35 ±7 

6 1549,64 ±9 81,32 ±4 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 3. Wyznaczone czasy relaksacji T1 i T2 dla wycinków z tkanki chorej jelita grubego po terapii 

infliximabem 

Numer 

pomiaru 

Wartość T1 

[ms] 

Niepewność  

[ms] 

Wartość T2 

[ms] 

Niepewność  

[ms] 

1 1605 ±2 121,2 ±2 

2 1778 ±1 142,23 ±5 

3 1770,22 ±51 151,22 ±15 



Problemy interdyscyplinarne w ocenie stężenia leków biologicznych u chorych z wrzodziejącym 

zapaleniem jelita grubego za pomocą metody rezonansu magnetycznego jądrowego 
 

179 
 

4 1567,23 ±12 121,15 ±20 

5 1678,11 ±15 100,12 ±12 

6 1784,12 ±11 110,02 ±21 

Źródło: opracowanie własne. 

Badania przeprowadzono na nieutrwalonych przez formalinę fragmentach tkanko-
wych. W pierwszym etapie została wyznaczona relaksacja podłużna i poprzeczna, co 
pozwoliło na charakterystykę badanej próbki. Podczas skanów wykorzystane zostały 
cewki gradientowe, które bezpośrednio wchodzą w skład stosowanego w praktyce 
układu pomiarowego. Na podstawie otrzymanego sygnału cyfrowego i rekonstrukcji 
obrazu, która powstaje dzięki zastosowaniu transformaty Fouriera, otrzymano materiał 
do analizy. Kolejnym etapem była analiza danych, w której dokonana została dokładna 
ocena otrzymanych wyników, w celu wyznaczenia czasów relaksacji T1 i T2 w bada-
nych próbkach. 

W próbkach pochodzących od pacjentów poddanych terapii z infliximabem wyraźnie 
zaznacza się podwyższenie mierzonego czasu relaksacji. 

Po wyznaczeniu średnich wartości czasów relaksacji T1 i T2 przystąpiono do szaco-
wania stężenia leku w tkance. W tym celu wykorzystano algorytm krzywej kalibracyjnej. 
Z krzywej kalibracyjnej otrzymano zależność: 

𝑌 =  𝑎 ∙  𝑥 +  𝑏 

Y − czas relaksacji  
a − wartość wyznaczona z kalibracji (110,84 dla T₁ i 17,5 dla T₂) 

x − szukane stężenie 

 b − wartość wyznaczona z kalibracji (321,11 dla T₁ i 41,2 dla T₂) 

Przekształcając wyznaczoną zależność oraz znając zmierzone wartości czasu relaksacji 
możliwe było wyznaczenie stężenia leku w tkance. Szukane stężenia liczono następująco: 

𝑥 =
(𝑌 − 321,11)

110,84
 

(1605 − 321,11)

110,84
= 11,58 [

µ𝑔

𝑚𝑙
] 

Takim algorytmem szacowano stężenie dla wszystkich zmierzonych czasów T1 i T2. 
W tabeli 4 przedstawiono szacunkowe wartości stężeń infliximabu w pobranej tkance 
po cyklu terapeutycznym, którym poddano pacjenta z WZJG. 

Tabela 4. Szacowane stężenie infliximabu w tkance wyliczone na podstawie zmierzonych wartości T1 i T2 

Wartość T1 
[ms] 

Oszacowane stężenie leku 

[
(µ𝒈)

𝒎𝒍
] 

Wartość T2 
[ms] 

Oszacowane stężenie leku 

[
(µ𝒈)

𝒎𝒍
] 

1605 11,58 121,2 4,26 

1778 13,14 142,23 5,77 

1770,22 13,07 151,22 6,29 

1567,23 11,24 121,15 4,57 

1678,11 12,24 100,12 3,37 

1784,12 13,19 110,02 3,93 

Źródło: opracowanie własne. 
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5. Dyskusja 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) to schorzenie, które przyczynia się 

do długotrwałego zapalenia jelita grubego, co w konsekwencji doprowadza do podraż-

nień oraz poważnych powikłań. Jedną z form terapii są leki biologiczne. W optymali-

zacji planu leczenia może pomóc interdyscyplinarna współpraca gastroenterologów, 

chirurgów oraz ginekologów [8-11, 16]. Opieka nad nieswoistym zapaleniem jelit jest 

bardzo zróżnicowana i często realizowana w sposób reaktywny i fragmentaryczny. Opra-

cowanie strategii rozwoju i pomocy dotyczącej leczenia nieswoistego jest niezwykle 

trudne [21]. 

Celem ćwiczenia było oszacowanie tkankowego stężenia wybranego leku biolo-

gicznego (infliximabu) za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego. 

Jednym z wyzwań interdyscyplinarnych była niejednorodna grupa badawcza (nie-

jednakowa liczba osób tej samej płci, różny wiek oraz stan zdrowotny pacjentów). 

W związku z tym otrzymane wyniki oszacowania stężenia tkankowego leku nie były 

jednakowe. Kolejnym problemem interdyscyplinarnym w szacowaniu stężenia inflixi-

mabu było uzyskanie średnich wartości czasów relaksacji T1 i T2 z fragmentów próbek 

in vitro. Wszystkie badania prowadzono na klinicznym rezonansie, na którym (jedynie 

eksperymentalnie) wykonuje się badania tkanek o wymiarach 13 × 7 × 8 [mm]. 

Wyzwaniem okazał się również dobór sekwencji oraz cewek podczas skanowania RM. 

Najtrudniejszym wyzwaniem interdyscyplinarnym był proces analizy sposobu szaco-

wania stężenia leku w tkance – przy znajomości zmierzonej wartości czasu relaksacji. 

Eksperymentalnie wykorzystano w tym celu metodę kalibracji liniowej, w której 

uzyskano wykres funkcji liniowej. Na jej podstawie przeprowadzono obliczenia mające 

na celu wyliczenie szacunkowego średniego stężenia leku w tkance, posługując się 

zmierzonymi czasami relaksacji T1 i T2. 

Średnie stężenie leku w tkance nie było większe niż 15 [µg/ml]. Średnia wartość 

stężenia leku infliximabu wyliczona z czasu T1 wynosiła 12,41 [µg/ml], natomiast 

z czasu T2: 4,71 [µg/ml] z odchyleniem 5-10%. 

Dotychczas narzędzie to było wykorzystywane w ocenie stężenia substancji w tkance 

chrzęstnej czy metabolitów w płynie mózgowo-rdzeniowym. Aspekt szacowania stę-

żenia leków biologicznych w tkance jelita grubego jest wysoce innowacyjną, interdyscy-

plinarną metodą i – jak dotąd – nie praktykowaną. 

6. Podsumowanie 

WZJG jest chorobą chroniczną, której diagnoza nie jest łatwa lub wręcz wydaje się 

niemożliwa we wczesnym stadium. Dlatego podejmowanie prób zastosowania leczenia 

biologicznego wymaga rozwoju diagnostyki do monitorowania stadium choroby. 

W tym artykule poddano analizie proces szacowania stężenia jednego z leków biologicz-

nych w tkance pacjenta po leczeniu. Wskazujemy nowoczesne wykorzystanie rezonansu 

jądrowego, które polega na obrazowaniu jelitowym i pomiarze parametrów relaksacji. 

Pomiary stężeń leku za pomocą rezonansu jądrowego mogą być wykorzystane do mo-

dyfikacji indywidualnych decyzji dotyczących dostosowania dawki i mogą poprawić 

kontrolę aktywności choroby. 

Nowatorskie wykorzystanie ilościowego narzędzia, jakim jest magnetyczny rezonans 

jądrowy, daje możliwość uzyskania szacunkowej wartości stężenia leku w tkance na 

podstawie zmierzonych czasów relaksacji tkanek in vitro. 
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Jak dotąd narzędzie to było wykorzystywane w ocenie stężenia substancji w przy-

padku WZJG. Aspekt szacowania stężenia leków biologicznych w tkance jelita grubego 

jest wysoce innowacyjną metodologią. 
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Problemy interdyscyplinarne w ocenie stężenia leków biologicznych u chorych 

z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego za pomocą metody rezonansu 

magnetycznego jądrowego 

Streszczenie 

W diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego spotykają się różne gałęzie medycyny: gastrologia, 

patomorfologia i radiologia. Wykorzystując zmierzone wartości czasów relaksacji w tkankach zdrowej i chorej, 
można oszacować wartości stężeń badanych leków biologicznych w surowicy krwi oraz w pobranych wycin-

kach z jelita grubego. Zaplanowane badanie ma charakter prospektywny, obejmuje pacjentów diagnozowa-

nych i leczonych w Klinice Gastroenterologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr. 2 w Rzeszowie, 

spełniających kryteria włączenia do tego typu terapii. Celem badania była ocena stężenia infliximabu 
w bioptatach pobranych z zajętego chorobą WZJG obszaru od pacjenta poddanego terapii lekiem biologicznym. 

Słowa kluczowe: infliximab, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rezonans magnetyczny 

Interdisciplinary problems in assessing the concentration of biological drugs 

in patients with ulcerative colitis using the nuclear magnetic resonance method 

Abstract 

Various branches of medicine meet in the diagnosis of ulcerative colitis: gastrology, pathomorphology and 

radiology. Using the measured values of relaxation times in healthy and diseased tissues, it is possible to 

estimate the values of the concentrations of the tested biological drugs in the blood serum and in the 
samples taken from the large intestine. The planned study is prospective, including patients diagnosed and 

treated at the Department of Gastroenterology of the Clinical Hospital of the Provincial Hospital No. 2 in 

Rzeszów, meeting the criteria for inclusion in this type of therapy. The aim of the study was to assess the 

concentration of Infliximab in biopsy samples collected from the affected area of UC from a patient treated 
with a biological drug. 

Keywords: infliximab, ulcerative colitis, magnetic resonance imaging 
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Magdalena Nilidzińska1 

Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci  

z dystrofią mięśniową Duchenne’a2 

1. Wprowadzenie 

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (łac. dystrophia progressive pseudohyper-

trophica) jest chorobą genetyczną. Po raz pierwszy została opisana w 1861 roku przez 

francuskiego neurologa Guillaume’a Benjamina Amanda Duchenne’a. Dziedziczona 

jest w sposób recesywny, związany z chromosomem X. Nosicielem genu jest kobieta. 

Głównym problemem w dystrofii Duchenne’a jest brak wydzielania dystrofiny. Dystro-

fina stabilizuje komórki mięśniowe w czasie skurczu i rozkurczu mięśnia. Dystrofia 

mięśniowa postępująca typu Duchenne’a (DMD, ang. Duchenne muscular dystrophy) 

jest najcięższą i najczęstszą dystrofią mięśniową. Częstość DMD to 1 przypadek na 

około 3500 narodzonych chłopców. Objawy kliniczne pojawiają się zazwyczaj na 

początku pierwszej dekady życia (2.-4. r.ż.), a u części chłopców rozwój ruchowy może 

być upośledzony już w wieku niemowlęcym [2]. Rozpoznanie następuje najczęściej 

dopiero między 3. a 6. rokiem życia, gdy pojawiają się trudności w poruszaniu się [3]. 

2. Przebieg choroby 

Przebieg choroby uwarunkowany jest nieodwracalnym zanikiem tkanki mięśniowej. 

W jej miejsce powstaje tkanka tłuszczowa oraz tkanka łączna. Powoduje to liczne zabu-

rzenia czynnościowe. Głównym problemem w dystrofii Duchenne’a jest brak wydzielania 

dystrofiny. Dystrofina stabilizuje komórki mięśniowe w czasie skurczu i rozkurczu 

mięśnia. Wpływa też na utrzymanie właściwej homeostazy wapnia komórki [1].  

Jest ona ważnym białkiem tworzącym komórki mięśniowe, a dokładniej błony 

komórkowe. Jej niewłaściwa budowa powoduje wypływ enzymów na zewnątrz 

komórki i dostawanie się jonów wapnia do jej środka. Doprowadza to do 

destabilizacji komórki mięśniowej w trakcie skurczu i rozkurczu, a ostatecznie 

do rozrostu tkanki włóknistej. Proces ten uszkadza włókna mięśniowe, co 

zwrotnie wpływa na szybką produkcję nowych włókien mięśniowych, które są 

małe i nie przewodzą właściwie potencjałów czynnościowych. Dochodzi do 

patologicznych zmian we włóknach mięśniowych i w tkance łącznej. W ba-

daniach histopatologicznych widoczne są podłużne rozszczepienia, zatarcia 

poprzecznego prążkowania oraz ostatecznie zanik włókien mięśniowych [4]. 

W dystrofii włókna mięśniowe są słabe i ulegają uszkodzeniu. Towarzyszy temu 

szybka produkcja nowych włókien z miocytów, ale przypominają one włókna mięś-

niowe płodu. Są małe i źle przewodzą potencjały czynnościowe [1]. 

 
1 mnilidzinska@wp.pl, Instytut Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, https://fil.ug.edu.pl/ 

wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_logopedii. 
2 Na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Rocławskiej-Daniluk 
w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. 
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2.1. Typowe objawy choroby 

Dziecko choruje od początku, jednak rozpoznanie następuje najczęściej dopiero 

między 3. a 6. rokiem życia, gdy pojawiają się trudności w poruszaniu się [3]. Osłabienie 

oraz (następnie) zanik mięśni następują symetrycznie. Najpierw osłabienie i zanik do-

tyczą mięśni dosiebnych obręczy biodrowej, a następnie obręczy barkowej. Najbardziej 

i najwcześniej osłabione są mięśnie: biodrowo-lędźwiowy, czworogłowy uda, zębaty 

przedni, piersiowy, najszerszy grzbietu [2]. 

Kijowski [1] określa charakterystyczne objawy funkcjonalne i cechy kliniczne, jakie 

następują w związku z powolnymi zmianami w mięśniach. Zajęcie mięśni obręczy bar-

kowej powoduje, że przy próbie uniesienia dziecka w górę chwytem pod pachami, 

wyślizguje się ono z rąk (objaw zwany „luźne barki”). W kończynach dolnych widoczny 

jest przerost goleni, czyli tzw. „łydki gnoma”. Pierwszymi objawami funkcjonalnymi 

jest wolniejszy sposób poruszania się. Zaobserwować można na przykład, że chłopcy 

w grach zespołowych nie biegają za piłką, lecz stoją w bramce. Następnie pojawiają się 

trudności w chodzeniu na skutek zajęcia mięśni brzucha i grzbietu. Jest to objaw okre-

ślany jako „talia osy”. Konsekwencją dla chorego jest nadmierne lordotyczne wygięcie 

kręgosłupa i tzw. „koguci chód”. Charakterystycznym objawem są trudności z wchodze-

niem na schody [1]. 

Obserwuje się też dodatni objaw Trendelenburga wskutek zaniku mięśnia poślad-

kowego średniego, przez co chód staje się kaczkowaty. 

Objaw Trendelenburga sprawdza wydolność mięśni miedniczno-krętarzowych, 

czyli mięśnia pośladkowego średniego oraz mięśnia pośladkowego małego. 

Podczas stania na jednej kończynie dolnej mięśnie miedniczno-krętarzowe 

(mięsień pośladkowy średni i mały) po tej stronie kurczą się. W efekcie, po 

stronie zgiętej kończyny miednica zostaje uniesiona lub jest utrzymywana 

w pozycji zbliżonej do horyzontalnej. Zapewnia to harmoniczny chód. Jeśli ba-

dane mięśnie pośladkowe są uszkodzone bądź ich funkcja została upośledzona 

(np. przez osłabienie mięśni spowodowane zwichnięciem stawu biodrowego, 

porażeniem lub licznymi przebytymi operacjami stawu biodrowego), nie są one 

w stanie utrzymać miednicy po stronie kończyny stojącej. W efekcie ulega ona 

pochyleniu w kierunku zdrowej, nieobciążanej strony (dodatni objaw Tren-

delenburga) [5]. 

Z czasem pojawia się przeprost bioder i kolan oraz nieznaczne końskostopie. 

Ustawienie takie z wykorzystaniem kompensacyjnego mechanizmu Puttiego sprzyja 

w jak najdłuższym utrzymywaniu możliwości poruszania się przez chorych. Stanowi 

naturalny proces kompensacyjny przebiegu choroby. Coraz częściej chłopcy potykają 

się, doznając upadków, z których podnosząc się muszą przy wstawaniu wspinać się 

rękoma po własnych udach, co określane jest jako manewr Gowersa [1]. 

U chorych w wieku szkolnym z powodu zajęcia przez chorobę mięśni oddechowych 

dochodzić może do niewydolności oddechowo-krążeniowej. Przyczyną niewydolności 

krążeniowo-oddechowej jest rozwijająca się hiperkapnia, która powoduje zmniejszanie 

się kurczliwości mięśni oddechowych, a to z kolei nie pozwala na odpowiednią pracę 

klatki piersiowej, niewystarczający dopływ tlenu z zewnątrz i usuwanie dwutlenku 

węgla z płuc (zaburzenia obturacyjne) [1]. 
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Szmidt-Sułkowska oraz Dorobek [2] wskazują na często występujący przerost 

mięśni łydek, określany jako prawdziwy lub rzekomy. Mięśnie, jakich może dotyczyć 

przerost, to mięśnie podgrzebieniowe, naramienne, czworogłowe uda i pośladkowe. 

Odruchy głębokie, najwcześniej ulegające osłabieniu lub zanikowi, to odruchy kolanowe 

[2]. Honeymoon phase, czyli krótkotrwała poprawa sprawności ruchowej możliwa jest 

między 3. a 6. rokiem życia, co związane jest z przewagą tempa fizjologicznego rozwoju 

ruchowego nad postępem choroby [2]. W pierwszej dekadzie życia widoczne są 

przykurcze ścięgien Achillesa, natomiast w pierwszej połowie drugiej dekady chorzy 

zazwyczaj przestają chodzić. Po unieruchomieniu powstają przykurcze między innymi 

w stawach biodrowych, kolanowych, łokciowych [2]. Skrzywienie kręgosłupa związane 

jest z osłabieniem mięśni przykręgosłupowych. Zwiększające się skrzywienie boczne 

kręgosłupa, zniekształcenie klatki piersiowej oraz osłabienie mięśni oddechowych 

przyczyniają się do rozwoju postępującej niewydolności oddechowej. Jak wskazuje 

Szmidt-Sałkowska [2] niewydolność oddechowa jest przyczyną śmierci większości 

dwudziestoletnich pacjentów; 10-40% chorych umiera z powodu niewydolności serca. 

Poza objawami wynikającymi z dysfunkcji mięśni szkieletowych zanotowano także 

wady zgryzu, upośledzenie rozwoju umysłowego (ok. 50% chorych), wczesną osteopo-

rozę, zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego w związku z zajęciem mięśni 

gładkich [2]. Przypuszczalnie wynikają one z deficytu dystrofiny w tych tkankach. 

U pacjenta z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a (DMD) występuje także ryzyko 

zaburzeń odżywiania. W początkowym stadium choroby, kiedy następuje stopniowe 

zmniejszanie aktywności fizycznej, a także stosowana jest sterydoterapia, istnieje wy-

sokie prawdopodobieństwo otyłości. W późniejszym etapie ryzyko wystąpienia niedo-

żywienia związane jest z zaburzeniami połykania w związku z osłabieniem mięśni 

układu pokarmowego [6]. 

2.1.1. Rozpoznanie 

Do rozpoznania DMD jako pierwsze stosowane są obserwacja chorego i wywiad 

rodzinny. Celem postawienia ostatecznej diagnozy zlecane są badania genetyczne oraz 

biopsja mięśnia. W przypadku chłopca z typowym obrazem klinicznym i przeprowa-

dzonym wywiadem rodzinnym najpierw wykonywane jest badanie poziomu CK w suro-

wicy krwi. Następnym badaniem zgodnym z zalecanym algorytmem diagnostycznym 

jest badanie genetyczne, którego negatywny wynik kieruje na biopsję mięśnia z oceną 

obecności dystrofiny. Brak jej lub śladowa ilość potwierdza diagnozę DMD. 

Określenie enzymów mięśniowych w surowicy krwi to następny krok w celu 

diagnozy DMD. Najlepszymi enzymami mięśniowymi do pomiaru w ocenie 

miopatii jest CK, czyli kinaza kreatyniny i aminotransferaz. CK jest bardziej 

czułym wskaźnikiem uszkodzenia mięśnia. Potwierdza ono rozpoznanie wielu 

chorób mięśniowych i pomaga odróżnić schorzenia dystrofii mięśniowej od 

chorób neurogennych takich jak rdzeniowy zanik mięśni, zaś w chorobach 

zapalnych mięśni umożliwia ocenę aktywności choroby i sposób skutecznego 

leczenia [7]. 

Celem odróżnienia miopatii od neuropatii i chorób złącza nerwowo-mięśniowego 

stosowane jest badanie EMG. Polega ono na powtarzalnej stymulacji nerwu oraz 

przewodnictwa w nerwach. Stosowane są w nim elektrody igłowe. Wynik określa, czy 
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chory jest mięsień, czy jego unerwienie. Badanie to nie określa typu dystrofii. U chorych 

chłopców zalecane jest wykonywanie badań echa serca, EKG i spirometrii co 2 lata do 

10. roku życia, następnie co rok lub nawet częściej, jeśli jest taka potrzeba [6]. 

Wierzba [8] wskazuje, że: 

podstawową metodą diagnostyki jest badanie genetyczne w kierunku mutacji 

genu kodującego dystrofinę – i ono jest dostępne w poradniach genetycznych 

w całej Polsce w ramach NFZ. Oprócz tego wykonuje się badania bioche-

miczne na aktywność kinazy kreatynowej w surowicy. Jej podwyższony poziom 

może świadczyć o chorobie. Najczęściej diagnozuje się ją, kiedy dziecko ma  

2-4 lata. Jednak nawet bardzo wczesna diagnoza nie spowoduje, że choroba 

nie będzie postępować, bo na obecnym etapie rozwoju medycyny jest ona 

nieuleczalna. Można tylko spowolnić jej rozwój przy pomocy odpowiednich 

działań terapeutycznych. 

Dystrofia mięśniowa [6] to choroba, której przebieg i obraz ulegają zmianie z upły-

wem czasu. Lekarze wyodrębniają 4 główne stadia choroby. Podział ten jest pomocny 

przy ukierunkowaniu zaleceń dotyczących opieki. Przypisany wiek chorego dla każdego 

stadium określony jest w przybliżeniu. Dodatkowo występuje okres przedobjawowy. 

Większość chłopców z DMD nie jest zdiagnozowana podczas tego etapu, jeśli nikt wcześ-

niej z rodziny nie chorował na to schorzenie lub jeśli nie wykonano dziecku wcześniej 

badań krwi z innych powodów zdrowotnych. Na tym etapie choroby możliwe jest 

opóźnienie rozwoju. 

2.1.2. Leczenie 

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jako choroba wieloobjawowa wymaga wielospe-

cjalistycznej, skoordynowanej opieki – pediatry, neurologa, gastroenterologa, pulmu-

nologa, ortopedy, kardiologa, dietetyka, psychologa, foniatry, logopedy, rehabilitanta [7]. 

Standardowym lekiem w dystrofii mięśniowej Duchenne’a są sterydy, stosowane 

u dzieci, które chodzą, ale w zmniejszonej dawce podawane także pacjentom, którzy 

stracili umiejętność samodzielnego poruszania się. Sterydy stabilizują błonę i zmniej-

szają objawy choroby, opóźniają osłabienie mięśni, opóźniają też utratę funkcji chodu 

[9]. Sterydoterapia jest włączana najczęściej u pacjentów pomiędzy 3. a 4. rokiem 

życia. Leczenie to spowalnia postęp choroby, ale może się wiązać z licznymi skutkami 

ubocznymi, np. z otyłością czy osteoporozą [7]. Rozszerzanie refundowanych opcji 

terapeutycznych jest istotne, gdyż mechanizm uszkodzenia dystrofiny jest różny i w za-

leżności od jego rodzaju można zastosować określoną terapię, która musi być 

właściwie dopasowana do defektu genetycznego [8]. 

Z kolei terapia atalurenem oddziałuje na defekt genetyczny, jakim jest mutacja 

nonsensowna (mutacja nonsens, genetyczny rodzaj mutacji punktowej, polegający na 

zmianie w sekwencji kodującej białko, wprowadzającej kodon stop, tj. trójkę nukleo-

tydów, która zaznacza miejsce zakończenia syntezy białka (translacji) [10], jak zaznacza 

Potulska-Chromik [8]. 

Preparat potrafi ominąć postać mutacji, tworząc jakby most nad błędem 

genetycznym. Dzięki temu tutaj wpływamy na samą przyczynę powstawania 

choroby. Dzięki stworzeniu mostu pacjent może znowu zacząć produkować 

dystrofinę, co zdecydowanie poprawia jego rokowanie [11]. 
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Lek daje szansę na przedłużenie okresu samodzielności pacjentów, ich znacznie 

lepszy stan funkcjonowania i samopoczucia. Aby zadziałał, należy podać go w momen-

cie, gdy pacjent chodzi, czyli około 2. roku życia. Im wcześniej lek zostanie podany, 

tym większa będzie jego skuteczność. 

Ataluren nie koryguje samego defektu genetycznego, ale minimalizuje skutki 

jego występowania na etapie budowy jednego z białek mięśni powstającego 

w oparciu o ten uszkodzony w tym miejscu kod genetyczny. Powstające 

białko – dystrofina – jest bliższe swoją budową białku powstającemu na pod-

stawie prawidłowego kodu genetycznego i znacznie lepiej funkcjonuje,  

jak wyjaśnia Jachimowicz [9]. 

Stała poprawa jakości leczenia dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) prowadzi 

do polepszenia stanu fizycznego i funkcjonalnego, umożliwiając coraz bardziej sku-

teczne przejście do niezależności i samorealizacji w wieku dorosłym. Zasady rehabili-

tacji pozostają kluczem do całościowego leczenia osób z DMD, a możliwości leczenia 

są coraz skuteczniejsze – od stosowania glikokortykoidów do bardziej spójnej kom-

pleksowej opieki i pojawiania się terapii modyfikujących przebieg choroby. Postępy 

i rozwój w zakresie leczenia sercowo-oddechowego, zapobiegania przykurczom i de-

formacjom, technologii wspomagających, „inteligentnej” technologii i robotyki ze zwięk-

szonym naciskiem na funkcję, uczestnictwo i niezależność w podejmowaniu decyzji 

powinny umożliwić osobom z DMD doświadczać dzieciństwa i wchodzenia w dorosłość 

dzięki wsparciu, które pozwala na coraz większe sukcesy w osiąganiu indywidualnych 

celów i spełnianiu się przez całe życie [12]. 

Dzięki wprowadzeniu standardów leczenia, multidyscyplinarnych zespołów 

i zastosowaniu sterydoterapii, pacjenci w krajach europejskich, także w Polsce, 

osiągają 30. i 40. rok życia. Dotyczy to pacjentów i ich rodzin, które są bardzo 

współpracujące. Wydaje się, że gdybyśmy do tego dołączyli lek, który wpływa na 

defekt genetyczny, to prawdopodobnie te sukcesy i ten czas do wystąpienia 

przewlekłej niewydolności oddechowej byłyby zdecydowanie dłuższe,  

jak zaznacza Potulska-Chromik [9]. 

Rehabilitacja zależy od okresu choroby i od stopnia sprawności ruchowej chorego 

[6]. Wyróżniono pięć etapów sprawności: 

1. Samodzielność ruchowa. 

2. Ograniczenie możliwości lokomocyjnych. 

3. Utrata samodzielności ruchowej. 

4. Uzależnienie od wózka inwalidzkiego. 

5. Unieruchomienie. 

Leczenie polega na stosowaniu ćwiczeń ogólnie usprawniających, ćwiczeń w wodzie, 

a także masażu. Od początku usprawniania obowiązkowy jest stały kontakt z fizjotera-

peutą. 

Chorzy na DMD powinni pozostawać również pod opieką stomatologa posiadającego 

doświadczenie i szczegółową wiedzę na temat DMD. Stomatolog powinien mieć świa-

domość odmienności w rozwoju zębów i szkieletu u chłopców chorych na DMD oraz 

współpracować z dobrze poinformowanym i doświadczonym ortodontą. Zalecana opieka 

stomatologiczna obejmuje działania profilaktyczne, których celem jest utrzymanie pra-
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widłowej higieny jamy ustnej i zębów. Indywidualnie dobrane urządzenia ułatwiają 

utrzymanie higieny, kiedy zanika siła mięśni dłoni, ramion i karku [6]. 

Jak zauważają Antonarakis i wsp. [13], osoby dotknięte dystrofią mięśniową 

Duchenne'a (DMD) rozwijają poważne wady zgryzu wraz z postępem choroby – ze 

względu na zmiany w mięśniach ustno-twarzowych i funkcji, w tym przerost języka. 

Celem prowadzonych przez autorów badań była ocena korzyści z utrzymania szerokości 

między łukami żuchwy za pomocą prostego stałego aparatu ortodontycznego. Trzech 

nastoletnich chłopców z DMD wybrano do otrzymania biernego sztywnego łuku języ-

kowego żuchwy i obserwacji przez kolejne 4 lata do 5 lat. Nieleczoną grupę kontrolną 

w tym samym wieku monitorowano przez podobny okres. Odlewy do badań uzyskano 

na początku badania i po obserwacji. Zmiany w pomiarach uzyskanych między dwoma 

punktami czasowymi porównywano w każdej parze dopasowanej wiekowo. Wystąpił 

klinicznie istotny wzrost szerokości międzytrzonowej żuchwy u nieleczonych dzieci 

w zakresie 2,5-9 mm, ale nie u leczonych. Wady zgryzu generalnie pogarszały się 

u dzieci nieleczonych, podczas gdy u dzieci leczonych pozostawały stabilne. Zastoso-

wanie sztywnego łuku językowego żuchwy u chłopców z DMD może pomóc 

spowolnić szybkie pogarszanie się rozwijających się wad zgryzu, które towarzyszy 

postępowi choroby. 

W dystrofii mięśniowej podkreśla się, poza koniecznością wsparcia farmakolo-

gicznego i fizjoterapii, także terapię logopedyczną. Zaniki mięśniowe w obszarze ciała 

ograniczają ruchomość, co ma wpływ również na sprawność funkcjonowania w ob-

szarze czaszki, szyi [14]. 

Ćwiczenia oddechowe są bardzo ważne nie tylko ze względu na grożące 

zaburzenia krążeniowo-oddechowe (hiperkapnia), ale też mają działanie pro-

filaktyczne na zaburzenia mowy i połykania. Stąd też powinny być łączone 

z ćwiczeniami mięśni narządu mowy, a więc ćwiczeniami artykulacyjnymi, 

masażem twarzy, szyi, a nawet jamy ustnej. Wskazane są ćwiczenia z zastoso-

waniem wzorców PNF w celu aktywizowania funkcji życiowych obejmujących 

okolice mięśni czoła, policzków, ust, żuchwy, języka, gardła i krtani. Ćwiczenia 

oddechowe oraz logopedyczne wpływają na prawidłową wymowę i również 

pomagają wydłużyć czas, gdy chory może samodzielnie połykać [1]. 

Radwańska w schemacie postępowania wskazuje aktywną fizjoterapię, leczenie orto-

pedyczne, kontrolę oddechowo-płucną oraz kardiologiczną jako konieczne w terapii 

chorych z dystrofią mięśniową [15]. 

3. Zaburzenia mowy u osób chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a 

W badaniach ciężkości zaburzeń mowy u dzieci 12-letnich i 13-letnich przeprowa-

dzonych przez Żulewską [14] wykorzystano Skalę dyzartrii U. Mireckiej i K. Gustaw 

oraz próby z badania logopedycznego według Frenchay Dysarthria Assessment. Na tej 

podstawie ocenione zostały: czynności odruchowe, czynności fizjologiczne w obrębie 

aparatu mowy, budowa aparatu artykulacyjnego, stan funkcjonowania mięśni aparatu 

artykulacyjnego, artykulacja, rezonans, prozodia, fonacja, oddychanie, ruchy naprze-

mienne [14]. 
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Na podstawie uzyskanych wyników autorka wskazuje występujące przyczyny trud-

ności w nieprawidłowościach anatomicznych aparatu artykulacyjnego chorych, takich 

jak makroglosja czy wady zgryzu, a także ocenia jego sprawność, zwracając uwagę na 

motorykę języka i żuchwy. Wśród nieprawidłowości w budowie aparatu artykula-

cyjnego wystąpiły: 

• przerośnięty język − makroglosja (czworo dzieci); 

• wady zgryzu (tyłozgryz, zgryz otwarty); 

• duże szczeliny między bocznymi zębami; 

• podniebienie twarde zbudowane nieprawidłowo (podniebienie gotyckie); 

• nieprawidłowa budowa podniebienia miękkiego – skrócone i mało ruchome. 

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest znacznie obniżona. Często pojawiają się 

trudności z zapanowaniem nad ruchami języka, zapamiętaniem kolejności następują-

cych po sobie ruchów. Warto w tym miejscu zauważyć duże trudności u wszystkich 

dzieci w próbie szybkiego powtarzania (pa-ta-ka). Powyższe wady, wraz z uciążliwymi 

problemami w oddychaniu, wiążą się z nieprawidłową artykulacją. Opis prezentowany 

przez Żulewską ukazuje następujące anomalie w emisji głosu: 

• monotonna intonacja; 

• zbyt słaby akcent zdaniowy; 

• trudności w utrzymaniu właściwego rytmu w wypowiedziach swobodnych; 

• zbyt małe natężenie głosu, który jest cichy i słaby [14]. 

W zaburzeniach oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych wykazano dyskoordynację, 

szczytowy lub piersiowy typ oddychania, oddech spłycony, nieregularny. Autorka 

stwierdza, że: 

z powodu podanych wyżej trudności mowa dzieci z dystrofią mięśniową 

Duchenne’a może być spowolniała, fragmentaryczna, mogą wystąpić niekon-

trolowane przerwy w mówieniu, dodatkowe wdechy podczas mówienia, mó-

wienie na wdechu lub mówienie resztkami powietrza [14]. 

Zaburzenia oddechowe zwiększają się wraz z czasem trwania choroby. Do przyczyn 

zaliczyć można następujące czynniki: 

siedząca pozycja ciała, skrzywienie boczne odcinka piersiowego kręgosłupa 

często połączone ze zwiększeniem kifozy tego odcinka, co jest powodem usztyw-

nienia lub ograniczenia ruchomości żeber [14]. 

Powyższy opis ciężkości zaburzeń mowy u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a 

wskazuje na konieczność opracowania i włączenia programu logopedycznego w ramach 

prowadzonych terapii. 

4. Funkcjonowanie poznawcze 

Regulacja świadomego zachowania dokonuje się przy udziale mowy. Język pozwala 

uporządkować odbierane z zewnątrz bodźce oraz nadać posiadanej wiedzy, doświad-

czeniu i emocjom zorganizowany oraz informacyjny charakter [16-18]. 

Mański oraz Anikiej-Wiczenbach [19] podkreślają, że: 

badania nad funkcjonowaniem poznawczym pacjentów z dystrofią mięśniową 

Duchenne’a (DMD) pokazują, że nawet 30% z nich może mieć niepełnospraw-
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ność intelektualną różnego stopnia. Są jednak pacjenci, którzy mimo prawidłowej 

inteligencji nie mogą osiągać sukcesów szkolnych, co wskazuje na występo-

wanie zaburzeń w uczeniu się. Do tej pory nie wyjaśniono, w jaki sposób 

niepełnosprawność intelektualna i zaburzenia uczenia się powstają w DMD. 

Aktualnie poszukuje się satysfakcjonujących wyjaśnień, które oparte są na 

powiązaniach charakterystyk poznawczych z danymi genetyczno-molekularnymi. 

W badaniu Dorman i wsp. [20] określono iloraz inteligencji 25 mężczyzn z dy-

strofią mięśniową Duchenne'a, a wyniki połączono z wynikami 76 innych opisanych 

w literaturze w celu zbadania związku między ilorazem inteligencji a wiekiem. Werbalne 

IQ było znacznie niższe niż performance IQ wśród młodszych chłopców, ale nie 

starszych. Rozkład IQ werbalnego starszych chłopców był dwumodalny, co sugeruje, 

że deficyt werbalny utrzymuje się w niektórych przypadkach. Szczegółowe badanie 

umiejętności poznawczych i czytania u 15 starszych pacjentów wykazało podobny 

wzorzec wadliwego przetwarzania fonologicznego i umiejętności czytania u około 

połowy tej grupy. 

Badania Perumal i wsp. [21] wykazały, że chłopcy z DMD mają zróżnicowaną 

sprawność intelektualną, co wskazuje na występowanie specyficznych deficytów po-

znawczych. Celem badania było wykorzystanie baterii testów inteligencji, uczenia się 

i pamięci do określenia profilu neuropsychologicznego u chłopców z DMD. Łącznie 

22 chłopców w wieku 6-10 lat, u których zdiagnozowano DMD, zostało poddanych 

ocenie za pomocą Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wydanie Trzecie, Rey's 

Auditory Verbal Learning Test oraz Testu Memory for Designs. Dane zinterpretowano 

przy użyciu średnich, odchyleń standardowych, procentów i centyli. Do dalszej inter-

pretacji wykorzystano również dane normatywne. Wyniki wykazały, że chłopcy z DMD 

mieli znacznie niższe IQ (88,5). Stwierdzono, że IQ werbalne (86,59) jest niższe niż IQ 

performance (92,64). Wyniki badań wskazały na osłabienie wykonawcze w zakresie 

wskaźników szybkości przetwarzania, wolności od rozpraszania uwagi i werbalnego 

rozumienia. Zaobserwowano specyficzne deficyty przetwarzania informacji, złożonej 

uwagi, natychmiastowej pamięci werbalnej, werbalnej pamięci roboczej, rozumienia 

werbalnego, słownictwa, zdolności wizualno-konstrukcyjnych oraz uczenia się i kodo-

wania werbalnego. Jednak organizacja percepcyjna, ogólny zasób informacji, rozumo-

wanie abstrakcyjne, dyskryminacja wzrokowa i ostrość wzrokowa, uczenie się i pamięć 

wzrokowa oraz pamięć werbalna były wystarczające. Odkrycia neuropsychologiczne 

potwierdzają hipotezę, że dzieci z DMD mają specyficzne deficyty poznawcze 

w przeciwieństwie do globalnego deficytu intelektualnego. 

Za pomocą WISC-R i neuropsychologicznych zadań językowych, wzrokowo- 

-ruchowych i motorycznych zostało przebadanych 14 młodszych (w wieku od 6 do 10 

lat) i 11 starszych (w wieku od 11 do 16 lat) pacjentów z dystrofią mięśniową 

Duchenne'a (DMD). 

Starsi chłopcy mieli średnie IQ, natomiast młodsi chłopcy znajdowali się w niskim 

średnim zakresie IQ. Młodsi chłopcy z DMD byli gorsi od starszej grupy z DMD 

w zadaniach wymagających pewnych umiejętności językowych i uważno-organizacyj-

nych, ale nie w zadaniach wzrokowo-ruchowych. Starsi chłopcy byli gorsi w zadaniach 

motorycznych. Wyniki sugerują, że zgłoszone niskie zdolności poznawcze u pacjentów 

z DMD nie są stałe ani globalne, ale odzwierciedlają wybiórcze deficyty u młodszych 

chłopców [22]. 
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Celem badania Cyrulnik i wsp. [23] było określenie zachowań adaptacyjnych 

i umiejętności poznawczych u małych dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne'a (DMD), 

zaburzeniem genetycznym, które powoduje postępujące osłabienie mięśni i towarzyszące 

deficyty poznawcze. Wcześniejsze badania udokumentowały specyficzne deficyty 

językowe u starszych dzieci z DMD, ale ilość danych dotyczących młodszych dzieci 

była mniejsza. Zrekrutowano 20 dzieci z DMD w wieku od 3 do 6 lat oraz 20 dzieci 

zdrowych, krewnych pacjentów. Rodzice wypełnili ankiety dotyczące rozwoju i funk-

cjonowania adaptacyjnego dzieci, podczas gdy dzieci wypełniały badania neuropsy-

chologiczne. Wyniki wskazują, że dzieci z DMD wykazują upośledzenie wielu funkcji 

poznawczych, w tym języka receptywnego, języka ekspresyjnego, umiejętności 

wzrokowo-przestrzennych, motorycznych, uwagi i umiejętności zapamiętywania. We 

wszystkich badanych domenach młodsze dzieci z DMD radziły sobie gorzej niż ich 

rodzinna grupa kontrolna. Te deficyty wydają się być bardziej uogólnione niż te zgła-

szane u starszych dzieci z tym zaburzeniem. Przypuszcza się, że dystrofina, brakujący 

produkt białkowy, jest odpowiedzialna za te zaburzenia poznawcze i behawioralne. 

Mento i wsp. [24] zwrócili uwagę, iż specyficzne deficyty poznawcze u dzieci 

z dystrofią mięśniową Duchenne'a (DMD) nie zostały ujęte w profil neuropsycho-

logiczny. W celu kontrolowania udziału upośledzenia ruchowego jako zmiennej zakłó-

cającej, która zwykle występuje podczas oceny dzieci z patologiami mięśni, porównano 

dzieci chore na DMD z grupą dzieci z patologią autoimmunologiczną, która nie pociąga 

za sobą ani dysfunkcji mózgu, ani funkcji poznawczych, ale oznaczają upośledzenie 

ruchowe – młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (JRA). Przeprowadzono 

obszerną ocenę neuropsychologiczną obejmującą inteligencję, percepcję, język, pamięć 

i uczenie się, uwagę, funkcje wykonawcze, praksję i rozumowanie. Jako główny wynik 

podano u dzieci z DMD istotnie niższe wyniki w zakresie werbalnego IQ, werbalnej 

pamięci krótkotrwałej i zdolności fonologicznych, a także w domenach praktycznych 

i wykonawczych. Przy ocenie funkcjonowania neuropsychologicznego u dzieci z DMD 

należy brać pod uwagę szeroki zakres domen poznawczych, w tym zdolności werbalne, 

funkcje wykonawcze i praksję. W szczególności subtelne upośledzenie funkcji wyko-

nawczych można uznać za subkliniczny marker upośledzenia funkcji poznawczych 

w zaburzeniach rozwojowych. 

5. Zapotrzebowanie rodziny chorego z dystrofią mięśniową Duchenne'a 

(DMD) na wsparcie 

W badaniu Magliano i wsp. [25] analizowano obciążenie rodziców i zdrowego ro-

dzeństwa w wieku od 4 do 17 lat pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a (DMD) 

i Beckera (BMD). W badaniu uwzględniono także, czy obciążenie różniło się w zależ-

ności od aspektów klinicznych i zasobów społecznych. Dane dotyczące cech społeczno- 

-demograficznych, historii klinicznej pacjenta, obciążenia rodziców i zdrowych dzieci 

oraz zasobów społecznych rodziców zebrano za pomocą kwestionariuszy samoopiso-

wych, które przekazano 336 rodzicom pacjentów z DMD (246) i BMD (90). Rodzice 

pacjentów z DMD zgłaszali większe obciążenie niż pacjenci z BMD, zwłaszcza 

w zakresie poczucia straty (84,3% DMD vs 57,4% BMD), piętna (44,2% DMD vs 5,5% 

BMD) i zaniedbania hobby – 69,0% DMD w porównaniu z 32,5% BMD. Pomimo 

obciążenia 66% rodziców z DMD i 62,4% z BMD stwierdziło, że doświadczenie 

opiekuńcze miało pozytywny wpływ na ich życie. Mniejszość rodziców uważała, że 
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MD ma negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne (31,0% DMD vs. 12,8% BMD) 

i życie społeczne dzieci zdrowych (25,7% vs. 18,4%). W grupie DMD obciążenie 

korelowało z czasem trwania choroby i wiekiem rodziców, a obciążenie było wyższe 

wśród rodziców o ograniczonych kontaktach społecznych i wsparciu w sytuacjach 

nagłych. W przypadku DMD trudności wśród dzieci zdrowych były zgłaszane jako 

większe przez rodziców, którzy byli starsi, mieli większe obciążenie i mniej liczne 

kontakty społeczne. W obu grupach obciążenie wzrastało w związku z niepełnospraw-

nością pacjenta. 

Wyniki te podkreślają, że wsparcie psychologiczne udzielane rodzicom pacjentów 

z dystrofią mięśniową powinno uwzględniać kliniczne cechy choroby. 

Z perspektywy rehabilitacji dziecka chorego istotne jest również zapewnienie 

odpowiednich form pomocy. W przypadku dystrofii mięśniowej Duchenne’a brak wyko-

nanego testu diagnostycznego zaraz po urodzeniu dziecka skutkuje niepewnością co do 

postępowania w związku z obserwowanymi trudnościami. Przykładową sytuację nie-

pewności, frustracji rodzica zawiera rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Sytuacja niepewności, frustracji rodzica opisana na portalu społecznościowym Facebook 

9.05.2022 r. [26] 

6. Wsparcie i interwencja logopedyczna 

Pastwa-Wojciechowska wyróżnia:  

kostne i mięśniowe struktury związane z kompleksem ustno-twarzowym, w tym 

w szczególności mięśnie twarzy, jamy ustnej, jamy nosowej, gardła, a także 

przełyk, w różnym zakresie wykorzystywane przez człowieka do rozmaitych 

czynności, takich jak: 

1. Czynności prymarne:  

– odruchowe reakcje oralne, 



 

Magdalena Nilidzińska 
 

194 
 

– oddychanie fizjologiczne oraz oddychanie podczas zwiększonego wysiłku 

fizycznego, 

– przyjmowanie pokarmów i picie, 

– sensoryka orofacjalna, czyli  

a) odczuwanie w jamie ustnej takich doznań, jak faktura, smak i temperatura 

pokarmów oraz cech różnych innych przedmiotów wkładanych do jamy ustnej, 

czyli sensoryka jamy ustnej, ale także  

b) odczuwanie wrażeń zmysłowych na powierzchni twarzy, 

– układanie głowy podczas snu, leżenia, siedzenia, chodzenia, noszenia małego 

dziecka na rękach i karmienia, 

– autostymulacja, autobadanie, autoeksperymentowanie i autozabawy oro-

facjalne, 

– mimika twarzy, 

– czynności o charakterze fizjologicznym, często odruchowe, np. ziewanie, 

kasłanie, chrapanie, kichanie, czkawka, 

– uruchamiane w toku rozwoju (u niektórych dzieci) niekorzystne nawyki 

dotyczące narządu żucia, czyli tzw. parafunkcje, 

– wyrażanie uczuć, np. uśmiech, pocałunek, którego rodowodu należy szukać 

w czynnościach pokarmowych. 

2. Czynność sekundarna: 

– artykulacja [27]. 

Rozwój mięśni z obszaru orofacjalnego następuje przez ssanie/połykanie,  

a w późniejszym okresie przez gryzienie i żucie. Ssanie jest naturalnym spo-

sobem dostarczania dziecku potrzebnych bodźców czuciowych i ruchowych, 

ochraniającym go przed mechanizmami kompensacyjnymi. Jest to możliwe 

dzięki zabezpieczeniu karmienia dziecka jego prawidłową pozycją ułożeniową 

(utrzymywanie dziecka w osi ciała, jednocześnie dostarczając bodźców pro-

prioceptywnych, niedopuszczanie do zachowań odgięciowych), pozwalającą 

uzyskać prawidłowe napięcie mięśniowe oraz zastosowanie technik aktywi-

zujących mięśnie obszaru orofacjalnego, co znacznie ułatwi realizację pra-

widłowych wzorców w obszarze orofacjalnym [28, 29]. 

Jak wskazują badania Geddes i wsp. [30, 31]: 

w trakcie cyklu ssania podciśnienie ma najpierw wartość bazową, która rośnie 

w miarę obniżania położenia języka i osiąga największą wartość, gdy język 

znajduje się w najniższym położeniu. Mleko zaczyna wypływać podczas obni-

żania języka. Następnie język ponownie unosi się z powrotem do położenia 

spoczynkowego, podciśnienie osiąga wartość bazową, a mleko przestaje płynąć. 

Prawidłowy rozwój wszystkich czynności dotyczących twarzy, jamy ustnej i jamy 

nosowej warunkuje odpowiedni rozwój struktur, transformacja ruchomości mięśni oraz 

czucia. Czynności zespołu orofacjalnego tworzą dynamiczny system, którego każdy 

element jest istotny i ma pośredni lub bezpośredni wpływ na inne. Nieprawidłowy 

przebieg rozwoju jednej z wyodrębnionych czynności prymarnych zmienia warunki 

rozwoju innych czynności, a także artykulacji. 
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Każda zaproponowana przez terapeutę stymulacja powinna być przemyślana 

i uzasadniona. Sposób, miejsce jej wykonania musi gwarantować dziecku 

bezpieczeństwo kliniczne. Zadaniem terapeuty jest obserwacja reakcji małego 

pacjenta poddanego stymulacji i w zależności od tych reakcji modyfikowanie 

jej, ponieważ mózg kształtowany jest przez doświadczenia – także dotykowe, 

które pozostawiają odcisk na obwodach nerwowych, korygując deferentną 

część mózgu [32]. Gwałtowne i szybkie ruchy wytrącają z równowagi odczucia 

dziecka, wywołując nadmierną reakcję na bodźce, lęk, dyskomfort. Tylko 

dobrze dobrany dotyk, kangurowanie, przytulanie, głaskanie ma pozytywny 

wpływ na rozwój dziecka. Dzieci znacznie szybciej przybierają na wadze, 

uzyskują lepszą regulację temperatury ciała, szybciej się rozwija ich układ 

nerwowy i szybciej osiągają prawidłowe napięcie mięśniowe, szybciej 

i chętniej uczą się ssać, przeciwdziałając tym samym zaburzeniom w obszarze 

ustno-twarzowym [29]. 

Regner [33] podkreśla, że 

dla prawidłowego rozwoju mowy istotna jest integracja pierwotnej motoryki 

ustno-twarzowej. Podstawowymi wskaźnikami wyznaczającymi prawidłowy 

rozwój mowy u dziecka są: ogólne zdolności ruchowe, prawidłowy poziom 

napięcia mięśniowego oraz poziom wyspecjalizowania małej motoryki. Istnieje 

korelacja między zaburzeniami rozwoju mowy a rozwojem ruchowym, który 

zależy od prawidłowo rozwijającej się integracji sensorycznej. 

Każde zdrowe dziecko zdobywa pewne prototypowe doświadczenia orofacjalne wią-

żące się z czynnościami prymarnymi. Dziecko chore, np. z wadą rozwojową w obrębie 

zespołu ustno-twarzowego, zdobywa odmienne prototypowe doświadczenia orofacjalne. 

Każda wadliwa artykulacja to artykulacja kompensacyjna, gdyż jest dowodem na to, że 

pacjent doświadcza jakichś trudności w uzyskaniu głoski normatywnej. Jego narządy 

mowy, tworząc głoskę wadliwą, wykonują wadliwe ruchy i w ten sposób kompensują 

trudności [34]. 

Mul, Berggren i wsp. [35] w przeprowadzonych badaniach zauważają, że siła ucisku 

na policzek była zmniejszona u pacjentów z dystrofią mięśniowo-twarzowo-łopatkową 

(FSHD) w porównaniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej. Dysfagia i trudności 

z komunikacją werbalną były zgłaszane odpowiednio przez 25% i 35% pacjentów 

i korelowały z siłą i wytrzymałością na ściskanie policzka oraz wytrzymałością przed-

niego uniesienia języka. Przedłużony ucisk na policzek lub wytrzymałość przedniego 

uniesienia języka (zmniejszona męczliwość) zmniejszały prawdopodobieństwo wystą-

pienia problemów z połykaniem lub mową. Osłabienie ustno-twarzowe przyczynia się 

do dysfagii i trudności w mowie w FSHD, które są powszechne, choć na ogół łagodne. 

Większa wytrzymałość mięśni ustno-twarzowych wiązała się z mniejszym ryzykiem 

dysfagii lub problemów z mową. Potrzebne są dalsze badania w celu dalszego udo-

skonalenia wzorca zaangażowania mięśni twarzy w FSHD i dostarczenia nowych 

spostrzeżeń na temat poprawy terapii mowy i języka. 

Kooi-van Es i wsp. [36] zauważają, że dysfagia i dyzartria są często opisywane 

w chorobach nerwowo-mięśniowych wieku dziecięcego (pNMD). Konsekwencje tego 

stanu mogą być poważne – takie jak: brak rozwoju, niedożywienie, zachłystowe zapa-

lenie płuc lub problemy z komunikacją. Wczesne wykrywanie i identyfikacja czynników 
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ryzyka i etiologii wspomaga zapobieganie powikłaniom i zachorowalności, wpływa na 

jakość życia. Informacje o występowaniu dysfagii i dyzartrii w pNMD są skąpe. 

Badacze zebrali dane od 295 dzieci (średnia wieku 11.0 lat, zakres 2.6-18.0) z pNMD 

w 12 szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych w Holandii. Terapeuta mowy ustalił, czy 

dysfagia i dyzartria są obecne. W prawie wszystkich 14 grupach diagnostycznych pNMD 

występowały dysfagia i dyzartria. Łączna częstość występowania dysfagii i dyzartrii 

wyniosła odpowiednio 47,2% i 31,5%. Spośród 114 dzieci z dysfagią 90,0% miało 

problemy z żuciem, 43,0% miało problemy z połykaniem, a 33,3% miało problemy 

z żuciem i połykaniem. Ogólna częstość występowania dysfagii i dyzartrii była wysoka 

w populacji pNMD. Można argumentować, że okresowe monitorowanie dysfagii i dy-

zartrii oraz wczesne skierowanie do logopedy powinno być koniecznością od początku 

diagnozy w całym pNMD. 

Jak zaznacza profesor Mazurkiewicz-Bełdzińska, kierownik Kliniki Neurologii 

Rozwojowej GUMed: 

Przesiew zasadniczo zmienia sytuację pacjentów. Do tej pory chorzy z rdze-

niowym zanikiem mięśni (SMA) byli identyfikowani wtedy, gdy pojawiły się 

u nich objawy. A wtedy dla motoneuronów jest trochę za późno. Tego, co się 

straciło, już się nie odbuduje. Widzimy, że efekty leczenia u pacjentów przed-

objawowych są nieprawdopodobne [37]. 

Regner [30] podkreśla, że 

wskazania do terapii ustno-twarzowej dotyczą pacjentów z zespołami uwarun-

kowanymi genetycznie i nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Terapię 

mogą prowadzić neurologopedzi lub terapeuci terapii ustno-twarzowej. Terapię 

ustno-twarzową można rozpocząć od pierwszych dni po porodzie. Jak naj-

wcześniejsze podjęcie działań terapeutycznych jest istotne ze względu na 

plastyczność mózgu. Polega ona na tym, że pod wpływem odpowiedniej 

stymulacji komórki nerwowe są w stanie przeorganizować charakterystyczne 

dla siebie funkcje. Dzięki takim możliwościom kompensacyjnym udaje się 

osiągnąć spowolnienie, a nawet zatrzymanie procesów zaburzających rozwój 

dziecka. Efekty są tym lepsze, im młodsze jest dziecko poddawane odpowiednio 

opracowanej dla niego terapii. Terapii ustno-twarzowej poddajemy pacjentów 

bez względu na wiek. 

Coraz większa liczba logopedów (SLP) stosuje terapię miofunkcyjną ustno- 

-twarzową (OMT) i/lub urządzenia miofunkcyjne (MD) w leczeniu swoich klientów. 

Jednak organy zarządzające sugerują, aby SLP starannie rozważyły dostępność i jakość 

danych naukowych dotyczących stosowania tych terapii w leczeniu patologii mowy 

i języka. Celem badania Shortland i wsp. [38] był przegląd istniejących dowodów 

dotyczących OMT i MD wykorzystywanych przez SLP. Przeprowadzono systema-

tyczny przegląd ilościowy przy użyciu kluczowych terminów wyszukiwania na trzech 

platformach elektronicznych obejmujących wiele baz danych, wraz z wyszukiwaniem 

ręcznym, w celu zidentyfikowania dodatkowej literatury. Wszystkie badania opubliko-

wane w języku angielskim zostały uwzględnione, jeśli zawierały dane przed i po leczeniu 

OMT i/lub MD dostarczone przez SLP. Dane zostały wyodrębnione i przeanalizowane 

przez pierwszego autora i potwierdzone przez współautorów. Kryteria włączenia do 
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przeglądu spełniło 28 badań. Dwie trzecie opublikowano w ciągu ostatniej dekady 

i dotyczyły one zastosowań OMT/MDs ukierunkowanych na wiele obszarów inter-

wencji związanych z patologią mowy w ramach tego samego badania, tj. połykanie, 

oddychanie, higiena jamy ustnej i wytwarzanie mowy. Większość badań została oce-

niona jako niski poziom dowodów. Wszystkie badania wykorzystywały OMT, a bardzo 

niewiele stosowało MD. Chociaż ocena, protokoły leczenia i miary wyników były 

bardzo zróżnicowane, we wszystkich badaniach wykazano poprawę funkcji układów 

ustno-twarzowych po leczeniu. Niewiele badań dostarczyło danych z długoterminowej 

obserwacji. Prawie połowa zalecała stosowanie OMT/MD w zespole multidyscypli-

narnym lub w połączeniu z inną terapią. Powyższe dane wskazują na przyrost w ciągu 

ostatniej dekady literatury dotyczącej stosowania OMT przez SLP. Istnieje coraz więcej 

dowodów na poparcie stosowania OMT w multidyscyplinarnym zespole dla osób 

z trudnościami w komunikacji i z połykaniem. Jednak rozwój przyszłych badań 

powinien uwzględniać ocenę i pomiary wyników, optymalne dawkowanie i 

świadczenie usług. 

7. Podsumowanie 

Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (łac. dystrophia progressive pseudohypertro-

phica) jest chorobą genetyczną. Po raz pierwszy została opisana w 1861 roku przez 

francuskiego neurologa Guillaume’a Benjamina Amanda Duchenne’a. Dziedziczona 

jest w sposób recesywny, związany z chromosomem X. Nosicielem genu jest kobieta. 

Głównym problemem w dystrofii Duchenne’a jest brak wydzielania dystrofiny. Dystro-

fina stabilizuje komórki mięśniowe w czasie skurczu i rozkurczu mięśnia. Przebieg 

choroby uwarunkowany jest nieodwracalnym zanikiem tkanki mięśniowej. Jest naj-

cięższą i najczęstszą dystrofią mięśniową. Rozpoznanie następuje najczęściej dopiero 

między 3. a 6. rokiem życia, gdy pojawiają się trudności w poruszaniu się. Osłabienie, 

a następnie zanik mięśni następują symetrycznie. W dystrofii mięśniowej występuje 

konieczność terapii logopedycznej. Ograniczona ruchomość wynikająca z zaników 

mięśniowych wpływa na sprawność funkcjonowania w obszarze czaszki, szyi. Wczesna 

interwencja logopedyczna umożliwia podjęcie terapii ustno-twarzowej, czynności pry-

marnych. Interwencja ta to ćwiczenia manualne całego ciała, polega na oddziaływaniu 

na mięśnie zaangażowane w proces mowy (mięśnie oddechowe, mięśnie kontrolujące 

ustawienie głowy, mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie jamy ustnej i klatki piersiowej). 

Terapię mogą prowadzić neurologopedzi lub terapeuci terapii ustno-twarzowej. Terapię 

można rozpocząć od pierwszych dni po porodzie. Do uwarunkowań rozwoju czynności 

sekundarnej (artykulacji) należą ogólne zdolności ruchowe, prawidłowy poziom na-

pięcia mięśniowego oraz poziom wyspecjalizowania małej motoryki. Wskazuje to na 

zasadność podjęcia badań w kierunku wczesnego wykrywania dystrofii mięśniowej 

Duchenne’a. 
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Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a 

Streszczenie 

Praca zawiera opis etiologii i epidemiologii dystrofii mięśniowej. Dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a 

(łac. dystrophia progressive pseudohypertrophica) jest chorobą genetyczną. Po raz pierwszy została opisana 
w 1861 roku przez francuskiego neurologa Guillaume’a Benjamina Amanda Duchenne’a. Dziedziczona 

jest w sposób recesywny, związany z chromosomem X. Nosicielem genu jest kobieta. Głównym proble-

mem w dystrofii Duchenne’a jest brak wydzielania dystrofiny. Dystrofina stabilizuje komórki mięśniowe 

w czasie skurczu i rozkurczu mięśnia. Przebieg choroby uwarunkowany jest nieodwracalnym zanikiem 
tkanki mięśniowej. Jest najcięższą i najczęstszą dystrofią mięśniową. Kolejno przedstawione zostały prze-

bieg oraz typowe objawy choroby, zaburzenia mowy, a także problem funkcjonowania poznawczego. Przy 

ocenie funkcjonowania neuropsychologicznego u dzieci z DMD należy brać pod uwagę szeroki zakres 

domen poznawczych, w tym zdolności werbalne, funkcje wykonawcze i praksję. W szczególności subtelne 
upośledzenie funkcji wykonawczych można uznać za subkliniczny marker upośledzenia funkcji poznaw-

czych w zaburzeniach rozwojowych. Opisano wyniki badań skłaniające do wnioskowania o potrzebie 

interwencji logopedycznej wspierającej zrozumiałość artykulacyjną, a tym samym sprawność aparatu 

artykulacyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność wielospecjalistycznej opieki nad dzieckiem, w tym na 
metody fizjoterapeutyczne, jak również wsparcie rodziny chorego. Zauważono zasadność podjęcia wczesnej 

interwencji logopedycznej w zakresie edukacji i kontroli prawidłowego karmienia w sposób naturalny. 

Podkreślono, że wczesna interwencja logopedyczna umożliwia podjęcie terapii ustno-twarzowej czynności 

prymarnych. Interwencja ta to ćwiczenia manualne całego ciała, polega na oddziaływaniu na mięśnie 
zaangażowane w proces mowy (mięśnie oddechowe, mięśnie kontrolujące ustawienie głowy, mięśnie 

mimiczne twarzy, mięśnie jamy ustnej i klatki piersiowej). Terapię mogą prowadzić neurologopedzi lub 

terapeuci terapii ustno-twarzowej, rozpoczynając od pierwszych dni po porodzie. W pracy opisano uwa-

runkowania rozwoju czynności sekundarnej, (artykulacji), do której należą ogólne zdolności ruchowe, 
prawidłowy poziom napięcia mięśniowego oraz poziom wyspecjalizowania małej motoryki. Podkreślono 

zasadność podjęcia badań w kierunku wczesnego wykrywania dystrofii mięśniowej Duchenne’a. 

Słowa kluczowe: dystrofia mięśniowa; zespół orofacjalny; wczesna interwencja logopedyczna; czynności 

prymarne 

Early speech therapy intervention in children with Duchenne muscular dystrophy  

Abstract 
This article describes the etiology and epidemiology of muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy 

(Latin dystrophia progressive pseudohypertrophica) is a genetic disease. It was first described in 1861 by 

the French neurologist Guillaume Benjamin Amand Duchenne. It is inherited recessively linked to the X 

chromosome. The gene carrier is a woman. The main problem with Duchenne dystrophy is the lack of 
dystrophin secretion. Dystrophin stabilizes muscle cells during muscle contraction and relaxation. The 

course of the disease is conditioned by the irreversible loss of muscle tissue. It is the most severe and 

common muscular dystrophy. The course and typical symptoms of the disease, speech disorders and the 

problem of cognitive functioning are presented sequentially. A wide range of cognitive domains, including 
verbal abilities, executive functions, and praxia, should be taken into account when assessing neuropsy-

chological functioning in children with DMD. In particular, subtle executive impairment can be considered 

a subclinical marker of cognitive impairment in developmental disorders. The results of the research 
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leading to conclusions about the need for speech therapy intervention supporting the intelligibility of arti-

culation, and thus the efficiency of the articulation apparatus, are described. The necessity of multidiscipli-

nary childcare, including physiotherapeutic methods as well as support of the patient's family, was emphasized. 

The validity of early speech therapy intervention in the field of education and control of proper feeding in 
a natural way was noted. It was emphasized that early speech therapy intervention enables orofacial therapy of 

primary activities. This intervention is a manual exercise of the whole body, it works on the muscles 

involved in the speech process (respiratory muscles, muscles that control the position of the head, facial 

expression muscles, muscles of the mouth and chest). The therapy can be conducted by neurologists or 
orofacial therapists starting from the first days after childbirth. The paper describes the conditions for the 

development of secondary activity and articulation, which include general motor skills, the correct level of 

muscle tone and the level of specialization of fine motor skills. The legitimacy of undertaking research into 

the early detection of Duchenne muscular dystrophy was emphasized. 
Keywords: muscular dystrophy, orofacial syndrome, early speech therapy intervention, primary activities 
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Psychozy u pacjentów z różnymi rozpoznaniami  

i ich farmakoterapia 

1. Wprowadzenie 

Psychoza opisywana jest jako ciężka choroba psychiczna objawiająca się zanikiem 

samokrytycyzmu, niemożnością analizowania rzeczywistości, brakiem realistycznego 

myślenia; z towarzyszącymi objawami, które można rozdzielić na dwie grupy. Pierwsza 

z nich to symptomy pozytywne (wytwórcze), do których zalicza się omamy (halucynacje), 

urojenia, iluzje (złudzenia). Natomiast do drugiej grupy zalicza się objawy negatywne 

(ubytkowe) takie jak: wycofanie się chorego z życia społecznego i rodzinnego, anhedonię 

(utrata zdolności odczuwania przyjemności), alogię (zubożona mowa), zamknięcie się 

w sobie, uczucie pustki zarówno myślowej, jak i emocjonalnej. Objawy te uniemożli-

wiają odnalezienie się pacjenta w otaczającym go świecie. Patogeneza tej choroby nie 

jest jednoznaczna. Wiąże się ona z dysfunkcją neurotransmisji dopaminergicznej i sero-

toninergicznej w mózgu bądź organicznym uszkodzeniem mózgu; może mieć również 

podłoże fizjologiczne. 

2. Psychozy związane z pierwotnym uszkodzeniem mózgu 

Jednym z czynników występowania psychoz jest pierwotne uszkodzenie mózgu, 

a psychozy te określane są mianem psychoz organicznych. Najczęściej pojawiają się 

one w przebiegu zakażeń wirusowych, stanach niedoborów witaminowych, w chorobie 

Parkinsona czy w chorobach przemiany materii. Takim przypadkiem jest organiczny 

zespół amnestyczny (syndrom Korsakowa), związany z zaburzeniami pamięci świeżej. 

Zachowane są w nim wspomnienia z przeszłości, które miały miejsce przed wystąpie-

niem choroby. Psychoza Korsakowa związana jest z niedoborem witamin z grupy B, 

głównie tiaminy. Najczęściej występuje u alkoholików, ponieważ etanol upośledza ich 

wchłanianie w jelitach. Chory ma problemy z określeniem chronologicznych wydarzeń, 

nie ma możliwości spójnego wypowiadania się, a lukę w pamięci zapełnia konfabula-

cjami [1]. 

Kolejnym ze schorzeń, w którym mogą występować objawy psychotyczne jest pa-

daczka. Występowanie psychoz można zaobserwować w różnym czasie od wystąpienia 

drgawek – psychozy między napadami, po napadzie i w trakcie napadu drgawkowego 

[2]. Napadowym i ponapadowym psychozom można zapobiegać poprzez kontrolę drga-

wek; jednoczesne występowanie ponapadowych i chronicznych drgawek wymaga skoja-

rzonego i farmakologicznego leczenia [3]. Klasyfikacja zespołów psychoz u chorych 

na padaczkę została zaproponowana przez Bilikiewicza i dzieli się je na: 

 
1 gmagdalena98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmako-

dynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
3 Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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• psychozy z jakościowymi zaburzeniami świadomości, do których zalicza się stany 
majaczeniowe, stany zamroczeniowo-majaczeniowe – poprzedzają napad padacz-
kowy lub utrzymują się po jego wystąpieniu; 

• zaburzenia nastroju – maniakalne (charakteryzujące się wzmożonym samopo-
czuciem) lub depresyjne (spadek nastroju); 

• zespoły schizofreniczne; 

• inne powikłania psychotyczne – zespoły paranoiczne, zaburzenia parafreniczne [1]. 
Psychozy występujące u pacjentów chorych na padaczkę posiadają cechy psychozy 

schizofrenicznej. Cechy te zaliczane są do grupy symptomów pozytywnych, takich jak 
halucynacje i urojenia (które mogą mieć charakter urojeń paranoidalnych) [3]. 

W przypadku choroby Parkinsona objawy psychotyczne występują u około 15% 
chorych [1]. Obejmują one występowanie takich objawów jak: iluzje, halucynacje zwią-
zane z odczuwaniem obecności drugiej osoby czy pojawienie się krótkotrwałych oma-
mów wzrokowych w postaci barwnych plam lub obrazów o niezaostrzonych konturach 
w czarno-białych barwach. Ponadto obserwuje się również wizualne i niewizualne 
halucynacje oraz urojenia [4]. Występowanie takich psychoz można powiązać z kil-
koma czynnikami, takimi jak stopień zaawansowania choroby, upośledzenie funkcji 
kognitywnych, depresja czy zaburzenia snu. Jedna z fundamentalnych przyczyn wystę-
powania psychoz w chorobie Parkinsona dotyczy wzajemnego oddziaływania czynni-
ków egzogennych (leki, choroby współistniejące) oraz czynników endogennych (pato-
geneza choroby Parkinsona, która jest związana z zanikiem neuronów dopaminergicz-
nych w istocie czarnej mózgu) [5]. 

Bardzo często psychozy obserwuje się u chorych z rozpoznaniem choroby Alzhei-
mera – występują w przybliżeniu u około 50% pacjentów. Symptomy psychotyczne to 
urojenia i halucynacje. Ponadto u chorych obserwuje się błędne interpretacje zdarzeń 
[6]. Urojenia dotyczą najczęściej okradania pacjenta przez osoby trzecie (co związane 
jest z zaburzeniami pamięci). Występujące halucynacje natomiast odbierane są przez 
narząd wzorku – obserwuje się omamy wzrokowe związane z pojawianiem się osób lub 
przedmiotów znanych z przeszłości. Ponadto u chorych z otępieniem występują często 
lęki, fobie, zaburzenia nastroju czy zaburzenia rytmów dobowych [1]. Psychozy 
w chorobie Alzheimera sygnalizują o znacznie cięższym fenotypie, w którym obserwuje 
się gwałtowny spadek funkcji poznawczych, który ma miejsce jeszcze przed wystą-
pieniem psychozy [7]. 

3. Psychozy indukowane przyjmowanymi substancjami 

Kolejnym z czynników indukujących psychozy mogą być przyjmowane substancje – 
zarówno w celach leczniczych jak i rekreacyjnych, tzn. poprawy nastroju. Do sub-
stancji tych zalicza się środki psychostymulujące (amfetaminę, fenmetrazynę, kokainę, 
3,4-metylenodioksy-N-metyloamfetaminę [MDMA] zwaną ekstazą, psychodysleptyczne 
(meskalinę, psylocybinę, THC (tetrahydrokannabinol), LSD (dietyloamid kwasu D-lizer-
gowego), niektóre leki (atropinę i inne leki antycholinergiczne, tramadol, β-blokery, 
fluorochinolony) oraz alkohol. Psychozy występują przy długotrwałym przyjmowaniu 
oraz przy przedawkowaniu tychże substancji. W przypadku stosowania amfetaminy 
i kokainy występujące psychozy mają charakter podobny do przebiegu schizofrenii. Do 
typowych objawów wywołanych ostrym zatruciem amfetaminą należą omamy wzro-
kowe, jak również słuchowe – te jednak zdarzają się stosunkowo rzadko. Obserwuje 
się także ekstremalne pobudzenie. Stosujący te substancje szczególnie często doświad-
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czają urojeń prześladowczych [1]. Monitorowanie osób po przyjęciu MDMA wykazało 
wystąpienie euforii, pobudzenia psychoruchowego, omamów czuciowych i wzrokowych 
[1]. W przypadku środków psychodysleptycznych, takich jak LSD, dominującym efek-
tem indukowanym przez te substancje są wizualne halucynacje, audiowizualna syne-
stezja, czyli nietypowy odbiór bodźców dźwiękowych, pozytywne doznania derealizacji 
czy zjawiska depersonalizacji. Pacjenci po przyjęciu LSD wykazywali dobre samo-
poczucie, szczęście, dobre stosunki z innymi ludźmi, otwartość, a także wzrost zaufania 
[8]. LSD, meskalina oraz psylocybina indukowały wzmożoną zmianę ludzkiej świado-
mości, odczuwania emocji oraz zmieniały procesy poznawcze [9]. Stosowanie THC może 
prowadzić do lęku, psychoz i deficytów funkcji poznawczych [10]. Psychologiczne 
objawy manifestują się jako uczucie spokoju, euforii, zwolnienie biegu czasu, poczucie 
pewności siebie, zwiększenie wrażliwości na dźwięki [1]. Wśród działań niepożąda-
nych niektórych leków mogą znajdować się objawy psychiatryczne. Jednym z takich 
przykładów jest atropina (po przedawkowaniu) i skopolamina, po których obserwuje 
się nerwowość, podekscytowanie, halucynacje, euforię, dezorientację, ale też osłupie-
nie, śpiączkę i depresję układu oddechowego [11]. Stosowane w leczeniu nadciśnienia 
i arytmii β-blokery również mogą przyczynić się do występowania objawów psycho-
patologicznych, takich jak proste i złożone omamy wzrokowe – obserwowano je 
w przypadku leczenia propranololem [1]. Natomiast podczas terapii u młodego pacjenta 
metoprololem zauważono, że nawet w niewielkich dawkach może indukować ostre 
majaczenie [12]. Podczas stosowania tramadolu, leku przeciwbólowego z grupy częścio-
wych agonistów receptorów opioidowych, zaobserwowano koszmary nocne i omamy 
[1]. Fencyklidyna stosowana była jako środek ogólnie znieczulający i została wycofana 
ze względu na silne właściwości halucynogenne. Wśród symptomów, jakie powoduje, 
wyróżnia się urojenia, halucynacje i paranoje [13]. Ponadto zaburza myślenie, percepcję 
obrazu własnego ciała oraz poczucie czasu [1]. Objawy psychotyczne zaobserwowano 
również u pacjentów stosujących chemioterapeutyki z grupy fluorochinolonów. Do grupy 
tych leków należy lewofloksacyna o szerokim zakresie działania w leczeniu infekcji 
bakteryjnych. Ciężkim działaniem niepożądanym są objawy neuropsychiatryczne, wy-
stępujące rzadko, ale obserwowane nawet u pacjentów niebędących w grupie ryzyka 
czy wręcz przeciwnie – cieszących się dobrym zdrowiem. Objawy gwałtownie ustają 
po zaprzestaniu stosowania leku, więc szybkie rozpoznanie powoduje redukcję śmier-
telności i liczby powikłań. Odnotowano przypadek, w którym lewofloksacyna indukowała 
psychozę u młodej, zdrowej pacjentki [14]. Kolejnym lekiem z tej grupy – indukującym 
psychozy – jest cyprofloksacyna. Przypadek taki odnotowano u 49-letniego pacjenta, 
u którego wystąpiły objawy ciężkiej psychozy towarzyszącej leczeniu cyprofloksacyną. 
Drugorzędne efekty ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN) podczas lecze-
nia są rzadkie i zazwyczaj obejmują drobne zawroty głowy, a także łagodne bóle głowy. 
Mimo to odnotowuje się również rzadkie przypadki występowania drgawek lub halu-
cynacji. Fluorochinolony mogą wywoływać napad drgawek, ponieważ – przechodząc 
do ośrodkowego układu nerwowego – wywołują działanie antagonistyczne receptory dla 
kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) [15]. Przy nadmiernym stosowaniu alkoholu 
może dojść do stanów psychopatologicznych takich jak majaczenie alkoholowe 
(delirium tremens), halucynozy alkoholowe i zespół Otella (zazdrość urojeniowa). 
W przypadku majaczenia alkoholowego w obrazie klinicznym obserwuje się zaburzenia 
świadomości, lęk, pobudzenie. Występujące omamy najczęściej obejmują narząd wzro-
ku. Widziany obraz znacznie odbiega rozmiarami od obrazu rzeczywistego, tzn. duże 
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przedmioty widziane są jako małe i na odwrót. Ponadto w fazie psychozy może dojść 
do omamów słuchowych. Osoba słyszy przeraźliwe głosy, które chcą zaszkodzić pa-
cjentowi. Stan ten jest niebezpieczny nie tylko dla otoczenia, ale i dla samego pacjenta. 
Ze względu na występujące pobudzenie chorzy są gotowi do ataku, ucieczki czy niera-
cjonalnych zachowań. Halucynoza alkoholowa towarzyszy osobom chorym, spożywa-
jącym alkohol długotrwale, silnie uzależnionym. Do wystąpienia tego rodzaju psychozy 
dochodzi często przy połączeniu alkoholu z substancjami psychoaktywnymi. Najczęściej 
obserwowane omamy słuchowe to głosy dyskutujące o zachowaniu pacjenta, oskarżające 
i komentujące. Treści te są przykre, często obraźliwe. Pacjent interpretuje je w sposób 
urojeniowy; w takich sytuacjach może dojść do obserwowania treści prześladowczych. 
Osoba taka zachowuje się podobnie jak w przypadku delirium tremens – stara się bronić, 
odpowiada głosom, ucieka. Zespół Otella wywoływany jest intoksykacją alkoholową 
i wówczas obserwuje się go w postaci paranoi alkoholowej. Ponadto może stanowić 
jeden z objawów psychozy endogennej; występuje w przypadku choroby Alzheimera, 
w zapaleniach mózgu, nowotworach mózgu, stwardnieniu rozsianym. Zespół ten obja-
wia się urojeniami zazdrości. Chory przekonany jest o niewierności swojego partnera. 
Podaje wiele dowodów zdrad, które są ze sobą niepowiązane w sposób logiczny, a często 
wręcz absurdalne [1]. 

4. Psychozy związane z otoczeniem 

Jedna z przyczyn indukujących psychozy związana jest również z otoczeniem. 
Psychozy tego typu stosunkowo często mogą występować u imigrantów czy u osób 
przebywających w więzieniach. W pierwszym z przytoczonych przypadków można 
zaobserwować wzrost podejrzliwości i myśli paranoidalne u osób przebywających za 
granicą. Przebywając wśród osób obcych, zaczynają odnosić wrażenie, że ich styl życia, 
ubiór czy mowa są powodem lekceważenia, kpin lub odtrącenia. Izolacja społeczna 
jest jednym z czynników wyzwalających ryzyko wystąpienia objawów wytwórczych 
takich jak omamy słuchowe. Halucynacje te w większości przypadków nie są przy-
padkowe – słyszane głosy należą do osób wcześniej znanych i stanowią alternatywę 
wobec rzeczywistych bodźców społecznych. Ważną rolę w występowaniu zaburzeń 
psychicznych, zarówno endogennych, jak i wywołanych czynnikami zewnętrznymi jest 
stres, a także lęk związany z drastyczną zmianą życia, czy brakiem wsparcia od osób 
najbliższych. 

Drugi przypadek związany z otoczeniem dotyczy osób pozbawionych wolności. 
Występują wówczas stany reaktywne obserwowane u uwięzionych, dlatego określane 
są mianem „psychoz więziennych”. W tych stanach wyróżnia się trzy podstawowe postaci 
psychoz: 1) pseudodemencja – chory nie umie wykonać najprostszych czynności czy 
zdefiniować prostych pojęć; 2) puerylizm – pacjent zachowuje się jak dziecko; 
3) zespół Gansera – w tym przypadku więzień zachowuje się dziwacznie, wykonuje 
bezsensowne czynności, takie jak włożenie klucza do zamka odwrotną stroną, nie 
potrafi odpowiadać na najprostsze pytania [1]. Rzadko natomiast obserwuje się wystę-
powanie „reakcji dzikiego człowieka” czy stany osłupienia. Postaci te najczęściej prze-
platają się ze sobą i mogą przechodzić jedna w drugą [16]. U osób skazanych na śmierć 
mogą występować urojenia ułaskawienia. Skuteczne leczenie i terapia umożliwiają 
zaobserwowanie poprawy w warunkach więziennych, jednak duża część psychoz 
wymaga leczenia na oddziałach psychiatrycznych poza więzieniem [1]. 
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5. Farmakoterapia zaburzeń psychotycznych 

Wszystkie opisane przypadki, w których obserwuje się psychozy, podlegają farmako-

terapii i leczone są za pomocą leków neuroleptycznych. Leczenie to ma na celu zmniej-

szenie nasilenia objawów oraz ich częstotliwości i ma najczęściej charakter objawowy. 

W przypadku choroby o znanej przyczynie leczenie ma charakter przyczynowy (usu-

nięcie przyczyny zaburzenia). Leki dzieli się zwyczajowo na dwie generacje. Pierwsza 

z nich to klasyczne leki antypsychotyczne, do których należą pochodne fenotiazynowe 

oraz butyrofenonu, natomiast druga generacja to leki atypowe – nowsze – obecnie 

częściej wykorzystywane ze względu na mniejszą liczbę działań niepożądanych i ich 

łagodniejszy przebieg. Ponadto leki atypowe wykazują podobną do klasycznych sku-

teczność w znoszeniu objawów wytwórczych i znacząco wyższą w przypadku objawów 

negatywnych. Warto również wspomnieć o początku formowania się trzeciej generacji 

leków przeciwpsychotycznych, do których zalicza się kariprazynę, aripiprazol, lurazidon, 

perispiron. 

Leki neuroleptyczne oddziałują na wiele receptorów. W głównej mierze to anta-

goniści receptorów dopaminergicznych, w szczególności receptorów D2. W układzie 

tym występuje kilka typów tych receptorów. Jedne z nich należą do grupy D1 (recep-

tory D1 oraz D5), inne do grupy D2 (receptory D2, D3, D4). Grupa D1 to receptory 

postsynaptyczne związane z aktywowaniem cyklazy adenylowej, powodujące wzrost 

aktywności neuronów w OUN. Natomiast druga grupa hamuje cyklazę adenylową; 

w ten sposób dochodzi do hamowania neuronów w OUN; mogą one również wpływać 

na mechanizmy wapniowe i kanały potasowe. Receptory D2 i D3 zaliczane są do auto-

receptorów. W zależności od struktur ośrodkowego układu nerwowego częstość wystę-

powania danego typu receptora może być różna, np. receptory D2 w przeważającej 

mierze występują w prążkowiu, gałce bladej, jądrze półleżącym przegrody (n. accumbens), 

opuszce węchowej i istocie czarnej, D3 w układzie limbicznym, natomiast D4 w korze 

czołowej. Skutkiem blokady tych receptorów w pierwszym etapie dochodzi do kom-

pensacyjnego pobudzenia neuronów i gwałtownego uwalniania dopaminy. Dopiero 

w późniejszym okresie po przyjęciu leków przeciwpsychotycznych obserwuje się spadek 

stężenia tego przekaźnika. Największa liczba blokowanych receptorów blokowa przez 

leki neuroleptyczne, tak jak wspomniano wcześniej – dotyczy receptora D2, który 

licznie występuje w układzie pozapiramidowym. Układ ten odpowiedzialny jest za re-

gulację napięcia mięśni poprzecznie prążkowanych, a także współdziała w wyzwalaniu 

ruchów dowolnych. Z tego faktu wynika też jedno z głównych działań niepożądanych – 

blokowanie tych receptorów w szlaku nigrostriatalnym odpowiedzialnym za ruch i ko-

ordynację po pewnym czasie od rozpoczęcia przyjmowania leków wyzwala polekowe 

objawy parkinsonowskie (sztywność i drżenie mięśni, spowolnienie ruchowe). Znacznie 

silniejsze działania obserwuje się po przyjmowaniu leków klasycznych, ponieważ blo-

kują one znaczną pulę receptorów dopaminergicznych np. haloperidol do 80%, a leki 

atypowe około 30-40%. Stopień blokowania receptorów dopaminergicznych przez neuro-

leptyki jest wystarczający, aby zapobiec objawom psychotycznym, a jednocześnie zbyt 

mały, by wywołać silne objawy pseudoparkinsonowskie. Blokowanie receptorów D2 

w obszarze chemorecepcyjnym opuszki wyzwala też działanie silnie przeciwwymiotne. 

Dotyczy ono głównie leków klasycznych. Leki te blokują również inne typy receptorów. 

Blokowanie receptorów cholinergicznych muskarynowych osłabia polekowe działania 

parkinsonowskie, lecz dochodzi wówczas do wyzwalania kolejnych działań niepożąda-
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nych, takich jak zaparcia czy suchość w jamie ustnej. Podobnie neuroleptyki posiadają 

działanie antagonistyczne w stosunku do receptora α1, powodując hipotensję i uspoko-

jenie, ponadto wzmacnia się przeciwdopamninergiczny mechanizm działania. Neuro-

leptyki fenotiazynowe oddziałują także na receptory histaminowe H1, blokując je 

i przyczyniając się tym samym do działania uspokajającego, przeciwwymiotnego oraz 

przeciwalergicznego. Takiego działania nie wykazują pochodne butyrofenonu (halope-

ridol). Pierwsza generacja leków neuroleptycznych wykazuje silne działania na układ 

hormonalny, powodując szereg działań niepożądanych zarówno u kobiet, jak i u męż-

czyzn. Zalicza się tu mlekotok, powiększenie gruczołu piersiowego związane ze zwięk-

szonym wydzielaniem prolaktyny. Dodatkowo podczas stosowania tych leków zmniejsza 

się wydzielanie gonadotropin, co wpływa na zaburzenia cyklu miesiączkowego oraz 

wtórny brak miesiączek u kobiet, obserwuje się również nadmierne owłosienie; nato-

miast u mężczyzn dochodzi do osłabienia potencji, a także do oligospermii. Szcze-

gólnie często przy stosowaniu leków klasycznych obserwuje się wzrost łaknienia oraz 

działanie hipotermiczne, ze względu na hamowanie przekaźnictwa noradrenergicznego 

i serotoninergicznego. Warto wspomnieć również o obniżaniu progu drgawkowego 

przez te leki. Nowe standardy leczenia nie zalecają stosowania klasycznych leków neuro-

leptycznych w przypadku wystąpienia incydentów pozapiramidalnych, w tych sytuacjach 

lekami pierwszego rzutu są neuroleptyki atypowe. Leki te są lepiej tolerowane, posia-

dają korzystny wpływ na procesy kojarzeniowe i poznawcze (poprawa pamięci i fluencji 

słownej). Jak już wcześniej wspomniano, powodują słabsze objawy parkinsonowskie 

ze względu na fakt, że wiążą się znacznie silniej z receptorem 5-HT2A niż z recep-

torem D2; w przypadku niektórych leków działanie to jest najsilniejszym efektem. Dzięki 

temu mechanizmowi obserwuje się również korzystny wpływ dotyczący zwalczania 

objawów negatywnych. Leki te lepiej dysocjują od receptora, słabiej blokują dane 

receptory oraz wykazują mały potencjał katalaptogenny. Ze względu na znacznie 

częstsze stosowanie leków drugiej generacji warto przybliżyć najważniejsze z nich. 

Lekiem odniesienia dla neuroleptyków atypowych jest klozapina. Wykazuje ona 

słabszy wpływ blokujący na receptory D2, silniejszy na receptory 5-HT2A, blokuje też 

adrenergiczne receptory α1, α2 oraz receptory histaminowe H1, muskarynowe (M) 

oraz dopaminergiczne D4. Jest skuteczna w przypadku oporności na leki klasyczne, 

działa też uspokajająco. Obserwuje się to w szczególności w początkowym etapie przyj-

mowania. Po około pięciu dniach hamuje pobudzenie, a po tygodniu do trzech tygodni 

wykazuje działanie antyautystyczne. Znosi objawy wytwórcze i negatywne (selektywność 

do układu limbicznego). Jest to lek akceptowany i dobrze tolerowany przez pacjentów, 

pozytywnie wpływa na procesy poznawcze i pamięć, obserwuje się spadek myśli 

samobójczych u pacjenta. Nie wpływa na gospodarkę hormonalną. Podczas stosowania 

należy regularnie przeprowadzać badanie hematologiczne ze względu na możliwość 

wystąpienia agranulocytozy, ponadto do działań niepożądanych zaliczyć również można 

wzrost masy ciała, zaburzenia rytmu serca – częstoskurcz, ślinotok, ortostatyczne spadki 

ciśnienia, drgawki oraz – stosunkowo rzadko – hipertermię. Lek ten stosowany jest 

doustnie oraz domięśniowo. Stosowana jest w przypadku psychoz występujących 

w chorobie Parkinsona jako lek rekomendowany [5]. 

Kolejnym lekiem z tej grupy jest kwetiapina [17]. Charakteryzuje się silnym powi-

nowactwem do receptora serotoninergicznego 5-HT2 w porównaniu do receptora D2. 

Wykazuje również powinowactwo do receptorów α1, α2, M oraz H1. Nie obserwuje 
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się objawów pozapiramidowych lub występują bardzo rzadko; słabo wpływa na stężenie 

prolaktyny. Najpoważniejszym objawem niepożądanym jest wywoływanie spadku ciś-

nienia tętniczego i odruchowego częstoskurczu. Jest zazwyczaj lekiem pierwszego rzutu 

w leczeniu psychoz u chorych z rozpoznaniem choroby Parkinsona, mimo że wykazuje 

słabszą skuteczność w porównaniu z klozapiną [5]. 

Olanzapina natomiast odznacza się względnie słabszym powinowactwem do recep-

tora D2 w porównaniu z 5-HT2A. Jest antagonistą receptorów M oraz H1. Ponadto 

aktywuje czynnik transkrypcyjny c-fos w korze przedczołowej (korzystne działanie na 

objawy negatywne). Działa sedatywnie, anksjolitycznie, nie wywiera toksycznego wpły-

wu na szpik. W przypadku wystąpienia psychoz amfetaminowych najczęściej stosuje się 

olanzapinę – ze względu na dobrą tolerancję i lepszy profil bezpieczeństwa niż wcześniej 

często stosowany haloperidol (lek klasyczny) [18]. 

Ziprasidon to słaby antagonista receptorów α1, α2, muskarynowych i histaminowych. 

Silnie wiąże się z receptorami D2 i 5-HT2. Ponadto hamuje wychwyt neuronalny nor-

adrenaliny oraz serotoniny w bardzo zbliżony sposób do trójpierścieniowych leków 

przeciwdepresyjnych (TLPD). Jest również silnym agonistą receptora 5-HT1A. Powo-

duje senność i nieznaczne objawy pseudoparkinsonowskie. 

Efekt działania zotepiny (lek niedostępny w Polsce) związany jest z wpływem na 

receptory dopaminergiczne, serotoninergiczne; zotepina jest antagonista receptorów 

D2, 5-HT2A, 5-HT2C, D1, 5-HT6 oraz 5-HT7. Lek blokuje wychwyt neuronalny 

noradrenaliny tak jak TLPD. Może powodować zaburzenia ze strony układu pozapira-

midowego oraz wzrost wydzielania prolaktyny [17]. 

Asenapina to antagonista receptora dopaminergicznego D2 oraz serotoninowego  

5-HT2A. Podawana jest w postaci tabletek podjęzykowych, ponieważ stosowana do-

ustnie jest słabo wchłaniana. Randomizowane, kontrolowane badania wykazały, że po-

danie asenapiny podjęzykowo poprawiło występujące objawy schizofrenii porównywalnie 

do innych leków atypowych – risperidonu i olanzapiny. Asenapina wykazuje korzystną 

aktywność w ostrych psychozach maniakalno-depresyjnych, a także w mieszanych epi-

zodach związanych z chorobą dwubiegunową. Działania niepożądane podczas stoso-

wania tego leku obejmują: zawroty głowy, senność, znużenie, wymioty, akatyzję, lęk [19]. 

Iloperidon, podobnie jak asenapina, jest antagonistą receptorów D2 oraz 5-HT2A; 

stosowany jest w leczeniu schizofrenii [20]. Lek ten jest tak samo efektywny jak halo-

peridol, risperidon oraz ziprasidon w przypadku redukowania objawów schizofrenicz-

nych. Działania niepożądane są łagodne i obejmują: bóle głowy, hipotensję, suchość 

w ustach, przyrost wagi. Iloperidon indukuje również wydłużenie odstępu QT w zapisie 

elektrokardiograficznym serca. W badaniach długotrwałych wykazał obiecujący profil 

tolerancji i bezpieczeństwa [21]. 

Paliperidon to główny aktywny metabolit risperidonu. Wykazuje wysokie powino-

wactwo wobec receptorów D2 oraz 5-HT2A; w mniejszym stopniu wykazuje też powi-

nowactwo do receptorów: 5-HT7, H1, α1 oraz α2. W badaniach przedklinicznych 

wykazywał działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, stabilizujące nastrój oraz prze-

ciwbólowe [22]. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz chorób schizoafektywnych. 

Amisulpiryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów dopaminergicznych D1, 

D4, D5, serotoninergicznych, noradrenergicznych, histaminowych oraz cholinergicznych. 

Wykazuje natomiast wybiórcze powinowactwo do receptorów D2 i D3, przy czym efekt 

wpływu na te receptory jest zależny od dawki. Jest on lekiem bardziej efektywnym na 
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objawy wytwórcze, jak i negatywne, w porównaniu z lekami typowymi w leczeniu 

schizofrenii. Dodatkowo wykazuje lepszą skuteczność w wypadku objawów depresyj-

nych. Do działań niepożądanych zalicza się: przyrost masy ciała, wzrost wydzielania 

prolaktyny, może też wydłużać odcinek QT, natomiast rzadziej powoduje sedację [23]. 

Sulpiryd stosowany jest w ostrych przewlekłych psychozach, szczególnie gdy współ-

istnieją z upośledzoną aktywnością. Może być również stosowany w depresji, gdy inne 

leki przeciwdepresyjne nią są skuteczne, a także w chorobach gastroenterologicznych. 

Właściwości sulpirydu wynikają z antagonistycznego działania na receptory D2, D3, 

D4 w OUN. Biodostępność tego leku po podaniu doustnym jest niewielka i wynosi 

około 35% [24]. 

Kolejnym lekiem z tej grupy jest sertindol. Jest to pochodna indolu, która wykazuje 

wysokie powinowactwo do receptorów D2, 5-HT2A, działa także na receptory α1. Lek 

może powodować ryzyko wystąpienia arytmii, wydłuża odcinek QT, powoduje wzrost 

masy ciała. Wykazuje również działanie sedatywne, a także upośledza zdolność prowa-

dzenia i obsługi maszyn. Jest on dobrze tolerowany, korzystnie wpływa na symptomy 

negatywne i pozytywne [25]. 

Lumateperon jest jednym z nowszych atypowych neuroleptyków, który został 

zatwierdzony w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, ze wskazaniem schizofrenii 

u osób dorosłych. Wykazuje powinowactwo do receptora dopaminergicznego D2, sero-

toninergicznego 5-HT2A, a ponadto w mniejszym stopniu do receptora histaminowego 

H1, adrenergicznego α1; jest również częściowo inhibitorem wychwytu zwrotnego sero-

toniny. Efekt działania na objawy w schizofrenii jest porównywalny z efektami po za-

stosowaniu risperidonu, ale jest lepiej tolerowany. Ocenia się stosowanie lumateperonu 

w terapii epizodów manii, a także depresji u pacjentów z chorobą dwubiegunową. 

Działania niepożądane obejmują: senność, zawroty głowy, suchość w ustach, znużenie, 

przekrwienie nosa, lęki oraz przyrost masy ciała [26]. 

Pimavanserin jest neuroleptykiem atypowym stosowanym w leczeniu halucynacji 

i psychoz u pacjentów z chorobą Parkinsona. Jest on odwrotnym agonistą i antagonistą 

receptora serotoninergicznego 5-HT2A. Znacznie słabiej oddziałuje na receptor 5-HT2B 

oraz 5-HT2C. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów dopaminergicznych, z tego 

względu jest odpowiedni dla osób, u których występują psychozy związane z chorobą 

Parkinsona – zazwyczaj pacjenci są oporni na działanie innych leków atypowych i może 

dochodzić do pogorszenia objawów związanego z inhibicją receptorów dopaminergicz-

nych. Działania niepożądane obejmują senność, bóle głowy, halucynacje oraz obrzęki 

obwodowe [27]. 

Brekspiprazol stosowany jest głównie w leczeniu schizofrenii i w zaburzeniach de-

presyjnych. Swoją strukturą i mechanizmem działania przypomina aripiprazol. Jest 

częściowym agonistą receptorów dopaminergicznych D2 i serotoninergicznych 5-HT2A, 

a także 5-HT1A. W kilku przeprowadzonych randomizowanych badaniach kontrolnych 

działanie tego leku było związane ze zmniejszeniem objawów schizofrenii oraz poprawą 

nastroju w przebiegu zaburzeń depresyjnych w porównaniu z placebo. Do działań nie-

pożądanych zalicza się akatyzję, sedację, wstrząs, zawroty i bóle głowy, mdłości, przyrost 

wagi [28]. 

Melperon wykazuje antagonizm w stosunku do receptora dopaminergicznego D2, 

a także serotoninergicznego 5-HT2A. Dawki doustne są szybko wchłaniane. Wskaza-

niem do stosowania tego leku jest schizofrenia, zaburzenia snu, pobudzenie oraz zabu-
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rzenia psychomotoryczne u pacjentów geriatrycznych, psychiatrycznych, uzależnionych 

od alkoholu [29]. 

Z kolei blonanserin należy do leków antypsychotycznych atypowych Został zatwier-

dzony w Japonii w 2008 roku. Blonanserin wiąże się i blokuje receptory D2, D3 oraz 

receptory 5-HT2A. Wykazuje też powinowactwo do pozostałych receptorów dopami-

nergicznych i serotoninergicznych, lecz w mniejszym stopniu. Wskazaniem do leczenia 

jest schizofrenia – ze względu na skuteczność w zwalczaniu objawów negatywnych [30]. 

Ostatnim lekiem z tej grupy jest remoksiprid – antagonista receptora D2. Chroniczne 

stosowanie leku zwiększa ekspresję tego receptora, a jednocześnie zmniejsza ekspresję 

receptorów D1 oraz D5 w korze przedczołowej. Aktywność ta jest powiązana z dzia-

łaniem antypsychotycznym remoksipridu. Wykazuje on słabsze wiązanie z tymi recepto-

rami niż dopamina. W przyszłości zależność ta może mieć znaczenie w ograniczeniu 

częstotliwości psychoz w przypadku choroby Parkinsona [31]. Ponadto wykazuje 

niewielkie oddziaływania na inne rodzaje receptorów: serotoninergiczne, histaminowe, 

noradrenergiczne, cholinergiczne [32]. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii [31]. 

Ostatnią grupą leków są leki najnowsze, uznawane za trzecią generację leków prze-

ciwpsychotycznych. Pierwszym z nich jest aripirazol. Wykazuje on działanie ago-

antagonistyczne na receptor D2 oraz receptor 5-HT1A. Jest też słabym antagonistą 

receptorów 5-HT2. Przyjmowany może być w postaci doustnej oraz w postaci iniekcji 

o przedłużonym działaniu (DEPOT). Generalnie lek ten jest bardzo dobrze tolerowany, 

z niskim współczynnikiem działań niepożądanych ze strony układu motorycznego oraz 

metabolicznego, które zdarzają się powszechnie przy stosowaniu innych leków anty-

psychotycznych. Nie powoduje zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, nie obserwuje 

się przyrostu masy ciała ani działań cholinolitycznych; korzystnie wpływa na funkcje 

poznawcze. Występuje jednak duże ryzyko akatyzji i może pojawić się wstrząs. Le-

czenie aripirazolem wiąże się ze spadkiem poziomu prolaktyny oraz redukcją odstępu 

QTc w zapisie elektrokardiograficznym [33]. 

Kolejnym nowym lekiem jest kariprazyna. Zakłada się, że jest to lek bezpieczny 

i efektywny, o szerokim spektrum działania w psychiatrii, z rożnym profilem symp-

tomów – od ostrych objawów psychotycznych przez uzależnienia po objawy nega-

tywne i kognitywne [34]. 

Lurasidon należy do najnowszych leków, stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz 

w epizodach depresji występującej w afektywnej chorobie dwubiegunowej [35]. 

Wykazuje on antagonizm do receptora D2 oraz 5-HT2A. Jest też częściowym agonistą 

receptora 5-HT1A, nie oddziałując w znaczącym stopniu na inne receptory: muskary-

nowe, histaminowe. 

Perospiron stosowany jest głównie w leczeniu schizofrenii. Jest antagonistą receptora 

5-HT2A oraz receptora D2, a także agonistą receptora 5-HT1A [36]. Lek ten jest efek-

tywny przy objawach pozytywnych i negatywnych. Objawy pozapiramidowe zdarzają 

się zazwyczaj rzadziej i mają łagodniejszy przebieg w porównaniu z haloperidolem 

[37]. Stosowany jest u kobiet ciężarnych w przypadku wystąpienia halucynacji słu-

chowych [38]. 
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6. Podsumowanie 

Na występowanie psychoz może mieć wpływ wiele czynników. Ich przebieg może 

być zróżnicowany, lecz w każdym z przypadków należy podjąć leczenie. Jest to bardzo 

istotne, ponieważ epizody takie mogą się powtarzać, stanowiąc zagrożenie nie tylko 

dla zdrowia czy życia chorej osoby, ale również dla najbliższego otoczenia. Leki neuro-

leptyczne atypowe są lekami pierwszego rzutu, gdyż są lekami bezpiecznymi, dobrze 

tolerowanymi, a ich działania niepożądane są stosunkowo niewielkie i jeśli występują – 

mają łagodny przebieg. 
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Psychozy u pacjentów z różnymi rozpoznaniami i ich farmakoterapia 

Streszczenie 

Psychozy bardzo często kojarzone są przez społeczeństwo tylko ze schizofrenią, lecz mogą być indukowane 

przez wiele różnych czynników, np. egzogennych – związanych z otoczeniem (psychozy wśród imigrantów 
czy ludzi pozbawionych wolności) lub też z przyjmowaniem różnych związków chemicznych (zarówno 

substancji psychoaktywnych, stosowanych w celach rekreacyjnych, jak również jako skutki uboczne przyj-

mowania leków). Dodatkowo mogą uaktywniać się na różnych etapach chorób, takich jak choroba Parkin-

sona, choroba Alzhaimera czy padaczka. Opisane przypadki podlegają leczeni przy wykorzystaniu leków 
przeciwpsychotycznych dzielących się na dwie (czasami trzy) generacje. Każda z tych generacji różni się 

nie tylko oddziaływaniem na poszczególne receptory, ale także obecnością oraz częstotliwością działań nie-

pożądanych. W dzisiejszych czasach ilość stosowanych neuroleptyków znacznie wzrosła, z tego względu 

w niniejszej publikacji zostały opisane te, które są lekami popularnymi i rekomendowanymi w przypadku 
wystąpienia psychoz, tj. leki należące do drugiej generacji leków przeciwpsychotycznych. 

Słowa kluczowe: psychozy, neuroleptyki, halucynacje, farmakoterapia, urojenia 

Psychosis in patients with different diagnoses and their pharmacotherapy 

Abstract 

Psychoses are very often associated by society only with schizophrenia, but they can also be induced by 

many different factors, such as exogenous – related to the environment (psychosis among immigrants or 
people deprived of freedom), or the ingestion of various chemical compounds (both psychoactive substances, 

used for recreational purposes, and as side effects of taking drugs). In addition, they can activate at various 

stages of diseases such as Parkinson's disease, Alzhaimer's disease or epilepsy. The described cases are 

subject to treatment, using for this purpose groups of antipsychotic drugs divided into two (sometimes 
three) generations. Each of these generations differs not only in the impact on individual receptors, but also 

in the presence and frequency of side effects. Nowadays, the number of neuroleptics in use has increased 

significantly, and for this reason, this publication describes those that are much more popular and 

recommended drugs in cases of psychosis, i.e. drugs belonging to the second generation of antipsychotics. 
Keywords: psychoses, neuroleptics, hallucinations, pharmacotherapy, delusions 
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Wpływ oddziaływania muzyką na układ odpornościowy 

w warunkach prawidłowych i patologicznych – 

przegląd badań doświadczalnych i klinicznych 

1. Wstęp – zastosowanie muzyki w medycynie: aspekty historyczne 

Najstarszy dowód świadczący o terapeutycznym działaniu muzyki znajduje się 

w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela (1 Sm, 16, 14-23). Opisano 

w niej wpływ gry Dawida na harfie na poprawę stanu zdrowia króla Saula dotkniętego 

depresją [1, 2]. 

Wśród ludów pierwotnych muzyka była nieodzownym elementem rytuałów ple-

miennych – wykorzystywano jej działanie energetyzujące, katarktyczne, ekstatyczne, 

hipnotyczne i kontemplacyjne [3, 4]. 

W starożytnej Grecji i Rzymie muzykę wykorzystywano jako środek przeciw-

depresyjny lub uspokajający w stanach pobudzenia. Greckie peanu – tzw. „pieśni 

o zdrowie” – znalazły zastosowanie w leczeniu padaczki. Wierzono też, że przyspieszały 

gojenie się ran, a także zmniejszały bóle porodowe. W II wieku p.n.e. w sanktuarium 

boga medycyny Asklepiosa powoływano chóry, których śpiew miał prowadzić do 

oczyszczenia duszy. Według starożytnych greków bogowie byli ściśle powiązani 

z muzyką. Wierzono m.in., że gra Apolla na lirze będzie kończyła wszystkie konflikty, 

nawet rozlewy krwi dokonywane przez boga Aresa. 

W czasach Pitagorasa uznawano, że rytmy, tonacje i brzmienie instrumentów mogą 

wpływać na postawę moralną człowieka, zaś muzyka może wywierać działanie uspo-

kajające czy też doprowadzać do szaleństwa [3]. 

Ważną rolę w rozwoju muzykoterapii odegrał Platon. Wprowadzona przez niego 

koncepcja profilaktyki psychohigienicznej zakładała wpływ muzyki na kształtowanie 

osobowości oraz na rozwój moralny człowieka. Arystoteles kontynuował rozważania 

filozoficzne Platona na temat wpływu muzyki na człowieka i podczas przedstawień 

teatralnych zaczął uważniej przyglądać się zachowaniom aktorów oraz widzów. Do-

strzegł różnorodność reakcji ludzkich w zależności od rodzaju słuchanej muzyki. 

Z czasem polecał stosowanie dźwięków fletu w celu wyzwolenia uczuć, wyładowania 

afektu i uzyskania spokoju. Plutarch w tym samym celu zalecał stosowanie muzyki 

pogrzebowej, która pobudza do łez, pozwalając wyzwolić uczucia, przy stopniowo 

wyczerpującej się sile żalu. Z kolei rzymski filozof, prawnik i pisarz Celsus zalecał 

chorym na depresję początkowo hałaśliwe dźwięki cymbałów, później muzykę 
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spokojniejszą. Kolejni starożytni medycy zalecali słuchanie muzyki jako środka przeciw-

padaczkowego (dźwięk fletu), leczącego ostre stany urojeniowe (muzyka harfy), 

pomocnego w leczeniu niepokoju, niemocy, obłędu i rwy kulszowej [4]. 

W epoce renesansu podkreślany był emocjonalny aspekt działania śpiewu, który 

przenika do najgłębszej części duszy, wprowadza w ruch krew lub ją zatrzymuje. 

Zarlino wskazywał na szereg zastosowań muzyki: w leczeniu szaleństwa, w przepę-

dzaniu zarazy, uśmierzaniu bólu. Największą skuteczność przypisywano muzyce 

w leczeniu chorób psychicznych [4]. 

Wpływ muzyki na emocje był podkreślany szczególnie w epoce baroku. Wówczas 

melodia stanowiła popularny sposób wyrażania i wywoływania uczuć. Muzyka baroku 

miała za zadanie wytrącać człowieka ze stanu równowagi, prowokować go do uczuć 

ekstremalnych, wprowadzać w stan ekstazy. Wydobywające się dźwięki miały wyrażać 

bądź wzbudzać afekty związane z cierpieniem, bólem, radością itp., trwające krótko 

i połączone ze zmianami funkcji układu wegetatywnego oraz występowaniem różnych 

symptomów fizjologicznych, jak czerwienienie twarzy, wzmożone bicie serca, nad-

mierne wydzielanie śliny itd. [5]. 

Za pierwszy dokument medyczny, nawiązujący do leczniczych właściwości muzyki, 

uznaje się rozprawę włoskiego teoretyka muzyki A. Kirchera „Phonurgia nova” z 1673 

roku. Autor posłużył się popularną wówczas teorią tzw. pneumy i tchnień życiowych, 

która wyjaśniała wzajemne oddziaływanie duszy i ciała: Ruch krwi dociera do jam 

mózgu, tworząc tam tchnienia duchowe, które pośredniczą między ciałem a duszą. 

Szybkość ruchu tchnień zależy od temperamentu słuchacza. Ruch ten możemy zmieniać 

bodźcami zewnętrznymi i muzyką. W tekście przedstawione zostały przykłady rodzajów 

kuracji muzycznej, uwzględniające zarówno wskazania, jak i przeciwwskazania. Kir-

cher w swojej pracy dowodzi, że muzyką można leczyć ukąszenia przez jadowite 

pająki, stany podgorączkowe, a nawet zapobiegać zawałowi serca [6]. 

W XIX wieku Retard, Corning, Quartant i Vescelius wykorzystywali muzykę 

w leczeniu afazji i często towarzyszącej jej amuzji, w stanach gorączkowych w celu 

regulowania czynności oddechu i tętna, łagodzenia objawów po narkozie oraz objawów 

nerwicy w zastosowaniu muzyki podczas snu. W XX wieku na podstawie analizy 

obserwacji i opisów starożytnych i nowożytnych uznano, że muzyka może mieć silny 

wpływ na łagodzenie bólu. Dzięki czemu muzykę zaczęto stosować m.in. w czasie 

zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie czy ginekologii. Wska-

zywano również na potencjalną przydatność stosowania odpowiednio dobranej muzyki 

w leczeniu psychiatrycznym [6, 7]. 

Obecnie metody oddziaływania dźwiękiem w celu osiągnięcia efekt terapeutycz-

nego stosowane są między innymi w psychiatrii, kardiologii, neurologii, pediatrii, 

geriatrii, chirurgii, położnictwie, opiece paliatywnej, stomatologii. Jest to przede wszystkim 

metoda wspierająca podstawowe leczenie pacjenta. Chociaż literatura dotycząca efek-

tów oddziaływania muzyką na poziomie psychologicznym czy socjologicznym jest 

dość obszerna, znacznie mniej zaawansowana jest wiedza w zakresie możliwych mecha-

nizmów fizjologicznych leżących u podłoża korzystnych efektów terapeutycznego 

oddziaływania dźwiękiem [8, 9]. 
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2. Cel pracy i metodologia 

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie 

wpływu interwencji muzycznej na funkcje układu odpornościowego. 

W odniesieniu do badań dotyczących zastosowania muzyki w medycynie wyróżnia 

się trzy terminy: „leczenie muzyką”, „muzykoterapia” oraz „interwencja muzyczna”. 

Zgodnie z definicją Amerykańskiego Towarzystwa Muzykoterapii (ang. American 

Music Therapy Association) termin „muzykoterapia” jest stosowany dla określenia 

opartego na dowodach naukowych wykorzystania przez wykwalifikowanego muzyko-

terapeutę różnych metod oddziaływania muzyką w celu uzyskania określonych doznań 

muzycznych i poprawy zdrowia. W różnych modelach muzykoterapii, wykorzystywanej 

obecnie w medycynie, wyróżnia się cztery główne metody: receptywną (słuchanie), 

improwizację, odtwarzanie oraz tworzenie (komponowanie) muzyki za pomocą ciała, 

głosu lub prostych instrumentów muzycznych (rys. 1). 

 
Rysunek 1.Rodzaje oddziaływania muzyką stosowane w medycynie; opracowanie własne na podstawie [10] 

Termin „interwencja muzyczna” stosowany jest do opisu sytuacji wykorzystania 

przez personel medyczny lub zawodowych muzyków różnych form aktywności mu-

zycznej w celu poprawy zdrowia lub w celach rekreacyjnych. Dla określenia sytuacji, 

w której personel medyczny oferuje bierne słuchanie odtwarzanej muzyki przed, 

w trakcie lub po wykonanych interwencjach medycznych w celach leczniczych, stoso-

wane jest pojęcie „leczenie muzyką” (ang. music medicine). 

Podstawą dla dokonania niniejszej oceny aktualnego stanu wiedzy w zakresie wpływu 

muzyki na funkcje układu odpornościowego był systematyczny przegląd piśmiennictwa 

w oparciu o bazy danych: PubMed, Science Direct oraz Wiley Online Library. W celu 

wyodrębnienia wszystkich publikacji dotyczących wpływu muzyki na funkcje układu 

odpornościowego, bez względu na sposób zastosowania muzyki (muzykoterapia, inter-

wencja muzyczna, leczenie muzyką), wybrane źródła zostały wyłonione w oparciu 

o zastosowanie słów i haseł kluczowych takich jak: „music and immune system”, „music 

and immunity”, „music and lymphocytes”, „music and immune cells”, „music and 
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cytokines”, „music and immunoglobulins”. W oparciu o tę metodologię, wyodrębniono 

badania doświadczalne i kliniczne, których wyniki były publikowane w latach 1996-

2018 celem dokonania przeglądu i syntezy wniosków. Z uwagi na to, że w opisie 

metodologii wielu badań nie wskazano kwalifikacji członków zespołu badawczego, 

zajmujących się doborem metod zastosowania muzyki (brak informacji na temat posia-

dania dyplomu muzykoterapeuty) – w niniejszej pracy w przypadku braku takich infor-

macji używano terminu „oddziaływanie muzyką”. Z uwagi na to, że używane w poszcze-

gólnych badaniach metody oddziaływania muzyką były zróżnicowane – w wielu 

fragmentach niniejszego przeglądu zdecydowano się na ich szczegółowe opisanie ze 

względu na możliwy istotny wpływ metodologii na uzyskane wyniki. Ostatni rozdział 

pracy stanowi syntezę opisanych dotąd obserwacji. 

3. Wpływ muzyki na układ odpornościowy 

Zmiany w zakresie funkcji układu odpornościowego mogą być powiązane z wpły-

wem muzyki na układ nerwowy i hormonalny. Przez długi czas uważano, że układ 

odpornościowy stanowi niezależnie funkcjonujący system w organizmie człowieka. 

Obecnie wiadomo, że istnieje wiele zależności między układem nerwowym, hormonal-

nym i odpornościowym. 

Na powiązania funkcjonalne układu nerwowego i hormonalnego z układem odpor-

nościowym wskazują między innymi obserwacje dotyczące: 

• obecności włókien nerwowych noradrenergicznych, cholinergicznych i peptyder-

gicznych w narządach limfatycznych (grasica, szpik, śledziona, węzły chłonne) 

[11, 12]; 

• wytwarzania przez neurony czuciowe neuropeptydów o działaniu immunoregula-

cyjnym, m.in. substancji P (SP, ang. substance P) i somatostatyny (SRIF, ang. 

somatotropin release inhibiting factor) [13, 14]; 

• regulacji wytwarzania hormonów podwzgórza i przysadki przez układ nerwowy; 

• wpływu acetylocholiny, będącej przekaźnikiem układu parasympatycznego, na 

zahamowanie uwalniania cytokin prozapalnych, m.in. interleukiny-1 (IL-1, ang. 

interleukin-1), czynnika martwicy nowotworu-alfa (TNF-α, ang. tumor necrosis 

factor-α) [15, 16]; 

• wpływu noradrenaliny (NA, ang. noradrenaline), na drodze pobudzenia receptora 

adrenergicznego, powodującej wzrost stężenia czynnika hamującego syntezę cytokin 

i spadek stężenia cytokin prozapalnych takich jak interferon-gamma (ang. inter-

feron-γ; IFN-γ) [17]; 

• obecności receptorów na powierzchni wielu komórek układu odpornościowego, 

m.in. limfocytów T, limfocytów B, komórek NK (NK, ang. natural killer cell) dla 

neuroprzekaźników takich jak: NE (norepinefryna, pozazwojowy neuroprzekaźnik 

układu sympatycznego), receptory: alpha1, alpha2 i beta2, noradrenaliny, acetylo-

choliny, naczynioaktywnego peptydu jelitowego (VIP, ang. vasoactive intestinal 

polype), angiotensyny II, neuropeptydu Y [18]; 

• obecności receptorów na powierzchni licznych typów komórek układu odporno-
ściowego (limfocyty, monocyty) dla hormonu adrenokortykotropowego (ACH, 
ang. adrenocorticotropic hormone), argininowej wazopresyny (AVP, ang. adrenal 
vasoactive peptide), hormonu tylnego płata przysadki, prolaktyny (PRL, ang. 
prolactin), hormonu wzrostu (GH, ang. growth hormone), tyreotropiny (TSH, ang. 
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thyroid-stimulating hormone) a także dla hormonów podwzgórzowych: hormonu 
uwalniającego kortykotropinę (CRH, ang. corticotropin releasing hormone), 
somatoliberyny (GH-RH, ang. growth hormone releasing hormone) [19]. 

O funkcjonowaniu powiązań między układami: nerwowym, hormonalnym i odpor-
nościowym, świadczą również liczne obserwacje kliniczne, w tym wskazujące na 
zależność pomędzy stanem psychicznym a funkcjonowaniem układu odpornościowego 
podczas zespołu stresu pourazowego, w przypadku uogólnionego lęku, u pacjentów 
z depresją czy u studentów przed sesją egzaminacyjną [20, 21]. 

3.1. Wpływ muzyki na układ nerwowy 

Wykazano, że muzyka może indukować zmiany w pobudzeniu i w budowie anato-
micznej struktur mózgu. Obecne metody obrazowania, zwłaszcza badanie metodą 
pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), umożliwiły obserwację i lokalizację tych 
zmian [22, 23]. 

O wpływie muzyki na układ nerwowy świadczą między innymi opisane przez Gaser 
i wsp. różnice w budowie mózgu muzyków i osób niebędących muzykami. Dowie-
dziono, że u muzyków większe jest ciało modzelowate, większa jest też objętość istoty 
szarej w ruchowej, słuchowej i wzrokowo-przestrzennej części kory mózgowej oraz 
w móżdżku. Uważa się, że na aktywność struktur autonomicznego układu nerwowego 
wpływają przede wszystkim takie cechy muzyki jak metrum, rytm i tempo; zmiany 
aktywności struktur układu autonomicznego mogą być związane z odczuwaniem 
emocji pozytywnych, jak i negatywnych [24]. 

W badaniu Blood i wsp. przy pomocy pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) 
oceniono aktywność poszczególnych struktur mózgu, w tym odpowiedzialnych za 
pozytywne emocje i odczuwanie euforii, podczas percepcji koncertu fortepianowego 
D-dur No. 3 Rachmaninowa. Wykazano, że stan pobudzenia różnych regionów mózgu 
podczas odczuwania negatywnych emocji był związany ze spadkiem pobudzenia w regio-
nach, które są aktywne podczas pozytywnych stanów emocjonalnych. Udowodniono, 
że podczas odbioru muzycznego dochodzi do funkcjonalnych interakcji między regionami 
mózgu związanymi z odczuwaniem pozytywnych i negatywnych emocji. Stwierdzono 
także, że w odpowiedzi na doświadczanie różnych stanów emocjonalnych, towarzyszą-
cych odbiorowi muzycznemu, aktywowane są różne struktury mózgu. Wyniki tych 
badań przestawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Aktywność struktur mózgowych odnotowana podczas słuchania koncertu fortepianowego D-dur 
No. 3 Rachmaninowa 

Wzrost pobudzenia: 

części brzusznej ciała prążkowanego 

grzbietowo-środkowego śródmózgowia 

prawej części wzgórza 

przedniego zakrętu obręczy 

dodatkowego pola ruchowego 

lewej części móżdżku 

Spadek aktywności: 

prawej części ciała migdałowatego  

lewej części hipokampa  

brzuszno-środkowej części przedczołowej kory mózgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [25]. 
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W badaniu Blood i wsp. udowodniono, że towarzyszący słuchaniu muzyki wzrost 

aktywności w regionach mózgu: części brzusznej ciała prążkowanego, grzbietowo-środ-

kowym śródmózgowiu, w ciele migdałowatym i w hipokampie koreluje z intensyw-

nością odczuwanych przez słuchającego dreszczy. Odczuwanie emocji o słabszym 

natężeniu wiąże się z innym wzorem aktywności regionów mózgu. Obserwacje te wska-

zują na to, że podczas doświadczania odmiennych stanów emocjonalnych, różniących 

się charakterem i natężeniem, aktywowane są różne grupy struktur mózgowych [25]. 

3.2. Wpływ muzyki na układ hormonalny 

Wpływ muzyki na układ nerwowy znajduje odzwierciedlenie w zmianach w funk-

cjonowaniu układu endokrynnego. Większość struktur mózgu ulegających pobudzeniu 

podczas odbioru muzycznego należy do układu limbicznego, który odgrywa zasadniczą 

rolę w powstawaniu stanów emocjonalnych oraz koordynacji somatycznej i autono-

micznej części układu nerwowego [26]. Układ limbiczny kontroluje podwzgórze, wy-

dzielające m.in. CRH, a także układ adrenergiczny, związany z produkcją katecho-

lamin. Aktywacja podwzgórza prowadzi do wzrostu stężenia kortyzolu w krwi i ślinie, 

natomiast aktywacja układu adrenergicznego prowadzi do wzrostu stężenia kate-

cholamin [27, 28]. 

Impulsy nerwowe za pośrednictwem podwzgórza i nerwowego układu wegetatyw-

nego pobudzają komórki rdzenia nadnerczy do wydzielania katecholamin: adrenaliny 

i noradrenaliny. Krążące w krwi katecholaminy działają na różne tkanki, unerwiane 

przez pozazwojowe neurony układu współczulnego, a poprzez zwiększanie wydzielania 

ACTH wpływają także na wydzielanie glikokortykosteroidów [29-31]. 

Tak zwana oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA, ang. hypothalamus-pituitary-

-adrenal axis) jest klasycznym przykładem układu hormonalnego sprzężenia zwrot-

nego. ACTH zwiększa produkcję kortyzolu, zaś kortyzol zmniejsza produkcję ACTH. 

Kortyzol i inne glukokortykoidy wywierają zwrotny wpływ hamujący zarówno w odnie-

sieniu do CRH, jak i ACTH, głównie przez receptor glukokortykoidowy (rys. 2). 

Uznaje się, że różne reakcje stresowe organizmu są związane z działaniem albo 

systemu humoralnego, którego ostatnim ogniwem jest kora nadnerczy, albo miesza-

nego humoralno-nerwowego, działającego poprzez rdzeń nadnerczy [29, 34, 35]. 

W badaniu, dotyczącym wpływu oddziaływania muzyką na układ hormonalny 

Möckel i wsp. Oceniali (1994) parametry: stężenia ACTH, kortyzolu, przedsionkowego 

czynnika natriuretycznego (ANP, ang. atrial natriuretic peptide), prolaktyny, noradre-

naliny oraz tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA, ang. tissue plasminogen acti-

vator) w krwi obwodowej osób zdrowych, które poddano oddziaływaniu muzyki Johanna 

Straussa, Raviego Shankara oraz Hansa Wernera Henzego. Badano 20 ochotników 

(10 kobiet, 10 mężczyzn) o średniej wieku 25 lat, którym odtwarzano w sposób losowy 

(spośród 6 możliwych sekwencji) 3 fragmenty muzyczne: 1. Walc „Róże południa” 

Johanna Straussa – czas trwania 6 min 43 s, szczytowe natężenie dźwięku 68 dB; 

2. „Rondo improvisatio” Hansa Wernera Henzego (współczesna muzyka klasyczna, bez 

regularnego rytmu i harmonii) – czas trwania 6 min 4 s, szczytowe natężenia dźwięku 

73 dB; 3. Fragment „Raga Ramdas Malhar” Raviego Shankara (indyjska muzyka 

medytacyjna) – czas trwania 6 min 25 s; maksymalne natężenie dźwięku: 70 dB. 

Uczestnicy słuchali muzyki przez zestaw słuchawkowy. Badania przeprowadzono 

między godziną 14.00 a 20.00 w sposób zaślepiony (rys. 3). 
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Rysunek 2. Funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza jako klasycznego przykładu sprzężenia 

zwrotnego układu hormonalnego; [32, 33] 

Wyniki pomiaru wartości parametrów układu sercowo-naczyniowego przeprowa-

dzonych u badanych osób przed i po sesjach muzykoterapeutycznych wskazały na: 

• istotny wzrost wartości przedsionkowej frakcji napełniania lewej komory (AFF, 

ang. atrial filling fraction) i spadek prędkości przepływu w czasie (VTI, ang. 

velocity time integral) po wysłuchaniu fragmentu muzyki Straussa; 

•  istotne przyspieszenie osiągnięcia szczytowej prędkości fali E w stosunku do fali 

A (ang. peak velocity of E-wave/ peak velocity of A-wave; PEV/PAV) po sesji 

słuchania muzyki Henzego. 

Muzyka Shankara nie wywołała zmian w zakresie wartości badanych parametrów 

[36]. 
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Rysunek 3. Schemat badań wpływu oddziaływania dźwiękiem na układ hormonalny. EKG, badanie 

elektrokardiograficzne; USG Dopplera, badanie ultrasonograficzne z wykorzystaniem efektu Dopplera [36] 
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W badaniach parametrów hormonalnych odnotowano istotną korelację pomiędzy 

zmianami w zakresie pomiarów tętna a stężeniami kortyzolu i prolaktyny w krwi obwo-

dowej. Ponieważ już w pierwszym punkcie czasowym badania odnotowano istotne 

różnice w stężeniu prolaktyny pomiędzy kobietami a mężczyznami, wpływ muzyko-

terapii na wartość tego hormonu oceniano z uwzględnieniem płci badanej grupy. W przy-

padku pozostałych badanych parametrów płeć nie była uwzględniana. Po wysłuchaniu 

muzyki Straussa odnotowano wzrost stężenia ANP w surowicy osób badanych w po-

równaniu do wartości odnotowanej przed rozpoczęciem badania (63 pg/mL vs. 60 pg/mL, 

p < 0,05). Oddziaływanie muzyką Henzego wpłynęło na istotny spadek stężenia pro-

laktyny w surowicy badanych mężczyzn (z 7,7 na 6,9 ng/mL, p < 0,05). Natomiast 

w następstwie oddziaływania muzyką Shankara odnotowano istotny spadek stężenia 

kortyzolu (z 65 do 57 ng/mL, p < 0,01), noradrenaliny (z 256 do 209 µg/mL, p < 0,01) 

i t-PA (z 1,4 do 1,1 ng/mL, p < 0,05). Wyniki sugerują, że słuchanie krótkich frag-

mentów muzyki medytacyjnej może prowadzić do zmniejszenia natężenia stresu wyra-

żającego się obniżoną wartością stężenia hormonów stresu w krwi obwodowej. Obser-

wacja niższych wartości stężeń t-PA w surowicy po wysłuchaniu muzyki Shankara 

wydaje się istotna z punktu widzenia dalszych badań – dotyczących możliwego wpływu 

muzyki na ryzyko chorób zakrzepowo-zatorowych czy ryzyko ostrych incydentów 

naczyniowych u chorych z zaawansowaną miażdżycą [36]. 

3.3. Wpływ muzyki na procesy odpornościowe – aktualne dane wynikające 

z badań doświadczalnych i klinicznych 

Oceny wpływu oddziaływania muzyką na układ odpornościowy dokonywane były 

w badaniach eksperymentalnych i klinicznych z uwagi na to, że poszczególne badania 

cechowały się bardzo zróżnicowaną metodologią, dotyczącą nie tylko doboru bada-

nych grup, lecz także metod interwencji muzycznej. Różnice te mogły mieć wpływ na 

uzyskiwane wyniki. Dlatego zdecydowano się w pierwszej kolejności zaprezentować 

poszczególne badania, a następnie dokonać ich syntezy. 

3.3.1. Wpływ muzyki na procesy odpornościowe – badania eksperymentalne 

Núñez i wsp. wykonali badania, w których oceniono wpływ oddziaływania muzyką 

na funkcje układu odpornościowego, w tym związane z reakcją przeciwnowotworową 

[38]. Badania przeprowadzono na hodowli samców myszy szczepu BALB/c w wieku 

7-12 tygodni. Myszy podzielono losowo na 4 grupy: A – grupa kontrolna, wystawiona 

na działanie dźwięków naturalnie występujących w pomieszczeniu dla zwierząt; B – 

grupa poddawana działaniu muzyki (<40 dB), która była odtwarzana przez głośniki, 

codziennie przez 8 dni w godzinach: 9.00–14.00 z płyty „Adagio” (utwory Mozarta, 

Beethovena, Vivaldiego, Bacha w wykonaniu orkiestry Berliner Philharmonike pod 

dyrekcją Herberta Von Karajana; Deutsce Grammophon GmbH, Hamburg, Germany); 

C – grupa poddawana działaniu stresora słuchowego (dźwięk dzwonu alarmowego 

o natężeniu 100 dB, emitowany przez 5 sekund, powtarzany co minutę, przez okres od 

1 do 3 godzin około północy, przez 8 dni); D – grupa poddawana różnym bodźcom 

dźwiękowym, stosowanym na przemian przez 8 dni. Były to: stresowy bodziec słu-

chowy (dźwięk dzwonu alarmowego o natężeniu 100 dB, emitowany przez 5 sekund, 

powtarzany co minutę, przez okres od 1 do 3 godzin około północy), a następnie 

(w kolejnym dniu) dźwięk muzyki o natężeniu <40 dB. Po ośmiu dniach w grupie 
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zwierząt poddanych oddziaływaniu stresora słuchowego odnotowano istotnie mniejszą 

liczbę komórek grasicy, śledziony oraz komórek krwi obwodowej (p < 0,01), a także 

niższą aktywność komórek NK śledziony, słabszą odpowiedź proliferacyjną komórek 

śledziony (p < 0,05) oraz wyższe stężenie ACTH w osoczu (p < 0,01) w porównaniu 

do grupy kontrolnej. Oddziaływanie muzyką spowodowało istotny wzrost liczby ko-

mórek grasicy i śledziony (p < 0,05) oraz komórek krwi obwodowej (p < 0,01), przy 

braku istotnych różnic w aktywności komórek NK śledziony, w stopniu proliferacji 

limfocytów i w stężeniu ACTH w porównaniu z grupą kontrolną. Naprzemienne 

zastosowanie stresora słuchowego i muzyki pozwoliło wykazać, że muzyka skutecznie 

znosiła efekt wywołany stresem, wpływając na: spadek stężenia ACTH i wzrost 

wartości pozostałych współczynników – liczbę komórek grasicy, śledziony, krwi obwo-

dowej (p < 0,05), a także na zwiększony stopień proliferacji limfocytów, aktywność 

cytotoksyczną komórek NK śledziony (p < 0,01). Wyniki badań przedstawiono 

w tabelach: 2 i 3. 

Tabela 2. Wpływ muzyki „Adagio” i/lub stresora słuchowego na liczbę komórek grasicy, śledziony oraz krwi 

obwodowej myszy szczepu BALB/c. * p < 0.05 vs. Gr. A; ° p < 0.05 vs. Gr. B; ↓ spadek, ↑ wzrost 

Liczba badanych 

komórek 

Grupa 

A 

(kontrola) 

B 

(stres) 

C 

(muzyka) 

D 

(stres + muzyka) 

Grasicy (x107) 11 4,5↓* 13↑* 9↑° 

Śledziony (x107) 9 6,3↓* 11,5↑* 7↑° 

Krwi obwodowej (x103/mm) 9 6,2 ↓* 12,8↑* 7,8↑° 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]. 

Tabela 3. Wpływ muzyki „Adagio” i/lub stresora słuchowego na aktywność cytotoksyczną komórek NK 
śledziony, stopień proliferacji limfocytów oraz na stężenie ACTH u myszy szczepu BALB/c.; * p < 0.05 vs. 

Gr. A ** p < 0.01 vs. Gr. A, ° p < 0.05 vs. Gr. B, °° p < 0.01 vs. Gr. B; ↓ spadek, ↑ wzrost; NK – komórki 

„naturalni zabójcy” (ang. natural killers); LU20 – jednostki lityczne (ang. lytic units); ACTH – hormon 

adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone); C.M.P – liczba impulsów na minutę (ang. counts 

per minute) 

Badany parametr 

Grupa 

A 

(kontrola) 

B 

(stres) 

C 

(muzyka) 

D 

(stres + muzyka) 

Aktywność cytotoksyczna 

komórek NK śledziony 

(LU20/śledziona) 

220 75↓* 225 175↑°° 

Stopień proliferacji 

limfocytów (C.M.P) 
65,000 1,000↓** 67,000 10,500↑°° 

Stężenie ACTH w 

surowicy 

(pg/mL) 

380 550↑* 350 450↓° 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]. 
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W drugiej części eksperymentu oceniono wpływ muzyki na rozwój wszczepionego 
nowotworu płuc w środowisku stresogennym. Do badań wykorzystano szczep szczu-
rów Sprague Dawley, którym przed rozpoczęciem eksperymentu wstrzyknięto dożylnie 
roztwór komórek nowotworowych Walker 256 carcinosarcoma. Zwierzęta podzielono 
losowo na 4 grupy, według schematu zastosowanego w pierwszej części badań. Liczbę 
i powierzchnię przerzutów w płucach wyrażaną w procentach (%) badano w 8. dniu 
doświadczenia. 

Wykazano, że oddziaływanie stresora słuchowego związane jest z największą 
liczbą i powierzchnią ognisk przerzutowych, w porównaniu z pozostałymi grupami. 
Oddziaływanie muzyką wpłynęło na istotny spadek liczby i powierzchni ognisk prze-
rzutowych na powierzchni płuc. Oddziaływanie słuchowego bodźca stresowego, stoso-
wanego na przemian z muzyką, związane było ze zmniejszeniem liczby ognisk prze-
rzutowych zaindukowanych wcześniejszym bodźcem stresowym (p < 0,01) – tabela 4. 

Tabela 4. Wpływ muzyki „Adagio” i/lub stresora słuchowego na liczbę i powierzchnię przerzutów 
u szczurów Sprague Dawley z wszczepionym nowotworem płuc; * p < 0.01 vs. Gr. B; ↓ spadek; ↑ wzrost 

Badany parametr: 

Grupa 

A 
(kontrola) 

B 
(stres) 

C 
(muzyka) 

D 
(stres + 

muzyka) 

Liczba przerzutów raka płuc - 170 16↓* 50↓* 

Powierzchnia przerzutów (%) - 130 - 30↓* 20↓* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [37]. 

Obserwacje te mogą mieć implikacje kliniczne – wyniki wcześniejszych badań wska-
zują na to, że indukowana stresem zmiana funkcji układu immunologicznego odgrywa 
istotną rolę w niekorzystnym wpływie stresu na przebieg choroby nowotworowej [37]. 

Celem badań Zhang i wsp. było określenie wpływu muzyki Gong-ton na procesy 
immunologiczne u szczurów z chorobami uznawanymi przez tradycyjną medycynę 
chińską: zastojem wątroby i zespołem znanym w medycynie chińskiej pod nazwą 
Spleen (Pi)-Qi Deficiency Syndrome [38]. Schorzenia wywołano stosując obwiązanie 
bandażem i nieregularną dietę (3-godzinny głód). Do badań użyto 25 samców szczu-
rów Wistar o klasie SPF, które losowo podzielono na 4 grupy: grupa 1 – kontrolna 
(myszom podawano roztwór soli 10 ml/kg), grupa 2 – eksponowana na oddziaływanie 
dźwięków Gong-ton, grupa 3 – otrzymująca ziołowy lek przeciwdepresyjny xiaoyao 
powder, grupa 4 – poddana kombinacji dźwięków Gong-tone i otrzymująca lek xiaoyao 
powder. Eksperyment trwał 21 dni. Roztwory soli oraz ziołowe leki przeciwdepresyjne 
xiaoyao powder był ypodawane grupom 1, 3, 4 raz dziennie rano o stałej porze, 
muzyka Gong-ton była odtwarzana raz dziennie w ciemności przez 45 min. We 
wszystkich grupach zwierząt odnotowano wzrost stężenia przeciwciał klasy IgG, zwięk-
szoną intensywność fagocytozy makrofagów oraz zwiększony stopień proliferacji 
limfocytów w porównaniu do grupy kontrolnej. Zastosowanie muzyki Gong-tone 
spowodowało najwyższy wzrost stężenia przeciwciał klasy IgG w porównaniu z grupą 
kontrolną (p < 0,05). Najwyższą intensywność procesów fagocytozy makrofagów oraz 
najwyższy stopień proliferacji limfocytów zaobserwowano u zwierząt z grupy 4., 
eksponowanej na działanie muzyki Gong-ton i leku xiaoyao powder. Wyniki badań 
przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Wpływ muzyki Gong-ton i/lub leku "Xiayao" na stężenie przeciwciał klasy IgG, intensywność 
procesów fagocytozy makrofagów oraz na stopień proliferacji limfocytów T u szczurów Wistar 
z niewydolnością wątroby i śledziony. * p<0.05 vs. Gr.1; ** p<0.01 vs. Gr. 1; ° p<0.05 vs. Gr. 2; °° p<0.01 
vs. Gr. 2; ↓ spadek, ↑ wzrost; IgG – immunoglobulina klasy IgG    

Badany parametr: 

Grupa 

1 

Kontrolna 

2 

(Gong-ton) 

3 

(Lek xiaoyao 
powder) 

4 
(Gong-ton 

+ xiaoyao 
powder) 

Stężenie IgG 
(μg/mL) 

42,80 64,18↑* 60,55↑* 62,64↑° 

Intensywność 
procesów fagocytozy 

makrofagów (wartość 
OD) 

0,18 0,36↑* 0,43↑* 0,75↑°° 

Stopień proliferacji 

limfocytów T 
(indeks stymulacji) 

2,03 2,30↑* 2,69↑* 4,03↑°° 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [38]. 

Kim i wsp. dokonali oceny wpływu dźwięku koreańskiego tradycyjnego bębna Buk 
na procesy immunologiczne u zwierząt z zaindukowaną anafilaksją [39]. Dźwięk Buk 
jest zgodny z częstotliwością głosu barytonowego (139,9-355,2 Hz). Uważa się, że 
dźwięk ten jest podobny do dźwięku bicia ludzkiego serca i może wpływać na ciś-
nienie krwi, tętno i układ nerwowy, zwiększając fizjologiczne pobudzenie i aktywność 
układu współczulnego. 

Do badań użyto 25 samców myszy szczepu ICR (CB17/Icr-Prkdcscid/IcrCrl), 
w wieku 4 tygodni. Anafilaksję ogólnoustrojową zaindukowano związkiem 48/80. Na-
stępnie zwierzęta poddano oddziaływaniu muzyki lub leku ketotifen o działaniu przeciw-
histaminowym. Myszy przydzielono do jednej z 5 grup: 1 – kontrolna, 2 – poddawana 
działaniu związku 48/80, 3 – poddana działaniu związku 48/80 oraz ketotifenu, 4 – 
poddana działaniu związku 48/80, a następnie oddziaływaniu muzyką bębnów Buk, 5 – 
poddana działaniu związku 48/80 oraz ekspozycji na biały szum. Ekspozycja na 
muzykę bębnów Buk lub biały szum trwała 5 minut. Warunki odtwarzania muzyki Buk 
(z odtwarzacza mp3) były następujące: cykl rytmiczny 12 uderzeń, 4 + 4 + 4 + 4 (12/8 

metrów, ♩ = 96-144), w umiarkowanym tempie, następnie cykl rytmiczny 4 uderzeń,  

2 + 2 (4/4 metra, ♩ = 208-230), w tempie presto. Eksperymenty przeprowadzono w śro-

dowisku wolnym od innych dźwięków. Po upływie 40 minut od zakończenia transmisji 
muzyki/białego szumu dokonano wyliczeń wskaźnika śmiertelności, pomiaru stężeń 
czynnika indukowanego niedokrwieniem (HIF-1α, ang. hypoxia inducible) i czynnika 
wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF, ang. vascular endothelial growth factor) 
oraz pomiaru stężeń cytokin prozapalnych: IL-1β i TNF-α w mózgu. Zaindukowanie 
anafilaksji spowodowało wzrost śmiertelności oraz wzrost stężenia VEGF i TNF-α 
w porównaniu do grupy kontrolnej (p < 0,01). Ekspozycja na biały szum u zwierząt 
z anafilaksją spowodowała wzrost śmiertelności, wzrost stężenia HIF-1α oraz wzrost 
stężenia VEGF. Zastosowanie muzyki bębnów Buk spowodowało spadek śmiertel-
ności, spadek stężenia HIF-1α, VEGF i TNF-α u zwierząt z anafilaksją (p < 0,05). 
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6. 
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Tabela 6. Wpływ ketotifenu/muzyki Buk/białego szumu na śmiertelność, wartości stężeń: HIF-1α, VEGF,  

IL-1β i TNF-α w mózgach myszy z anafilaksją zaindukowaną związkiem 48/80 * p < 0.05 vs. Gr. 1; ** p < 0.01 
vs. Gr. 1; ° p < 0.05 vs. Gr. 2; °° p < 0.01 vs. Gr.2; ↓ spadek; ↑ wzrost; HIF-1α – czynnik indukowany hipoksją-1α 
(ang. hypoxia inducible factor-1α); VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth 
factor); IL-1β – interleukina-1β; TNF-α – czynnik martwicy nowotworu-α (ang. tumor necrosis factor-α) 

Badany parametr: 

Grupa 

1 

Kontrolna 

2 

anafilaksja 

3 

anafilaksja + 

muzyka Buk 

4 

anafilaksja + 

biały szum 

Wskaźnik 

śmiertelności (%) 
0 77,7↑** 44,33↓° 81,66↑° 

Stężenie HIF-1α 

(ng/mL) 
0,04 0,15↑** 0,07↓°° 0,20↑° 

Stężenie VEGF 

(ng/mL) 
0,032 0,065↑** 0,040↓°° 0,071↑° 

Stężenie IL-1β 

(pg/mL) 
1,24 1,37 1,41 1,50 

Stężenie TNF-α 

(pg/mL) 
0,90 1,44↑** 0,60↓°° 1,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [39]. 

Obserwacje te wydają się istotne z punktu widzenia terapii anafilaksji. Anafilaksja 

może mieć podłoże alergiczne i przebiegać z udziałem przeciwciał klasy IgE (anafi-

laksja alergiczna, IgE zależna), kompleksów immunologicznych, dopełniacza (anafilaksja 

alergiczna), jak i postać niealergiczną. Niezależnie od przyczyny i mechanizmu tej 

choroby obserwuje się degranulację mastocytów i bazofilów, czego konsekwencją jest 

silne i niekontrolowane uwalnianie mediatorów. Z mastocytów już w kilka minut po 

aktywacji uwalniane są m.in. czynniki prozapalne i wzrostowe, takie jak TNF-α 

i VEGF. Możliwość złagodzenia tych procesów poprzez zastosowanie muzyki mogłaby 

mieć istotną wartość kliniczną, co wymaga dalszych badań [39]. 

3.3.2. Wpływ muzyki na procesy odpornościowe – dane z badań klinicznych 

Dotychczas przeprowadzono kilka badań, w których oceniono wpływ oddziaływa-

nia muzyką na wartości parametrów układu odpornościowego u człowieka. Badania te – 

podobnie jak badania eksperymentalne dotyczące tego zagadnienia – istotnie różniły 

się metodologią, która mogła mieć ważny wpływ na uzyskane wyniki. Dlatego przed 

prezentacją syntezy dotychczasowej wiedzy postanowiono dokonać krótkiej charakte-

rystyki badań przeprowadzonych przez różne grupy badawcze. 

McCraty i wsp. poddali 10 osób (4 mężczyzn i 6 kobiet, średnia wieku 41 lat) 12 

sesjom oddziaływania muzyką, trwającym 15 minut z 2-dniowym odstępem, w celu 

weryfikacji hipotezy o wzmocnieniu wpływu pozytywnego stanu emocjonalnego (uczucie 

wdzięczności) na funkcje układu odpornościowego poprzez słuchanie muzyki. W ba-

daniu zastosowano 3 gatunki muzyczne: Rock, New Age i Heart Zones. Dodatkowo 

część uczestników poproszona była o wzbudzanie w sobie pozytywnych emocji w trakcie 

sesji. Zmiany funkcji układu odpornościowego oceniano poprzez pomiar stężenia 
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przeciwciał klasy IgA w ślinie. Autorzy nie odnotowali wpływu muzyki z gatunków 

Rock i New Age na wartości stężenia IgA. Muzyka Heart Zones wywoływała wzrost 

stężenia IgA o 55% (p < 0,01), zaś jednoczesne słuchanie muzyki Heart Zones 

i wzbudzenie pozytywnych emocji spowodowało wzrost stężenia IgA w ślinie aż 

o 141% (p < 0,01). Obserwowany wzrost stężenia IgA w ślinie był prawdopodobnie 

wynikiem zwiększonej aktywności układu autonomicznego (gruczoły ślinowe są 

bogato unerwione przez włókna tego układu) [40]. 

W badaniach Kuhna i wsp. oceniano stężenie IgA w ślinie u osób zdrowych pod 

wpływem muzykoterapii aktywnej i receptywnej. W badaniu wzięły udział 33 osoby 

(28 kobiet i 5 mężczyzn, średnia wieku 20 lat). Weryfikacji poddana była hipoteza 

dotycząca zróżnicowanego wpływu muzykoterapii biernej i aktywnej na produkcję 

przeciwciał. Udział w sesji muzykoterapii aktywnej, polegającej na grze na instrumen-

tach perkusyjnych i śpiewie, związany był ze wzrostem stężenia IgA w ślinie. Wzrost – 

w porównaniu z grupą kontrolną niepoddaną oddziaływaniu muzyki – odnotowano 

również w grupie uczestniczącej w sesji muzykoterapii receptywnej (biernej), polega-

jącej na słuchaniu muzyki wykonywanej na fortepianie, flecie, tubie i muzyki wokalnej, 

jednak był on słabiej wyrażony [41]. 

W badaniu Kimata i wsp. oceniano wpływ muzyki Beethovena i Mozarta na stę-

żenie przeciwciał IgE oraz na zmiany w profilu cytokinowym w krwi pacjentów ze stwier-

dzoną alergią na lateks. Do badań włączono 50 pacjentów (26 kobiet i 24 mężczyzn; 

wiek 20-45 lat) ze zdiagnozowaną alergią na lateks. Pacjenci nie przyjmowali oksato-

midu przez 72 godziny przed badaniem, a także zaprzestali stosowania azulenu na 

24 godziny przed badaniem. Uczestników losowo podzielono na 2 grupy liczące po 

25 osób. Pierwsza grupa była poddana oddziaływaniu muzyki Beethovena (VI Symfonia 

op. 68 „duszpasterska”: Allegro non troppo; „Für Elise” oraz IX Symfonia op. 67: 

Andante con moto), zaś druga – muzyki Mozarta (Sonata fortepianowa nr 11 K. 331, 

koncert fortepianowy nr 21 K. 567, cz. 2). Muzyka była odtwarzana przez głośniki 

stereo przez około 30 minut. Nie odnotowano wpływu muzyki Beethovena na zmiany 

wartości badanych parametrów. Natomiast odbiór muzyki Mozarta związany był ze 

spadkiem stężenia przeciwciał IgE, cytokin typu Th2: IL-4, IL-13, IL-10 oraz wzro-

stem stężenia cytokin typu Th1: IFN-γ i IL-12. Obserwacja ta może mieć implikacje 

kliniczne – podejmowane są próby leczenia alergii poprzez hamowanie produkcji 

przeciwciał klasy IgE lub czynników, które stymulują ich syntezę. Do takich czynni-

ków zaliczane są m.in. cytokiny typu Th2, których produkcja ulegała obniżeniu po 

wysłuchaniu muzyki Mozarta. Można więc przypuszczać, że muzyka ta mogłaby 

znaleźć zastosowanie w leczeniu alergii. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono 

w tabeli 7. 

Tabela 7. Wpływ muzyki Beethovena i Mozarta na zmiany w stężeniu przeciwciał klasy IgE oraz na profil 
cytokinowy w krwi pacjentów z alergią na lateks; * p < 0.01 vs. Gr.2 przed badaniem (Mozart); ↓ spadek; ↑ 

wzrost; IgE – immunoglobulina klasy IgE; IL-interleukina, IFN-γ – interferon-gamma  

 

Badany 

parametr: 

Grupa 

1 

przed badaniem 

(Beethoven) 

1 

po badaniu 

(Beethoven) 

2 

przed badaniem 

(Mozart) 

2 

po badaniu 

(Mozart) 

IgE 

(ng/ml) 
41,5 39,7 42,4 27,5↓* 
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IL-4 

(pg/ml) 
447 464 429 254↓* 

IL-13 

(pg/ml) 
362 356 376 228↓* 

IL-10 

(pg/ml) 
137 145 132 95↓* 

IFN-γ 

(pg/ml) 
119 129 123 220↑* 

IL-12 

(pg/ml) 
237 254 242 353↑* 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [42]. 

Urakawa i wsp. oceniali wpływ muzykoterapii receptywnej w połączeniu z ćwicze-

niami relaksacyjnymi na produkcję przeciwciał klasy IgA w surowicy zdrowych kobiet. 

Autorzy założyli, że muzyka w połączeniu z programem relaksacyjnym może modu-

lować procesy endokrynno-immunologiczne. Do badań zakwalifikowano 40 zdrowych 

kobiet w wieku od 19 lat do 22 lat (średnia wieku 20 lat). Ochotnicy zostali losowo 

podzieleni na 2 grupy: pierwsza grupa (20 osób), która przeszła program relaksacyjny 

z udziałem muzyki oraz druga grupa, która wzięła udział w kursie relaksacyjnym bez 

zastosowania muzyki. Program relaksacji trwał 2 dni i był prowadzony w godzinach: 

13.00–14.30. W obydwu grupach, przed rozpoczęciem sesji relaksacyjnej wprowadzono 

5-minutowe warsztaty prawidłowego oddychania. Program składał się z 4 etapów przed-

stawionych na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Zastosowany schemat w badaniu Urakawa i wsp. – muzyka w połączeniu z programem 

relaksacyjnym z wyróżnieniem 4 etapów badania [43] 

Muzykę odtwarzano z głośników stereo. Wykazano, że zastosowanie muzyki 

w trakcie ćwiczeń relaksacyjnych istotnie wpływa na wzrost stężenia przeciwciał 

(z 77,34 µg/mL do 170,18 µg/mL, p < 0,01). Wzrost stężenia przeciwciał klasy IgA 

odnotowano także w grupie niesłuchającej muzyki (z 79,3 µg/mL do 151,79 µg/mL, 
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p < 0,01). Zatem ćwiczenia relaksacyjne mogą wpływać na zwiększenie produkcji 

przeciwciał klasy IgA, a dodatkowe zastosowanie muzyki może przyczynić się do 

zwiększenia tego efektu [44]. 

Leardi i wsp. ocenili wpływ muzykoterapii receptywnej z zastosowaniem muzyki 

relaksującej na liczbę komórek NK i stężenie kortyzolu w krwi pacjentów poddanych 

operacjom chirurgicznym. W badaniach wzięło udział 60 osób (30 mężczyzn, 30 kobiet; 

średnia wieku 65 lat) [44]. Badanych w sposób losowy podzielono na 3 grupy po 20 

osób. Pierwsze 2 grupy słuchały muzyki na godzinę przed planowaną operacją do mo-

mentu jej zakończenia; była to muzyka z gatunku New Age (grupa 1) lub muzyka 

z wyboru pacjenta (grupa 2). Operacje przeprowadzono w godzinach: 9.00–13.00. 

Pacjenci z grupy kontrolnej w trakcie zabiegu słyszeli jedynie odgłosy pracy w sali 

operacyjnej. Odnotowano istotny spadek liczby komórek NK w obu grupach, podda-

nych oddziaływaniu muzyki. U chorych, poddanych oddziaływaniu muzyki z własnego 

wyboru zaobserwowano również istotny spadek stężenia kortyzolu. Obserwacje te 

prowadzą do wniosku, że oddziaływanie muzyką może zapobiec wzrostowi zarówno 

liczby komórek NK, jak i kortyzolu, obserwowanym podczas stresu towarzyszącemu 

zabiegom chirurgicznym. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w tabelach 8 i 9. 

Tabela 8. Wpływ muzykoterapii z zastosowaniem muzyki New Age i muzyki z wyboru pacjenta na liczbę 

komórek NK u pacjentów przed, w trakcie i po zakończeniu operacji chirurgicznej; * p < 0.05 vs. Gr.3; ↓ 
spadek; ↑ wzrost; NK – komórki „naturalni zabójcy” (ang. natural killers) 

Liczba komórek NK 

(komórki/μl) 

Grupa 

1 

(muzyka New Age) 

2 

(muzyka z wyboru) 

3 

(kontrolna) 

przed operacją 259,6↓* 329,2 311,6 

w trakcie operacji 212,2↓* 238,6*↓ 329,1 

po operacji 214,3 234,6 239,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [44]. 

Tabela 9. Wpływ muzykoterapii z zastosowaniem muzyki New Age i muzyki z wyboru pacjenta 

na stężenie kortyzolu w osoczu przed, w trakcie i po zakończeniu operacji chirurgicznej.; * p < 0.05 vs. Gr. 3; 
↓ spadek; ↑ wzrost 

Stężenie kortyzolu 

(ng/dL) 

Grupa 

1 

(muzyka New Age) 

2 

(muzyka z wyboru) 

3 

(kontrolna) 

przed operacją 15,5 14,84 14,73 

w trakcie operacji 12,59 12,40 15,80 

po operacji 14,21 8,63↓* 12,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [44]. 

Zespół Koyama i wsp. wykazał istotny wpływ oddziaływania muzyką na funkcje 

układu odpornościowego, oceniane na podstawie pomiaru liczby limfocytów CD4+ 

i limfocytów T pamięci oraz stężenia IL-6 i IFN-γ w osoczu krwi. Badaniem objęto 63 

zdrowych ochotników w różnym wieku (39 kobiet i 24 mężczyzn), zakwalifikowanych 

losowo do 4 grup: grupa 1 – obejmująca osoby młodsze (średnia wieku 27 lat) poddane 

godzinnej sesji muzykoterapii, grupa 2 grupa – obejmująca osoby starsze (średnia wieku 

70 lat) poddane godzinnej sesji muzykoterapii, grupa 3 – kontrolna (średnia wieku 27 
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lat), grupa 4 – kontrolna (średnia wieku 70 lat). Sesje muzykoterapeutyczne odbyły się 

między 13.15 a 17.30. Odnotowano istotny wzrost liczby limfocytów T pomocniczych 

CD4+ (+0,086 w skali logarytmicznej), limfocytów T pamięci (+0,080 w skali logaryt-

micznej), a także wzrost stężenia IFN-γ (+0,400 w skali logarytmicznej) i spadek 

stężenia IL-6 (-0,552 w skali logarytmicznej) w osoczu krwi osób starszych poddanych 

muzykoterapii w porównaniu do kontroli. Przypuszcza się, że na obserwowane zmiany 

w parametrach immunologicznych mogą mieć pływ procesy starzenia oraz chroniczny 

stres [45]. 

W badaniu Okada i wsp., uczestniczyło 87 chorych z chorobami układu krążenia, 

demencją oraz cukrzycą (55 kobiet, 32 mężczyzn; średnia wieku 82 lata), poddanych 

oddziaływaniu muzykoterapii receptywnej z wykorzystaniem japońskich rymowanek, 

pieśni ludowych, hymnu narodowego oraz japońskiej muzyki popularnej, stosowanej 

raz w tygodniu przez 45 minut, przez 10 tygodni. Wykazano niższe niż w grupie kon-

trolnej stężenie IL-6 (7,38 ng/mL vs. 17,29 ng/mL, p < 0,05), jak również niższe 

stężenie adrenaliny i noradrenaliny w osoczu (stężenie adrenaliny: 15,33 pg/mL vs. 

38,08 pg/mL, p < 0,05; stężenie noradrenaliny: 315,00 pg/mL vs. 498,08 pg/mL,  

p < 0,01) [46]. 

Wpływ muzykoterapii aktywnej z zastosowaniem warsztatów gry na bębnach sto-

sowanych raz w tygodniu przez 90 minut przez okres 10 tygodni na wzrost osoczo-

wego stężenia przeciwzapalnej cytokiny IL-4 (z początkowego stężenia 1,62 pg/mL do 

1,83 pg/mL po 10-tygodniowej muzykoterapii (p < 0,05)) oraz na spadek stężenia 

czynnika chemotaktycznego dla monocytów (MCP-1, ang. monocyte chemoattractant 

protein-1), z początkowej wartości 4,35 pg/mL do 3,92 pg/mL w 6 tygodniu muzyko-

terapii (p < 0,01), odnotowano w badaniu Fancourt i wsp., obejmującym 45 ochotni-

ków (37 kobiet, 8 mężczyzn; średnia wieku 53 lata). Autorzy nie stwierdzili wpływu 

muzykoterapii aktywnej na zmiany w stężeniu IL-17, TNF-α i IL-6 [46]. 

4. Podsumowanie 

Chociaż od czasów starożytnych dostrzegano i opisywano wpływ muzyki na orga-

nizm człowieka, w tym na procesy psychologiczne i fizjologiczne, do tej pory przepro-

wadzono relatywnie niewiele badań, posługujących się metodologią naukową, mających 

na celu weryfikację utrwalonych od wieków przekonań. 

Zaprezentowane w niniejszej pracy badania, przeprowadzone przez kilkanaście 

zespołów badawczych na świecie, potwierdziły wielostronny wpływ muzyki na orga-

nizmy żywe – efekty odziaływania dźwiękiem obserwowano nie tylko w badaniach 

klinicznych, lecz także eksperymentalnych wykonanych z użyciem zwierząt. 
Wpływ muzyki na układ nerwowy najlepiej wykazano w badaniach klinicznych, 

przeprowadzonych z zastosowaniem jednej z najnowocześniejszych technik obrazo-
wania. Badania wykazały zmiany w aktywności różnych struktur mózgu, towarzyszące 
odbiorowi koncertu fortepianowego D-dur Rachmaninowa, znanego z wywoływania 
silnych emocji i nazywanego czasem „duszoszczipatielnym” (z jęz. rosyjskiego). Zmiany 
pobudzenia miały zróżnicowany charakter: wzrost pobudzenia dotyczył części brzusznej 
ciała prążkowanego, grzbietowo-środkowego śródmózgowia, prawej części wzgórza, 
przedniego zakrętu obręczy, dodatkowego pola ruchowego, lewej części móżdżku; 
w prawej części ciała migdałowatego, lewej części hipokampa i brzuszno-środkowej 
części przedczołowej kory mózgowej zaobserwowano spadek aktywności. Niestety nie 
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publikowano dotąd żadnych innych badań, w których oceniono by zmiany aktywności 
struktur mózgu pod wpływem utworów muzycznych o innym charakterze. Na wpływ 
muzyki na układ nerwowy wskazują jednak również obserwacje dotyczące różnic 
w budowie mózgu między osobami wykonującymi zawód muzyka i osobami niezwią-
zanymi zawodowo z muzyką. 

W kilku badaniach wykazano wpływ oddziaływania muzyką na aktywność wydziel-
niczą gruczołów wydzielania wewnętrznego. Wpływ ten dotyczył w szczególności 
hormonów tzw. osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i był istotnie zależny 
od rodzaju muzyki. Obserwowane zmiany hormonalne były powiązane ze zmianami 
w zakresie funkcji układu sercowo-naczyniowego, ocenianymi m.in. w badaniu wartości 
przedsionkowej frakcji napełniania lewej komory i prędkości przepływu, prędkości 
osiągnięcia wartości przedsionkowej frakcji napełniania lewej komory, jak też w po-
miarze tętna. 

Z uwagi na obserwowany w czasach starożytnych wpływ muzyki na odporność 
przeciwzakaźną, jak też w oparciu o aktualną wiedzę, dotyczącą powiązań funkcjo-
nalnych między układem nerwowym, hormonalnym i odpornościowym, przeprowa-
dzono również badania weryfikujące hipotezę o wpływie oddziaływania muzyką na 
przebieg procesów odpornościowych. Chociaż metodologia poszczególnych badań różniła 
się istotnie – z przeprowadzonych badań doświadczalnych wynika, że oddziaływanie 
muzyką istotnie wpływa na procesy odpornościowe, w tym na aktywność komórek NK 
śledziony, odpowiedź proliferacyjną komórek śledziony, liczbę komórek grasicy, 
śledziony oraz krwi obwodowej, a także na aktywność fagocytarną makrofagów, stopień 
proliferacji limfocytów i na odpowiedź humoralną, związaną z produkcją przeciwciał 
klasy IgG. Muzyka może łagodzić skutki oddziaływania stresora słuchowego na reakcje 
immunologiczne. Ciekawe – lecz wymagające potwierdzenia w niezależnych bada-
niach – wydają się obserwacje dotyczące hamującego wpływu oddziaływania muzyką 
na rozwój nowotworu płuc w środowisku stresogennym, co wyrażało się w zmniej-
szeniu liczby i powierzchni ognisk przerzutowych. Obserwacje te mogą mieć istotną 
wartość kliniczną – w wielu badaniach wykazywano, że indukowana stresem zmiana 
funkcji układu immunologicznego odgrywa istotną rolę w niekorzystnym wpływie 
stresu na przebieg choroby nowotworowej. Implikacje kliniczne mają również wyniki 
badań dotyczących wpływu oddziaływania dźwiękiem na przebieg reakcji anafilak-
tycznej. Wskazują na możliwość złagodzenia nasilenia reakcji immunologicznej dzięki 
użyciu dźwięku tradycyjnego koreańskiego bębna Buk, którego częstotliwość jest 
zgodna z częstotliwością głosu barytonowego (139,9-355,2 Hz), zaś jego dźwięk 
przypomina bicie ludzkiego serca. 

Wpływ oddziaływania muzyką na procesy odpornościowe potwierdzono również 
w badaniach wykonanych u ludzi. W oparciu o publikowane obserwacje można stwier-
dzić, że efekt w zakresie funkcji układu odpornościowego istotnie zależy od rodzaju 
muzyki (np. odnotowano istotny wpływ na procesy odpornościowe muzyki kompono-
wanej przez Mozarta i brak zauważalnego wpływu muzyki Beethovena), sposobu 
prowadzenia oddziaływania muzyką (muzykoterapia aktywna bądź receptywna), a także 
w pewnym stopniu od wieku i płci. Wpływ muzyki na układ odpornościwy udowod-
niono badając stężenie przeciwciał klasy IgA w ślinie (w wielu badaniach opisano 
wzrost stężenia przeciwciał tej klasy pod wpływem oddziaływania muzyką), a ponadto 
zmiany w zakresie stężenia cytokin klasy Th1 i Th2 odnotowane u osób z alergią na 
lateks. Obserwacje dotyczące hamującego wpływu muzyki Mozarta na produkcję 
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cytokin Th2, które zdolne są do stymulowania syntezy przeciwciał klasy IgE, uczestni-
czących m.in. w reakcjach alergicznych, wydają się ciekawe z punktu widzenia 
klinicznego oraz potencjalnego zastosowania tej muzyki w łagodzeniu nasilenia reakcji 
nadwrażliwości. 

W badaniach klinicznych opisano również zmniejszenie nasilenia stresu towarzy-
szącego zabiegowi chirurgicznemu, co było powiązane ze spadkiem liczby komórek 
NK i było szczególnie wyraźne u chorych poddanych oddziaływaniu muzyki z gatunku 
New Age, jak też muzyki z wyboru pacjenta. 

Interesujące wydają się również obserwacje dotyczące zależności efektu oddziały-
wania muzykoterapii na procesy odpornościowe od wieku osób badanych. Wpływ ten 
wyrażał się we wzroście liczby limfocytów T CD4+, limfocytów T pamięci, a także we 
wzroście stężenia IFN-γ i spadku stężenia IL-6 w osoczu, obserwowanym w grupie 
osób o średniej wieku 70 lat, a nieodnotowanym w grupie osób młodszych (średnia 
wieku 27 lat). Odnotowane różnice w zakresie wpływu muzykoterapii na aktywność 
procesów odpornościowych u osób w różnym wieku autorzy badania tłumaczą zmianami 
w immunoreaktywności związanymi z procesem starzenia oraz z chronicznym stresem. 
Wpływ aktywnej muzykoterapii na procesy immunologiczne u osób starszych udoku-
mentowano również w innym badaniu, w którym wykazano wzrost osoczowego stężenia 
przeciwzapalnej cytokiny IL-4 oraz spadek stężenia chemokiny MCP-1 (przy braku 
zmian w stężeniu IL-17, TNF-alfa i IL-6) po zakończeniu udziału w 10-tygodniowych 
warsztatach gry na bębnach. 

Opisane dotychczas zależności potwierdzają utrwalone od wieków przekonanie 
o wpływie muzyki na układ odpornościowy. Jednak z uwagi na duże zróżnicowanie 
metodologii badań trudno jest z ich wyników wyprowadzić jednoznaczne wnioski. 
Potrzebne są dalsze badania, przeprowadzone przy użyciu metodologii ustalonej 
z uwzględnieniem dotychczasowych obserwacji, odpowiadającej wymogom współ-
czesnej medycyny. Ich wyniki mogłyby być przydatne w planowaniu leczenia wspo-
magającego, mającego na celu uzyskanie pożądanych zmian w zakresie funkcji układu 
odpornościowego poprzez zastosowanie oddziaływania muzyką w różnych procesach 
chorobowych, w tym alergiach, nowotworach, zaburzeniach odporności związanych ze 
starzeniem, stresem i innych. 
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Wpływ oddziaływania muzyką na układ odpornościowy w warunkach 

prawidłowych i patologicznych – przegląd badań doświadczalnych i klinicznych 

Streszczenie 
Od czasów starożytnych dostrzegano i opisywano wpływ muzyki na organizm, w tym na procesy psycho-
logiczne i fizjologiczne. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem 
współczesnej metodologii naukowej, potwierdzających wpływ muzyki na wartości parametrów neuro-
endokryno-immunologicznych. Wykazano, że oddziaływanie dźwiękiem wpływa na zmiany aktywności 
struktur mózgowych. Udowodniono wpływ oddziaływania muzyką na aktywność wydzielniczą gruczołów 
wydzielania wewnętrznego, dotyczący w szczególności hormonów tzw. osi podwzgórzowo-przysadkowo- 

-nadnerczowej. Z przeprowadzonych badań doświadczalnych wynika, że oddziaływanie muzyką istotnie 
wpływa na procesy odpornościowe, w tym na aktywność komórek NK śledziony, odpowiedź prolifera-
cyjną komórek śledziony, liczbę komórek grasicy, śledziony oraz krwi obwodowej, a także na aktywność 
fagocytarną makrofagów, stopień proliferacji limfocytów i na odpowiedź humoralną związaną z produkcją 
przeciwciał IgG. Odnotowano także wpływ muzyki na stężenie przeciwciał klasy IgA w ślinie osób 
zdrowych, na stężenie cytokin klasy Th1 i Th2, jak również na liczbę limfocytów T CD4+, limfocytów T 
pamięci, stężenia IFN-γ i IL-6 w osoczu. 
Potrzebne są badania przeprowadzone przy użyciu metodologii ustalonej z uwzględnieniem dotychczaso-
wych obserwacji i odpowiadającej wymogom współczesnej medycyny. Ich wyniki mogą być przydatne 
w planowaniu leczenia wspomagającego w różnych procesach chorobowych, w tym alergiach, nowotworach, 
zaburzeniach odporności związanych ze starzeniem, stresem i innych. 
Słowa kluczowe: cytokiny, immunoglobuliny, komórki NK, limfocyty, muzyka, muzykoterapia, układ 
odpornościowy 
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The influence of music on the immune system in normal and pathological 

conditions – a review of experimental and clinical studies 

Abstract 

Since ancient times, the effect of music on the body has been recognized and described, including psycho-
logical and physiological processes This work presents the results of a study carried out with the help of 

modern scientific methodology to confirm the influence of music on the values of neuroendocrine-

immunological parameters. Sound has been shown to influence the activity of brain structures. The effect 

of music on the secretory activity of the endocrine glands, in particular on hormones of the hypothalamic-
pituitary-pituitary-adrenal axis, has been demonstrated. Experimental studies have shown that the effect of 

music has a significant influence on immune processes, including the NK cell activity of the spleen, the 

proliferative response of the spleen cells, the number of thymus, spleen and peripheral blood cells as well 

as the phagocytic activity of the macrophages, the degree of lymphocyte proliferation and the humoral 
response associated with the production of IgG antibodies. In addition, effects of music on IgA class 

antibody concentrations in saliva of healthy subjects, on Th1 and Th2 cytokine concentrations, and on 

CD4+ T cells, memory T cells, IFN-γ and IL-6 plasma levels were observed. Studies must be carried out 

according to a methodology which takes account of previous observations and meets the requirements of 

modern medicine. Their results can be useful in planning supportive therapies for various disease 

processes, including allergies, cancer, immune deficiencywith aging, stress and others. 

Keywords: cytokines, immunoglobulins, NK cells, lymphocytes, music, music therapy, immune system 
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