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WSTĘP

W zachowaniu pełni zdrowia, istotne znaczenie ma wiele czynników, 
wśród których wymienia się m.in. działania profilaktyczne, skuteczną diagno-
stykę, opiekę medyczną oraz czynniki związane ze stylem życia. W związku  
z powyższym, coraz popularniejsza staje się holistyczna koncepcja zdrowia.

Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję wo-
kół problemów współczesnej medycyny. Poszczególne rozdziały przedstawiają 
wyniki badań prowadzonych przez pracowników oraz studentów reprezen-
tujących m.in. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski czy Uniwersytet Warszawski.

Żywię nadzieję, iż to opracowanie stanie się wartościową oraz interesu-
jącą lekturą, przyczyniającą się do rozwoju osobistego każdego z czytelników 
oraz będzie jednocześnie inspiracją do podjęcia dalszych badań naukowych  
w zakresie szeroko rozumianej dziedziny jaką jest nauka o zdrowiu.

Pragnę również wyrazić serdeczne podziękowania Recenzentom, Au-
torom rozdziałów, Wydawnictwu Naukowemu ArchaeGraph, członkom 
Redakcji Technicznej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  
niniejszego opracowania.

  

Katarzyna Kurowska

Redaktor 
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Collegium Medicum  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

CHARAKTERYSTYKA 
WYBRANYCH PRZECIWCIAŁ 

ONKONEURONALNYCH  
W NEUROLOGICZNYCH ZESPOŁACH 

PARANOWOTWOROWYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest opis wybranych przeciwciał onkoneu-
ronalnych wraz ze współwystępującymi zespołami paranowotworowymi  
z dziedziny neurologii. Wspomniane przeciwciała wraz z neurologicznymi 
objawami klinicznymi w postaci zespołów paranowotworowych stanowią 
istotną wskazówkę diagnostyczną mającą na celu objęcie pacjenta szczegó-
łowym nadzorem onkologicznym, z uwagi na wysokie prawdopodobień-
stwo występowania choroby nowotworowej. Niejednokrotnie może to być 
jedyny objaw rozwijającego procesu nowotworowego, co wyprzedza póź-
niejsze rozpoznanie o kilka miesięcy, a nawet lat. Dodatkowo przy pewnym 
rozpoznaniu onkologicznym daje szansę na ocenę odpowiedzi pacjenta na 
leczenie, a także może być wskaźnikiem rokowniczym. Znajomość prze-
ciwciał onkoneuronalnych wraz ze współistnieniem zespołów paraneopla-
stycznych ukierunkowuje postępowanie diagnostyczne pacjenta, co pozwola 
na wcześniejsze wykrycie nowotworu oraz szybszą jego identyfikację. Jest to 
korzystne w określaniu czynników rokowniczych dla chorego. W pracy zo-
stała przedstawiona charakterystyka przeciwciał onkoneuronalnych wraz  
z najczęstszymi występującymi zespołami paranowotworowymi oraz jednocze-
sną obecnością specyficznych typów nowotworów.

Słowa kluczowe: neurologiczne zespoły paranowotworowe, przeciwciała  

onkoneuronalne, przeciwciała anty – Hu, przeciwciała anty – Ri
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WPROWADZENIE

Zespoły paranowotworowe należą do grupy objawów związanych z wy-
stępowaniem nowotworu, jednak nie są one bezpośrednio wynikiem miej-
scowego naciekania guza lub obecnych przerzutów, lecz powstają w sytuacji 
nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na nowotwór lub pod wpły-
wem działania hormonów, cytokin czy czynników wzrostowych wytwarza-
nych przez te nowotwory. Częstość występowania zespołów paraneoplastycz-
nych szacuje się na 5 – 10% u pacjentów onkologicznych (Krzakowski, 2002).  
W praktyce klinicznej podział zespołów paranowotworowych występuje w za-
leżności od dominujących objawów związanych z zaburzeniami dotyczącymi 
konkretnych układów lub narządów, stąd można wyróżnić następujące ze-
społy kliniczne: endokrynologiczne i metaboliczne, dermatologiczne, reuma-
tologiczne, hematologiczne, nefrologiczne i neurologiczne (Krawczyk-Lipiec, 
Kraj, 2017). Wśród neurologicznych zespołów paranowotworowych można 
wyróżnić podostre zwyrodnienie móżdżku, podostrą neuropatię czuciową, za-
palenie układu limbicznego, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona, zapalenie 
skórno-mięśniowe, neuromiotonie czy zespół opsoklonie - mioklonie. Aby 
postawić pewną diagnozę oprócz wyżej wymienionych objawów konieczna 
jest diagnostyka laboratoryjna w kierunku wykrycia określonych przeciwciał 
onkoneuronalnych. Zgodnie z zaleceniami metoda pośredniej immunoflu-
orescencji powinna być zastosowana jako metoda przesiewowa, natomiast  
w przypadku stwierdzenia reakcji dodatniej, do potwierdzenia należy wyko-
nać badanie techniką Western Blot (Moll i in. 1994). Celem pracy był prze-
gląd literatury związanej z neurologicznymi zespołami paranowotworowymi, 
gdzie szczególnie skupiono się na opisie i najnowszych doniesieniach związa-
nych z przeciwciałami onkoneuronalnymi. Opisano następujące przeciwciała: 
anty – Hu, anty – Ri, anty – Yo, anty - KLHL11, anty – Ma 1 i anty - Ma 2, 
anty – rec. GABA B, anty – CASPR 2, anty – TR/ DNER i anty – VGCC. 
Analizie poddano artykuły w platformie Google Scholar i PubMed.

OPIS WYBRANYCH PRZECIWCIAŁ 
ONKONEURONALNYCH W NEUROLOGICZNYCH 
ZESPOŁACH PARANOWOTWOROWYCH

Przeciwciała anty - Hu 

Przeciwciała anty – Hu należą do grupy przeciwciał reagujących z jądra-
mi neuronów w ośrodkowym, a także w obwodowym układzie nerwowym, 
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stąd funkcjonują również pod nazwą ANNA – 1 (ang. anti-neuronal nuclear 
antibody – 1). Przeciwciała anty – Hu pozwalają na identyfikację grupy białek  
o masie ok. 37 kDa, jednak w kontekście zespołów paranowotworowych naj-
bardziej istotne i specyficzne dla neuronów jest białko HuD. Jego funkcja nie 
jest do końca poznana, jednak uważa się, że odpowiada za rozwój neuronów 
(Perrone-Bizzozero i Bird 2013). Najczęstszym neurologicznym zespołem pa-
ranowotworowym występującym wraz z przeciwciałami anty – Hu jest neu-
ropatia czuciowa, którą obserwuje się u ok. 50% pacjentów. Do pozostałych 
pozostałych zespołów paraneoplastycznych należą: ataksja móżdżkowa wystę-
pująca u ok. 20% chorych, zapalenie układu limbicznego oraz zapalenie pnia 
mózgu do 20%, natomiast neuropatia czuciowo-ruchowa obecna była u 5% 
badanych (Blinks i in. 2022). Obecność przeciwciał anty - Hu wiąże się z 98% 
wykrywalnością nowotworu wciągu 4 lat od wystąpienia zespołu paranowo-
tworowego (Titulaer i in.  2011). Niewątpliwie obecność przeciwciał anty – 
Hu przede wszystkim wiążę, że się z rozpoznaniem drobnokomórkowego raka 
płuca, który występuje w około 75%. Wśród innych możliwych nowotworów 
warto wymienić nerwiaka zarodkowego, rzadziej raka niedrobnokomórkowe-
go płuca, nowotwór gruczołu krokowego czy nasieniaka (Michalak 2008). 

Przeciwciała anty – Ri  

Przeciwciała anty – Ri podobnie jak przeciwciała anty – Hu należą do 
grupy immunoglobulin reagujących z jądrami neuronów, stąd określone 
są także jako ANNA – 2 (ang. anti-neuronal nuclear antibody – 2), jednak  
w przeciwieństwie do ANNA – 1 występują wyłącznie w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym. Obecne są w surowicy oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym, 
gdzie cechują się wyższymi mianami (Jarius i in. 2008a; Jarius i in. 2008b). 
Obserwowano przypadek kliniczny, w którym wzrost przeciwciał anty – Ri 
wystąpił przed wznową choroby nowotworowej, stąd można wnioskować, że 
przeciwciała te mogłyby być klinicznie użyteczne w celu oceny wznowy guza 
(Stich i in. 2009). Antygenami Ri są białka, które wiążą RNA. Identyfikują 
one dwa geny – Nova-1 i Nova-2. Białko Nova-1 jest obecne w pniu mózgu 
i rdzeniu kręgowym, natomiast Nova-2 jest spotykane w korze nowej. Oba 
geny regulują splicing RNA kodujących białka synaptyczne i wydaje się, że 
mogą być zaangażowane w splicingu hamującego receptora glicyny (Licata-
losi i in. 2008; Ratti i in. 2008). Obecność przeciwciał anty – Ri wiąże się  
z 97% wykrywalnością nowotworu (Titulaer i in. 2011). Charakterystycznymi 
zespołami paranowotworowymi występującymi wraz z przeciwciałami anty – 
Ri jest zwyrodnienie móżdżku obecne w ok. 66%, zespół opsoklonie-mioklonie 
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(ok. 30%) czy dystonia i parkinsonizm, których obecność może wynosić po 
20% (Blinks i in. 2022). Wśród innych objawów warto wymienić zapalenie 
pnia mózgu, dystonię szczęki czy skurcz krtani (Pittock i in.  2010). Objawy 
paranowotworowe związane z przeciwciałami anty – Ri głównie skupiają się 
wokół wykrycia raka piersi, który występuje do 70%, z kolei drobnokomór-
kowy rak płuc obecny jest do 25% wszystkich pacjentów (Blinks i in. 2022). 
Obecność przeciwciał anty – Ri wraz z zespołem paranowotworowym rów-
nież może wystąpić w przypadku nowotworów ginekologicznych.

Przeciwciała anty - Yo 

Obecność przeciwciał anty – Yo jest wysoce związana z występowa-
niem zespołu paranowotworowego, jakim jest zwyrodnienie móżdżku (ang. 
paraneoplastic cerebellar degeneration – PCD). Inaczej nazywane są one prze-
ciwciałami skierowanymi przeciwko cytoplazmie komórek Purkiniego, które 
obecne są w korze móżdżku (Shams’ili i in. 2003), w skrócie anty - PCA 1 
(ang. anti - Purkinje cell anti-body 1). Izolowane są głównie w klasie IgG1. 
Wykrywane w osoczu i płynie mózgowo – rdzeniowym, w tym ostatnim  
w wyższych stężeniach (Furneaux i in. 1990). Uważa się, że u podstaw proce-
su paranowotworowego zwyrodnienia móżdżku leży utrata tolerancji autoim-
munologicznej, polegającej na wytwarzaniu przeciwciał anty – Yo przeciwko 
białku CDR2 (ang. cerebellar degeneration ‐ related protein 2), które obecne 
jest w komórkach Purkiniego w móżdżku, ale równocześnie wytwarzane ekto-
powo przez komórki nowotworowe (Venkatraman i in. 2016). Białko to bie-
rze udział w regulacji procesu transkrypcji (przepisanie informacji genetycznej  
z DNA na RNA). CDR2 mRNA może znajdować się we wszystkich neuronach,  
a oprócz nich również w spermatogoniach (Corradi i in.  1997; Aboul‐Enein  
i in. 2008). Około 90% pacjentów z anty – Yo ma wykryty nowotwór zło-
śliwy (Graus i in. 2004; Sadeghian i Vernino 2010). Jednakże u około 40 % 
pacjentów ze stwierdzonym PCD, nie obserwuje się przeciwciał anty – Yo  

(Mason i in. 1997). Występowanie paranowotworowego zwyrodnienia móżdż-
ku u kobiet koreluje w 75 % z obecnością nowotworów w obrębie miednicy 
mniejszej, głównie rakiem jajnika, oraz w 10-15 % z rakiem piersi (Rojas-Mar-
cos i in. 2003; Pittock, Kryzer i Lennon 2004; Kumari i in. 2014). Z kolei  
u mężczyzn obecność przeciwciał anty – Yo wiąże się przede wszystkim z wy-
kryciem gruczolakoraków w obrębie przewodu pokarmowego i raka prostaty 
(Meglic, Graus i Grad 2001; Sutton i in. 2001). Warto zwrócić uwagę na jed-
no z badań, które prowadzone było na przestrzeni czterech lat (1994 r. – 1998 
r.) w Department of Gynaecological Oncology, Rikshospitalet-Radiumhospitalet 
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Trust (RR), Oslo [Norwegia] (Monstad i in.  2006), oraz trzech lat (2001 r. 
– 2004 r.) w „Department of Obstetrics and Gynaecology, Haukeland Uni-
versity Hospital, Bergen [Norwegia]”, wśród pacjentek z rakiem jajnika. Udo-
wodniło ono, że jedynie 2.3% z 557 pacjentek z rakiem jajnika miało wykryte 
przeciwciała anty – Yo.  U 253 kobiet z rakiem piersi leczonych w Department 
of Oncology, Haukeland University Hospital [Bergen, Norwegia] (Monstad i in. 
2006) jedynie u 1.6 % wykryto przeciwciała anty – Yo. Ponadto tylko u 12% 
pacjentek z pozytywnym wynikiem na obecność przeciwciał anty – Yo wystą-
piło objawowe zwyrodnienie móżdżku (Venkatraman i Opal 2016). Średni 
czas przeżycia u pacjentek z przeciwciałami anty-Yo i rakiem jajnika wynosił 
około 2 lat, natomiast z rakiem piersi około 8 lat (Rojas, Graus i Keime-

-Guibert 2000). Opublikowane dotychczas prace, przemawiają za tym, że pa-
cjentki z przeciwciałami anty – Yo i występującym zwyrodnieniem móżdżku, 
chorują głównie na raka piersi z dodatnim receptorem HER2 (+) (Sancho  
i in. 2006; Ogita i in. 2008), jednak nie został dotąd dokładnie opisany me-
chanizm powstania tego konkretnego procesu. Zwyrodnienie móżdżku jest 
rzadkim schorzeniem neurologicznym. Do typowych objawów należą: atak-
sja - od umiarkowanej po ciężką, nasilone wymioty, oczopląs, zawroty głowy, 
dyzartria, podwójne widzenie, oscylopsja. Symptomy sugerujące udar mózgu 
są rzadziej spotykane (Shams’ili i in. 2003). U chorych obserwuje się drżenie 
tułowia oraz zaburzenia ruchów gałek ocznych (Vernino 2012). Do objawów 
PCD zaliczamy też: zespół opsoklonie – mioklonie, neuropatię obwodową 
(Fanous i Dillon 2016) i dysmetrię. Największy zakres zaburzeń neurologicz-
nych przypada na szósty miesiąc trwania objawów. Po tym czasie dochodzi 
do swego rodzaju stabilizacji (Vernino 2012). Zwyrodnienie móżdżku powią-
zane z przeciwciałami anty – Yo nie jest często raportowane, przez co nie ma 
jednoznacznych wytycznych dotyczących leczenia. Jednakże biorąc pod uwa-
gę mechanizm powstawania, należy zastosować terapię immunosupresyjną np. 
glikokortykosteroidy lub rytuksymab (Shams'ili i in. 2006). Alternatywę dla 
opisanych metod stanowi, podanie IVIG, czyli dożylnych preparatów immu-
noglobulin oraz plazmafereza. 

Przeciwciała anty – Kelch 

Białko KLHL 11 jest częścią E3 ligazy ubikwitynowej (Dhanoa  
i in. 2013). Obecność przeciwciał przeciwko Kelch podobnemu białku 11 
(KLHL11) powiązana jest z zespołem paranowotworowym takim jak zapa-
lenie mózgu. Przeciwciała te zostały wyizolowane z płynu mózgowo – rdze-
niowego wśród chorych z nowotworami germinalnymi (Larman i in. 2011). 
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Według histologicznej kwalifikacji WHO dzielimy je na dwa typy: nasienia-
kowate i nienasieniakowate. Do pierwszego z nich zaliczamy: rozrodczaki i na-
sieniaki. Natomiast wśród nienasieniakowatych nowotworów germinalnych 
wyróżniamy: raka zarodkowego, guza pęcherzyka żółtkowego, potworniaki, 
kosmówczaka złośliwego, nabłoniaka kosmówkowego, wielozarodkowiaka, 
nowotwory o utkaniu mieszanym. Przeciwciała anty – KLHL11 mogą współ-
występować z anty – NMDA (Maudes i in.  2020), anty- Ma2, anty – Hu. Do 
objawów paranowotworowego zapalenia mózgu zaliczamy: podwójne widze-
nie, niedosłuch odbiorczy, zawroty głowy, ataksję, oczopląs, paraplegię, szum 
w uszach, utratę pamięci, dezorientację przestrzenną, neuropatię nerwu trój-
dzielnego, bóle głowy, dyzartrię, drżenia, amiotrofię neuralgiczną. W płynie 
mózgowo – rdzeniowym dominuje pleocytoza i podwyższony poziom białka 
(Mandel-Brehm i in. 2020). Zapalenie mózgu leczymy przeciwzapalnie i im-
munosupresyjnie z wykorzystaniem leków tj. glikokortykosteroidy, mykofe-
nolan mofetylu, cyklofosfamid, rytuksymab, natalizumab. Innym sposobem 
leczenia jest dożylny wlew immunoglobulin i plazmafereza. 

Przeciwicała anty – Ma1 i anty – Ma2  

Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku, zapalenie układu limbicz-
nego i zapalenie mózgu często współwystępują z przeciwciałami anty – Ma1  
i anty Ma2 wykrytymi w surowicy krwi i w płynie mózgowo – rdzeniowym 
(Dalmau i in. 2004). Są to rzadko występujące schorzenia neurologiczne  
o podłożu autoimmunologicznym. Często przejawiające się jako zespoły pa-
ranowotworowe, które spowodowane są obecnością nowotworu złośliwego. 
Pierwsze z nich – anty Ma 1, powiązane są przede wszystkim z rakiem płuc, 
natomiast drugie – anty – Ma 2, z rakiem jąder. Mniej niż 30 % pacjentów  
z przeciwciałami anty – Ma 2 rozwija pełnoobjawowe zapalenie mózgu, przez 
co proces postawienia diagnozy onkologicznej znacznie się wydłuża (Rees 
2004; Pelosof i Gerber 2010). Zapalenie układu limbicznego objawia się 
głównie pod postacią zaburzeń pamięci krótkotrwałej, drgawek, drażliwości, 
obniżenia nastroju. Paranowotworowe zapalenie mózgu z przeciwciałami anty 

– Ma 2 wykazuje dobrą odpowiedź na leczenie. Poprawa zaburzeń neurolo-
gicznych obserwowana jest u około 30 % pacjentów, z kolei stabilizacja stanu 
zdrowia u 20 – 40 % (Dalmau i in. 2004; Yamamoto i Tsuji 2010).
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Przeciwciała anty rec. GABA (B) 

Receptor metabotropowy GABA B sprzężony jest z białkiem G. Wiąże 
się z kwasem gamma – aminomasłowym. Składa się z dwóch podjednostek – 
B1 i B2. Występuje na zakończeniach presynaptycznych neuronów, głównie 
we wzgórzu, móżdżku oraz hipokampie (Fritschy i in. 1999). Obecność prze-
ciwciał przeciwko rec. GABA B w płynie – mózgowo rdzeniowym powoduje 
odpowiedź autoimmunologiczną, wywołując tym samym paranowotworowe 
zapalenie układu limbicznego, który powiązany jest z rakiem jajnika, jądra 
bądź drobnokomórkowym rakiem płuca (w tym przypadku najbardziej cha-
rakterystyczne jest wystąpienie zapalenia układu limbicznego). Opisano także 
zależność między przeciwciałami anty – GABA (B), a rakiem neuroendokryn-
nym prostaty (Karray 2021).

Przeciwciała anty - CASPR

CASPR 2 (ang. contactin-associated protein-like 2) – stanowią kompleks 
CAM (ang. cell adhesion molecules) razem z kontaktyną. Białko transbłonowe 
CASPR 2 obecne jest w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Jest 
kluczowe dla właściwej lokalizacji kanałów potasowych bramkowanych na-
pięciem (VGKC). Przeciwciała anty – CASPR 2 są wykrywane w przypadku 
padaczki (Lilleker i in. 2013) i epizodów bólowych (Klein i in. 2012). Obecne 
także w syndromie Morvana (Irani i in. 2012), który przejawia się jako zespół 
paranowotworowy związany z grasiczakiem. Jego główne objawy to: neuro-
miotonia, nadpotliwość, utrata wagi, ciężka bezsenność, halucynacje (Liguori 
i in. 2001). Przeciwciała anty – CASPR 2 wykryto w klasie IgG4 (van Sonde-
ren i in. 2014). Ponadto wspomniane immunoglobuliny mogą występować  
w przypadku zapalenia układu limbicznego oraz miotomii. 

Przeciwciała anty – TR/DNER

Białko transbłonowe TR/DNER jest specyficzne dla neuronów i od-
powiada za przekazywanie informacji poza komórkę nerwową. Znajduje się 
głównie w obrębie dendrytów komórek Purkiniego (Broegger i in. 2021).  
W przypadku wystąpienia raka prostaty, obserwuje się tzw. regulację w górę/ 
pozytywną (Shen i in. 2021). Przeciwciała anty - TR/ DNER (ang. delta/ 
notch - like epidermal growth factor-related receptor) są silnie związane z chłonia-
kiem Hodgkina. W wyniku ich działania dochodzi do paranowotworowego 
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zwyrodnienia móżdżku. Proces degeneracji (ang. PCD – paraneoplastic cere-
berall degeneration) jest nieodwracalny i prowadzi do zniszczenia komórek 
Purkiniego, co uwidaczniają badania autopsyjne. Koincydencja ciężkiej atak-
sji móżdżkowej i wspomnianych przeciwciał, wykrytych w płynie mózgowo 

– rdzeniowym i w krwi należy do rzadkości. Rozpoznanie zespołu parano-
wotworowego umożliwia wczesne wdrożenie leczenia chłoniaka Hodgkina 
(HL). Opisano przypadek kliniczny, w którym u pacjenta występuje PCD 
podczas trwania 12 – letniej remisji HL (Bernal i in. 2003). Taka sytuacja 
utrudnia proces diagnostyczny. W przeciwieństwie do innych przeciwciał on-
koneuronalnych powodujących paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku 
(PCD), przy przeciwciałach anty-TR/DNER nie obserwuje się zwiększonej 
odpowiedzi immunologicznej w tkance chłoniaka, co wskazywałoby na to, że 
to nie konkretnie w nowotworze zawarte są tzw. cele odpowiedzi immunolo-
gicznej ( tj. cząsteczki białkowe), a proces wynika z zaburzonej pracy całego 
układu odpornościowego (de Graf i in. 2012). Leczenie paranowotworowego 
zwyrodnienia móżdżku z występowaniem przeciwciał anty – TR/ DNER nie 
reaguje na leczenie przeciwzapalne tak dobrze (Christensen i in.  2021) jak  
w przypadku przeciwciał anty – Hu i anty – Yo. Pomimo tego schemat lecze-
nia nie różni się i składa się przede wszystkim z podaży glikokortykosteroidów, 
dożylnych wlewów immunoglobulin, plazmaferezy. Najważniejsze jest, by 
wdrożyć szybko leczenie onkologiczne. 

Przeciwciała anty - VGCC

Targetem dla przeciwciał anty – VGCC są kanały wapniowe bramko-
wane napięciem - VGCC (ang. voltage - gated calcium channel) znajdujące 
się na błonie presynaptycznej neuronu. W konsekwencji reakcji autoimmu-
nologicznej dochodzi do zmniejszonej ilości przekaźnika - acetylocholiny  
w przestrzeni synaptycznej. Przeciwciała te mogą stanowić składową zespo-
łu paranowotworowego, który objawia się pod postacią zespołu miastenicz-
nego - T- LEMS (ang. tumor LEMS) bądź powstawać wskutek zaburzonej 
odpowiedzi immunologicznej, ale bez podłoża nowotworowego tzw. NT – 
LEMS (ang. non tumor LEMS) (Jayarangaiah i Kariyanna 2021). W zdecy-
dowanej większości przypadków przyczyną produkcji immunoglobulin jest 
trwający proces nowotworowy, a najczęściej to rak drobnokomórkowy płuc  
(ang. small cell lung carcinoma - SCLC). Wśród innych przyczyn onkologicz-
nych należy wymienić: grasiczaka, raka prostaty, inne nowotwory płuc, choroby 
limfoproliferacyjne. Badania wykazały, że zdiagnozowanie zespołu T – LEMS 
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może wyprzedzać wykrycie raka drobnokomórkowego płuc o 5 – 6 lat. Cha-
rakterystyczne objawy to: osłabienie siły mięśniowej i odruchów ścięgnistych, 
szczególnie w obrębie proksymalnych częściach ciała. Parametry te poprawiają 
się po wykonaniu ćwiczeń fizycznych. Ponadto występuje osłabienie ruchów 
gałek ocznych i diplopia. Są to najczęstsze i najbardziej charakterystyczne 
symptomy z obrębu nerwów czaszkowych (Jayarangaiah i Kariyanna 2021). 
W późnych stadiach choroby może pojawić się dyzartria i dysfagia. Docho-
dzi do zaburzeń w układzie autonomicznym przejawiających się jako: suchość  
w ustach, zaburzenia erekcji, hipotonia ortostatyczna. Do potwierdzenia ze-
społu miastenicznego wykorzystuje się EMG, badania serologiczne oraz obra-
zowe służące do poszukiwania ogniska choroby onkologicznej. Podstawowe 
leczenie T- LEMS obejmuje leczenie nowotworu złośliwego. W pozostałych 
przypadkach wśród leków stosowanych na zespół miasteniczny LEMS należy 
wymienić 3,4 diaminopirydynę (4 DAP), której celem jest wydłużenie depo-
laryzacji, wydłużenie czasu otwarcia kanałów VGCC, zwiększenia napływu 
jonów wapnia i wzrost uwalniania acetylocholiny. Zdecydowanie rzadziej sto-
sowane są inhibitory acetylocholinoesterazy tj. pirydostygmina. Gdy leczenie 
jest nieefektywne, stosuje się steroidy, dożylny wlew immunoglobulin, pla-
zmaferezę, rytuksymab, azatioprynę. 

PODSUMOWANIE

Wiedza na temat występowania zespołów paranowotworowych jest 
ważna w pracy nie tylko onkologa, ale przede wszystkim wśród innych spe-
cjalistów, dlatego że objawy przebiegają pod wieloma maskami, które na 
pozór niezwiązane są z pierwotnym ogniskiem nowotworowym. Rutyno-
we oznaczanie miana przeciwciał onkoneuronalnych nie ma zastosowania  
w badaniach profilaktycznych mających na celu wykrycie opisanych wyżej 
nowotworów złośliwych, głównie ze względu na niski wskaźnik immunoglo-
bulin u chorych onkologicznie. Natomiast ważne jest poszukiwanie przyczyn 
wystąpienia zespołów paranowotworowych, ponieważ dzięki temu możemy 
zdiagnozować nowotwór złośliwy, który jest czynnikiem spustowym całego 
procesu. Momentem kluczowym jest wyizolowanie swoistych przeciwciał 
onkoneuronalnych. Warto dodać, że objawy paranowotworowe często wy-
przedzają symptomy rozwijającego się nowotworu złośliwego. Dzięki temu 
staje się możliwe wcześniej wdrożona terapia onkologiczna i większe szanse na 
jej skuteczność. Ponadto szybkie zastosowanie leczenia immunosupresyjne-
go umożliwia zaprzestanie progresji zaburzeń neurologicznych i zachowanie 
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lepszej kondycji zdrowotnej. Powinno być ono prowadzone równocześnie  
z leczeniem przeciwnowotworowym.
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A REVIEW OF SELECTED PARANEOPLASTIC 
ANTIBODIES IN PARANEOPLASTIC SYNDROMES  

IN NEUROLOGY

Abstract: The aim of the article is to describe selected onconeuronal antibo-
dies with paraneoplastic syndromes in neurology. Detection of onconeuronal 
antibodies with neurological clinical symptoms like paraneoplastic syndromes 
is important to proper diagnostic process for patients because it is high pro-
bability of their neoplastic disease. It can be the only symptom of a develo-
ping neoplastic process, which is ahead of the subsequent diagnosis by seve-
ral months or even years. Additionally, with a certain oncological diagnosis, 
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it gives a chance to assess the patient's response to treatment, and it can be 
also a prognostic indicator. The knowledge of onconeuronal antibodies along 
with the paraneoplastic syndromes may direct the diagnostic procedure with 
the patient, which will allow for earlier detection of the neoplasm and faster 
identification, which is more favorable predictions for the patients. The paper 
presents the characteristics of onconeuronal antibodies along with the most 
common paraneoplastic syndromes and the coincident presence of specific 
types of neoplasms.

Keywords: neurological paraneoplastic syndromes, onconeuronal antibodies, 
anty – Hu antibodies, anty – Ri antibodies
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OCENA WIEDZY KOBIET  
O WYKSZTAŁCENIU MEDYCZNYM 

I NIEMEDYCZNYM NA TEMAT 
CZYNNIKÓW RYZYKA  

I PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Streszczenie: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym  
u kobiet. Wczesne rozpoznanie tej choroby poprawia rokowanie, dlatego waż-
ną rolę odgrywają wszelkie działania z zakresu profilaktyki. Celem pracy była 
ocena stanu wiedzy kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym na 
temat czynników ryzyka oraz profilaktyki raka piersi. Najczęściej wybieranym 
czynnikiem ryzyka raka piersi w badanych grupach był rak piersi w rodzinie. 
Prawie wszystkie kobiety o wykształceniu medycznym (99%) i ponad 90% 
o wykształceniu niemedycznym wybierało guza piersi jako najczęstszy objaw 
raka sutka. Mimo, że ponad 90% kobiet o wykształceniu medycznym i ponad 
80% o wykształceniu niemedycznym deklarowało znajomość techniki badania 
piersi, to około 69% z obu badanych grup wykonywało je z częstotliwością raz 
w miesiącu. Dla większości badanych głównym źródłem wiedzy był internet, 
jednak prawie połowa z nich nie słyszała o programie profilaktyki raka piersi. 
Analiza odpowiedzi ankietowych wykazała, że kobiety z wykształceniem me-
dycznym posiadały wyższy poziom wiedzy, a kobiety z wykształceniem nieme-
dycznym niższy poziom wiedzy,  w porównaniu do wstępnie deklarowanego. 
Wiedza na temat metod profilaktycznych wśród kobiet jest wciąż niezadowa-
lająca, w związku z tym  istnieje potrzeba zintensyfikowania działań edukacyj-
nych w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: rak piersi, profilaktyka, czynniki ryzyka
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WPROWADZENIE

Rak piersi stanowi poważny problem medyczny w skali globalnej. Jest 
to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet zarówno w krajach 
wysoko jak i słabo rozwiniętych, stanowiąc około 25% wszystkich nowotwo-
rów złośliwych rozpoznawanych u kobiet. W 2020 roku zdiagnozowano na 
świecie ponad dwa miliony przypadków tego nowotworu i był on przyczyną 
śmierci ponad sześciuset tysięcy osób. Odnotowuje się stały wzrost zarówno 
zapadalności, jak i śmiertelności, oceniany na 15% (Breast Cancer Research 
Foundation 2022).

W Polsce, rak piersi jest również najczęstszym nowotworem złośliwym  
u kobiet, stanowiącym 22,9% zachorowań. W statystykach dotyczących przy-
czyn zgonów na nowotwór złośliwy w populacji polskich kobiet, rak pier-
si zajmuje drugie, po raku płuc, miejsce. Od 2010 roku zachorowalność na 
ten nowotwór w Polsce systematycznie wzrasta (Wojciechowska, Didkowska  
i Michałek 2018). 

Przyczyna zachorowania na raka piersi w większości przypadków jest nie-
znana. Zidentyfikowane są natomiast czynniki, które zwiększają ryzyko jego 
wystąpienia. Najważniejszym jest starszy wiek, a oprócz niego: nosicielstwo 
mutacji BRCA1 i BRCA2, rodzinne występowanie raka piersi u krewnych 
pierwszego stopnia (matka, siostra, córka), wczesna pierwsza miesiączka (przed 
12 rokiem życia) i późna menopauza (po 55 roku życia), urodzenie pierwszego 
dziecka po 30 roku życia, brak potomstwa, długotrwała hormonalna tera-
pia zastępcza stosowana  ponad 4 lata, doustna antykoncepcja hormonalna, 
otyłość, radioterapia klatki piersiowej czy spożywanie alkoholu (Krzakowski  
2013; American Cancer Society 2022a). 

Najważniejszym działaniem mającym na celu zmniejszenie zachorowal-
ności na raka piersi jest profilaktyka zarówno pierwotna jak i wtórna. Na pod-
stawie  wiedzy na temat czynników zwiększających ryzyko zachorowania na 
raka piersi można dążyć do modyfikowania czy eliminowania niekorzystnych 
zachowań, a także zwiększać prozdrowotną wiedzę kobiet. Do działań takich 
zalicza się zmniejszenie zawartości tłuszczu w diecie, ograniczenie spożycia 
alkoholu, zwiększenie podaży kwasu foliowego, karmienie piersią ponad rok, 
utrzymywanie prawidłowej masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej czy 
ograniczenie stosowania hormonalnej terapii zastępczej  (Szewczyk 2011; Jas-
sem i Krzakowski 2018; American Cancer Society 2022b).

Istotną rolę odgrywa również profilaktyka wtórna, dzięki której można 
realnie zmniejszyć umieralność kobiet z powodu raka piersi. Podstawowym 
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badaniem obrazowym w rozpoznawaniu raka piersi jest mammografia.  Ultra-
sonografia jest uznana przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycz-
nej (ang. ESMO - European Society for Medical Oncology) za badanie uzupeł-
niające, a przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej za wartościowe 
dopełnienie mammografii, wskazane szczególnie w przypadku piersi o dużej 
gęstości, typowych dla młodych kobiet, gdzie wartość mammografii  jest ogra-
niczona (Jassem i Krzakowski 2018).

Od kilku lat w Polsce funkcjonuje Program Profilaktyki Raka Piersi  
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, który umożliwia 
bezpłatne badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat raz na dwa 
lata (Narodowy Fundusz Zdrowia 2022). 

Mimo, że badania naukowe wykazują brak skuteczności samobadania 
piersi w wykrywaniu i zmniejszeniu umieralności na raka piersi (Thomas  
i in. 2002; Hackshaw i Paul 2003) to takie działanie motywuje kobiety do 
zadbania o własne zdrowie. Zapobieganie zachorowaniu i wczesne wykrycie 
choroby mogą pomóc w zmniejszeniu śmiertelności z powodu raka piersi.

CEL PRACY, MATERIAŁY I METODY 

Celem pracy była ocena stanu wiedzy kobiet z wykształceniem medycz-
nym i niemedycznym na temat czynników ryzyka oraz działań profilaktycz-
nych w raku piersi.

Badanie zostało przeprowadzone między styczniem a lutym 2021 r.  
W badaniu wzięło udział 200 studentek medycyny i stażystek podyplomo-
wych oraz 200 kobiet z wykształceniu niemedycznym.

Jako narzędzie badawcze użyto anonimowego kwestionariusza ankiety 
własnego autorstwa, skonstruowanego specjalnie na potrzeby badania, rozpo-
wszechnionego na platformach społecznościowych. Ankieta zawierała pytania 
sprawdzające wiedzę kobiet na temat  czynników ryzyka zachorowania, ob-
jawów raka piersi, umiejętności i częstości wykonywania samobadania piersi, 
wiedzy na temat profilaktyki raka piersi.

Ogólny poziom wiedzy respondentek na temat czynników ryzyka raka 
piersi i jego profilaktyki został oceniony według autorskiego klucza odpowie-
dzi. Za każdą poprawną odpowiedź respondentka uzyskiwała 1 punkt. Mak-
symalna liczba punktów wynosiła 23. Poziom wiedzy kobiet, które otrzymały 
do 13 punktów  był oceniany jako niski, od 14 do 17  jako średni, od 18 jako 
wysoki. 
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Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica12.0. Do 
zbadania zależności użyto testu Chi kwadrat. Za wynik istotny statystycznie 
przyjęto wartość p < 0,05. 

WYNIKI

Tabela 1. Porównanie parametrów demograficznych i klinicznych w grupie kobiet z wykształ-
ceniem medycznym i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

W analizowanej grupie kobiet z wykształceniem medycznym 89% mieściło 
się w przedziale wiekowym 20-30 lat. W grupie kobiet z niemedycznym 
wykształceniem najliczniejszą grupę również stanowiły 20-30-latki (57,5%).

Najwięcej kobiet z wykształceniem medycznym zamieszkiwało  mia-
sto od 100-500 tysięcy (38%), a najmniej (11%) miasto >500 tysięcy 
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mieszkańców. Wśród kobiet z wykształceniem niemedycznym zbliżony odsetek 
kobiet mieszkał na wsi - 29,5%, w mieście 100 - 500 tysięcy mieszkańców - 25%,  
w mieście do 100 tysięcy mieszkańców - 24,5% i w mieście >500 tysięcy 
mieszkańców - 21%. 

Wśród kobiet z wykształceniem medycznym, wykształcenie średnie po-
siadało 85,5%, a wyższe 14,5%. 

Podobny odsetek kobiet zarówno z wykształceniem medycznym jak  
i niemedycznym nie stosowało antykoncepcji hormonalnej, odpowiednio 
57% i 58%.

Tylko 2,5 % kobiet z wykształceniem medycznym urodziło dziecko  
w porównaniu do 35% z wykształceniem niemedycznym, z czego prawie 
wszystkie w obydwu grupach karmiły piersią, odpowiednio 100% i 91%. 

Rak piersi u krewnej pierwszego stopnia wystąpił w podobnym odsetku 
zarówno w rodzinach kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym 

– odpowiednio 6% i 5,5%.
Inne nowotwory wystąpiły w rodzinie u 64% kobiet z wykształceniem 

medycznym i 66,5% bez wykształcenia medycznego. 
Porównanie parametrów demograficznych i klinicznych w grupie kobiet 

z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono w Tabeli 1.

Rys. 1. Znajomość czynników ryzyka raka piersi w grupie kobiet z wykształceniem medycznym 
i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Istotnie statystycznie lepszą znajomością czynników ryzyka raka pier-
si wykazały się kobiety z wykształceniem medycznym. Do najczęściej przez 
nie wybieranych odpowiedzi należały: występowanie raka piersi w rodzi-
nie (100%), nosicielstwo genów BRCA1 i BRCA2 (93%), narażenie na 



30

K. KAZIRÓD, M. ZAPAŁA, W. KURYŁO, A. MITURSKI, A. SEMCZUK-SIKORA

promieniowanie jonizujące (88,5%) czy stosowanie doustnej antykoncepcji 
hormonalnej (70,15%). W drugiej grupie były to odpowiednio: występowa-
nie raka piersi w rodzinie (98,5%), nosicielstwo genów BRCA1 i BRCA2 
(64%), stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej (51%), narażenie na 
promieniowanie jonizujące (46,5%). 

Do najrzadziej wybieranych czynników ryzyka raka piersi zarówno  
w grupie o wykształceniu medycznym, jak i niemedycznym należały: wczesna 
pierwsza miesiączka, późna menopauza i późne macierzyństwo. Te czynniki 
ryzyka jednak statystycznie częściej były wybierane przez kobiety z wykształce-
niem medycznym w porównaniu do kobiet z wykształceniem niemedycznym, 
odpowiednio 61,5% vs 28,5%, p<0,05; 60% vs 25%, p<0,05 oraz 59,5 %  
vs 26,5%, p<0,05. Znajomość czynników ryzyka raka piersi w grupie kobiet 
z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 1.

Rys.2. Znajomość objawów raka piersi w grupie kobiet z wykształceniem medycznym  
i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Obecność guza piersi oraz powiększenie okolicznych węzłów chłon-
nych jako objawy raka piersi zaznaczył wysoki, porównywalny odsetek ko-
biet z wykształceniem medycznym jak i niemedycznym, odpowiednio 99%  
i 91% oraz 96% i 86%. Statystycznie istotnie częściej jednak kobiety z wy-
kształceniem medycznym w porównaniu do kobiet z wykształceniem nieme-
dycznym wybierały objawy takie jak: wciągniecie brodawki sutkowej (83,6%  
vs 67%, p<0,05), ból piersi (78,6% vs 62%, p<0.05), czy zaczerwienienie skóry 
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sutka (75% vs 51%, p<0,05). Znajomość objawów raka piersi w grupie kobiet  
z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 2.

Rys.3. Znajomość badania przesiewowego w kierunku raka piersi o największym znaczeniu 
diagnostycznym w grupie kobiet z wykształceniu medycznym i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Największy odsetek kobiet z medycznym wykształceniem - 56,22%, 
wybrało mammografię jako badanie przesiewowe o największym znaczeniu 
diagnostycznym w kierunku raka piersi. Zdecydowanie rzadziej wskazywa-
ły samobadanie piersi - 29,85% i USG piersi - 13,4% . W grupie kobiet  
z wykształceniem niemedycznym zbliżony odsetek wybrał mammografię i sa-
mobadanie piersi odpowiednio 42% i 38%. USG piersi zaznaczyło 17,5%.
Znajomość badania przesiewowego w kierunku raka piersi o największym 
znaczeniu diagnostycznym w grupie kobiet z wykształceniu medycznym i nie-
medycznym przedstawiono na Rysunku 3.

Statystycznie istotnie wyższy odsetek kobiet z wykształceniem medycz-
nym w porównaniu do kobiet z wykształceniem niemedycznym deklarowało 
posiadanie wiedzy na temat techniki samobadania piersi, odpowiednio 93% 
vs 82%, p<0,05. Pomimo  posiadanej wiedzy, tylko 69,7% kobiet z wykształ-
ceniem medycznym i 69% niemedycznym przeprowadzała u siebie samoba-
danie piersi. Raz w miesiącu, samobadanie w obydwu grupach wykonywał 
podobny odsetek kobiet - 41% z wykształceniem medycznym oraz 38%  
z niemedycznym. Częstość wykonywania samobadania piersi w grupie kobiet 
z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 4.
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Rys.4. Częstość wykonywania samobadania piersi w grupie kobiet z wykształceniem medycz-
nym i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Rys.5. Częstość wykonywania badań obrazowych w grupie kobiet z wykształceniem medycz-
nym i niemedycznym 

Źródło: opracowanie własne

Kobiety z wykształceniem medycznym statystycznie rzadziej miały wy-
konywane badania obrazowe piersi w porównaniu do kobiet z wykształceniem 
niemedycznym (68% vs 54%, p<0.05), dotyczyło to zarówno mammografii 
(1% vs 5,5%) jak i USG piersi (29,5% vs 34%, p<0,05). Częstość wyko-
nywania badań obrazowych w grupie kobiet z wykształceniem medycznym  
i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 5.
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Rys.6. Źródła wiedzy o samobadaniu piersi w grupie kobiet z wykształceniem medycznym  
i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Zarówno dla kobiet z wykształceniem medycznym, jak i niemedycznym 
internet stanowi główne źródło wiedzy o technice samobadania piersi, odpo-
wiednio 68,1% vs 72,7%. W przypadku kobiet z wykształceniu medycznym 
istotnym źródłem informacji jest również personel medyczny. Dla kobiet  
z wykształceniem niemedycznym są to broszury edukacyjne. Najrzadszym 
źródłem wiedzy o samobadaniu piersi w obu grupach badanych są członkowie 
rodziny. Źródła wiedzy o samobadaniu piersi w grupie kobiet z wykształce-
niem medycznym i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 6.

Rys.7. Znajomość wieku, od którego powinno wykonywać się mammografię w ramach progra-
mu profilaktycznego w grupie kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym 

Źródło: opracowanie własne
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64,2% kobiet o wykształceniu medycznym oraz 52,5% z niemedycznym 
wiedziała o funkcjonowaniu programu badań przesiewowych w kierunku 
raka piersi w populacji polskich kobiet. Podobny odsetek kobiet w obydwu 
badanych grupach potrafiło wskazać poprawnie od którego roku życia roz-
poczyna się uczestnictwo w programie tj. wykonywanie badań mammogra-
ficznych (65,2 vs 55%). Znajomość wieku, od którego powinno wykony-
wać się mammografię w ramach programu profilaktycznego w grupie kobiet  
z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono na Rysunku 7.

Rys.8. Znajomość zalecanej częstotliwości wykonywania mammografii w programie badań 
profilaktycznych w grupie kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym 

Źródło: opracowanie własne

Prawie 58% kobiet z wykształceniem medycznym wiedziała, że badanie 
mammograficzne w ramach programu profilaktycznego należy wykonywać 
co 2 lat, ale aż 27% wskazało, że co roku. W grupie kobiet z wykształceniem 
niemedycznym częstotliwość co 2 lata zaznaczyło 42,5% badanych,  
a zaskakująco dużo bo aż 39,5% że co roku. Znajomość zalecanej częstotliwości 
wykonywania mammografii w programie badań profilaktycznych w grupie 
kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym przedstawiono na 
Rysunku 8.

Analizując źródła wiedzy o czynnikach ryzyka i profilaktyce raka piersi 
w grupie kobiet z wykształceniem medycznym i niemedycznym internet sta-
nowi najważniejsze z nich dla odpowiednio 78% i 77,9% badanych. Drugim 
wymienianym byli pracownicy ochrony zdrowia, statystycznie istotnie czę-
ściej dla kobiet z wykształceniu medycznym w porównaniu do kobiet z wy-
kształceniem niemedycznym, odpowiednio 67% i 44,6%, p<0,05. Broszury 
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edukacyjne jako najważniejsze źródło wiedzy wybierał podobny odsetek ko-
biet w obydwu badanych grupach, odpowiednio 45,5% i 44,6%. Źródła wie-
dzy o raku piersi w grupie kobiet o wykształceniu medycznym i niemedycz-
nym przedstawiono na Rysunku 9.

Rys.9. Źródła wiedzy o raku piersi w grupie kobiet z wykształceniem medycznym  
i niemedycznym

Źródło: opracowanie własne

Ankietowane kobiety zobowiązane były do subiektywnej oceny swojej 
wiedzy na temat czynników ryzyka i działań profilaktycznych w raku piersi. 
Wśród kobiet z wykształceniem medycznym najwięcej respondentek oceniło 
swój poziom wiedzy na średni- 52%, 38% na wysoki, 9% na niski, a 1% ba-
danych zadeklarowało brak wiedzy na ten temat. W grupie kobiet z wykształ-
ceniem niemedycznym rozkład poszczególnych odpowiedzi był podobny: 
62% stwierdziło u siebie średni poziom wiedzy, 22% poziom wysoki, 16% 
poziom niski a 0,5% zadeklarowało brak wiedzy. Kobiety z wykształceniem 
medycznym statystycznie istotnie częściej oceniały swój poziom wiedzy na 
wyższy w porównaniu z kobietami z wykształceniem niemedycznym (p<0,05).

Analizując odsetek poprawnych odpowiedzi zaznaczonych w kwestiona-
riuszu ankiety stwierdzono, że w grupie kobiet z wykształceniu medycznym 
26% posiadało wysoki poziom wiedzy, w porównaniu do 15% z wykształ-
ceniem niemedycznym, 24,5% średni, podobnie jak w grupie z wykształce-
niem niemedycznym (26,5%). Różnice te są istotne statystycznie (p<0,05).  
Natomiast istotnie statystycznie zdecydowanie mniejszy odsetek kobiet  
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z wykształceniem medycznym w porównaniu do niemedycznego posiadał 
obiektywnie niską wiedzę 49,5% vs 58,5%. 

DYSKUSJA

Celem pracy była ocena wiedzy kobiet z wykształceniem medycznym 
i niemedycznym na temat czynników ryzyka i metod profilaktycznych raka 
piersi. Przeprowadzone przez nas badanie wykazało znaczący deficyt wiedzy  
w zakresie czynników ryzyka raka piersi zarówno u kobiet z wykształceniem 
medycznym jak i niemedycznym. Respondentki z wykształceniem medycz-
nym miały zdecydowanie wyższą wiedzę w tym zakresie, jednak u znacznego 
odsetka kobiet z tej grupy wciąż była zbyt mała, aby móc świadomie edukować 
swoje pacjentki oraz móc zwrócić szczególną uwagę na kobiety z grupy ryzyka. 
Wśród najczęściej wymienianych czynników ryzyka raka piersi przez nasze 
ankietowane były: rak piersi w rodzinie (98%), nosicielstwo genów BRCA1  
i BRCA2 (76,5%), promieniowanie jonizujące (66%) i doustna antykon-
cepcja hormonalna (60,5%).  W badaniach Lewandowskiej, Mess i Laufer 
(2011), do najczęściej wymienianych przez ankietowane kobiety czynników 
ryzyka należały obciążenia genetyczne (64%), antykoncepcja hormonalna 
(50%) i otyłość (30%). W analizach Ślusarskiej i in. (2016), najwięcej re-
spondentek odpowiedziało, że wpływ na wzrost ryzyka raka sutka mają: czyn-
niki genetyczne (88,9%), przebyty nowotwór piersi (66%), wiek (54,3%)  
i długotrwałe stosowanie antykoncepcji doustnej (49,3%). Interesujące jest, 
że niewiele kobiet uważa wczesną pierwszą miesiączkę oraz późną menopauzę 
za czynnik ryzyka rozwoju nowotworu gruczołu piersiowego (Ślusarska i in. 
2016). Niestety większość czynników ryzyka jest niemodyfikowalnych, jed-
nak część z nich - takich jak na przykład otyłość - możemy wyeliminować, co 
zmniejszy ryzyko zachorowania (Karczmarek – Borowska i in. 2013). Zna-
jomość czynników ryzyka raka sutka jest bardzo ważna, ponieważ pozwala 
to na wychwycenie pacjentek z grupy wysokiego ryzyka i zintensyfikowania 
wtórnej profilaktyki - coroczne badanie obrazowe piersi  od 20-25 roku życia 
u pacjentek u których w rodzinie stwierdzono wczesne zachorowanie matki 
lub siostry przed 40. rokiem życia, 2 zachorowania na raka piersi i/lub jajni-
ka wśród krewnych pierwszego i/lub drugiego stopnia lub rozpoznanie raka 
metachronicznego u krewnych pierwszego stopnia (Tkaczuk-Włach, Sobstyl 
i Jakiel 2012). 

Analiza badań własnych wykazała wyższy poziom wiedzy w grupie kobiet 
z wykształceniem medycznym w zakresie objawów alarmujących, mogących 
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być objawem nowotworu. Jedynie obecność wyczuwalnego guza w piersi  
i powiększenie węzłów chłonnych, zwłaszcza pachowych, jest równie znanym 
objawem w obu badanych grupach kobiet. Poziom wiedzy kobiet na temat 
wczesnych i późnych objawów raka piersi, co podkreślają również inni auto-
rzy wciąż jest zbyt niski (Hadi i in. 2010; Arif i in. 2018). Brak znajomości 
objawów raka piersi prowadzi do opóźnień w diagnostyce i leczeniu tego 
nowotworu, co skutkuje gorszym rokowaniem i przeżywalnością pacjentek 
(Okobia i in. 2006; Hadi i in. 2010). Bardzo ważne jest aby kobiety znały 
objawy raka piersi, ponieważ  wykrycie na wczesnym etapie (zmiana poni-
żej 10 mm. średnicy) gwarantuje wieloletnie przeżycie, a nawet wyleczenie 
(Dziukowa i Wesołowska 2006).W Polsce około połowa zdiagnozowanych 
raków piersi jest wykrywana w zaawansowanym stadium co skutkuje dużym 
odsetkiem wykonywanych amputacji piersi (Krajewska – Kułak, Najdyhor  
i Krajewska - Ferishah 2013).

Skuteczność samobadania w zakresie wykrywania zmian w obrębie 
piersi jest ograniczona ze względu na jego niską czułość i swoistość (Thomas  
i in. 2002). Często też brakuje regularności w jego  wykonywaniu (Gój 2005; 
Łepecka-Klusek i in. 2007; Kalinowski, Bojakowska i Kowalska 2018). Pomi-
mo tych ograniczeń kobiety powinny posiadać wiedzę w zakresie samobada-
nia piersi i wykonywać je systematycznie, raz w miesiącu, gdyż pozwala to na 
zwiększenie ich odpowiedzialności za swoje zdrowie. W naszym badaniu 93% 
respondentek z medycznym wykształceniem posiadało wiedzę jak popraw-
nie wykonać samobadanie piersi i 41% z nich wykonywało takie badanie co 
miesiąc, natomiast  82% kobiet o wykształceniu niemedycznym deklarowało 
znajomość techniki badania, a  38% z nich wykonywało je co miesiąc. Wy-
niki te potwierdzają obserwacje innych autorów, że mimo posiadania wiedzy  
w zakresie samobadania brakuje regularności w jego  wykonywaniu. W bada-
niu Gój (2005), regularne samobadanie piersi, co miesiąc wykonywało 25% 
kobiet, a w badaniu Garwackiej – Czachor, Maciejczyk i Bębenek (2016), za-
ledwie 14% ankietowanych. W badaniu Kaczmarek - Borkowska i in. (2013), 
zdecydowana większość ankietowanych kobiet chorujących na raka pier-
si(78,75%) wiedziała, że samobadanie piersi obejmuje oglądanie oraz badanie 
palpacyjne . W badaniu Nita i in. (2010), podobną wiedzę posiadało  88% 
ankietowanych kobiet. W innych badaniach, w których sprawdzano między 
innymi znajomość i częstość samobadania piersi,  również odnotowano ni-
ski, na poziomie 14%-32% odsetek kobiet, które wykonują samobadanie co 
miesiąc (Suszyńska, Kulik i Pacian 2013; Garwacka – Czachor, Macieczyk  
i Bębenek 2016). W porównaniu do badania własnego, w badaniu Liszcz  
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i wsp. (Liszcz i Badowska – Kozakiewicz 2015) aż 86% studentek uczelni 
medycznej deklarowało wykonywanie samobadania piersi. Wydaje się więc, 
że większość kobiet ogólnej populacji posiada niezbędną wiedzę na temat sa-
mobadania piersi, ale duża grupa nie wykorzystuje jej w praktyce.

Respondentki zarówno z wykształceniem medycznym jak i niemedycz-
nym za główne źródło wiedzy o technice samobadania piersi wybierały kolej-
no internet, pracowników ochrony zdrowia oraz broszury edukacyjne, rzadziej 
były to znajome, rodzina czy prasa. Z roku na rok rośnie liczba akcji profilak-
tycznych raka piersi co przekłada się na zwiększoną świadomość kobiet, ale 
również potrzebę znalezienia odpowiednich informacji. Pracownicy ochrony 
zdrowia powinni stanowić źródło wiedzy dla potencjalnych przyszłych lekarek 
i kobiet o wykształceniu nie związanym z medycyną. Dużą rolę odgrywa tu 
też możliwość samodzielnego znalezienia informacji w internecie czy poprzez 
edukacyjne broszury. Jak wykazała ankieta kobiety niechętnie czerpią wiedzę 
od rodziny czy znajomych, a ze względu na spadek popularności prasy to jest 
również rzadziej wybierana forma wiedzy wśród badanych.

Mammografia jest badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi.  
W Polsce program wczesnego wykrywania raka piersi opartego na badaniach 
mammograficznych wykonywanych co 2 lata, skierowany jest do kobiet  
w wieku 50-69 lat (Ministerstwo Zdrowia 2018). 

Badania własne pokazują, że świadomość przedziału wiekowego kwali-
fikującego do wykonania przesiewowego badania mammograficznego wśród 
Polek posiada 65,2% kobiet o wykształceniu medycznym i 55% o wykształ-
ceniu niemedycznych. Natomiast prawidłową wiedzę na temat odstępu po-
między badaniami posiadało 57,2% kobiet o wykształceniu medycznym  
i 42,5 % o wykształceniu niemedycznym. W badaniu wykazaliśmy istotność 
statystyczną pod względem wiedzy medycznej a częstością zlecanych badań 
w gabinecie lekarskim- USG, USG i mammografii oraz samej mammografii. 
Według ankietowanych kobiety bez wykształcenia medycznego częściej mają 
zlecane badania w gabinecie niż kobiety z wykształceniem medycznym. 34% 
kobiet bez wykształcenia medycznego wykonała USG piersi, 7,5% wykonała 
badanie USG i mammografię, a 4,5% wykonała samą mammografię. Od-
powiednio kobiety z wykształceniem medycznym 29% miało badanie USG, 
1,5% USG i mammografię a tylko 1% wykonało samą mammografię. Wyniki 
sugerują, iż kobiety z wykształceniem medycznym rzadziej wykonują badanie 
u lekarzy specjalistów, jednak wpływ na to miał fakt, że w grupie kobiet z wy-
kształceniem medycznym dominowały respondentki grupie wiekowej 20-30 
lat, a w tym przedziale wiekowym mammografia nie jest zalecanym badaniem 
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skriningowym. Badania własne pokazują również problem braku wykonywa-
nia badań obrazowych piersi na profilaktycznych wizytach lekarskich. Aż 54% 
respondentek biorących udział w naszym badaniu nigdy nie miało wykona-
nego USG lub mammografii podczas wizyty. Na podstawie przytoczonych 
wyników możemy uznać, że zbyt mało lekarzy angażuje się w edukowanie 
swoich pacjentek na temat raka piersi i jego wczesnego wykrywania. Podobne 
spostrzeżenia ukazuje w swojej pracy Krajewska – Kułak, Najdyhor i Krajew-
ska - Ferishah (2013) - podczas wizyt ginekologicznych tylko nieco ponad 
połowa kobiet odbywa ze swoimi lekarzami rozmowę na temat badania piersi. 

Badania własne pokazują, że głównym źródłem wiedzy na temat raka 
piersi dla studentek medycyny i stażystek stanowi internet, a następnie pra-
cownicy ochrony zdrowia i broszury edukacyjne. Wśród kobiet o wykształce-
niu niemedycznym do głównych źródeł wiedzy zaliczamy podobnie internet, 
broszury edukacyjne i pracowników ochrony zdrowia. W badaniu Przysady, 
Bojczuk i Kużniar (2009), analiza wykazała, że w zakresie edukacji na temat 
raka piersi dużą rolę odgrywają media, głównie telewizja i prasa, natomiast 
mniejszą pracownicy ochrony zdrowia. 53% respondentek, które słyszały 
o konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych, dowiedziało się  
o tym z telewizji. W badaniu Krajewskiej – Kułak, Najdyhor i Krajewskiej - 
Ferishah (2013) wiedzę na temat nowotworu piersi respondenci najczęściej 
czerpali z telewizji, prasy i internetu. 46% z ankietowanych osób wskazało 
lekarza, a 14,6% pielęgniarkę jako osobę udzielającą odpowiedzi na niepoko-
jące problemy.

Zaobserwowano, że rzeczywisty poziom wiedzy kobiet biorących udział  
w badaniu różnił się od subiektywnego. Kobiety o wykształceniu medycz-
nym, zgodnie z oczekiwaniami posiadały wyższy, a kobiety o wykształceniu 
niemedycznym niższy poziom wiedzy. Mimo, że kobiety o wykształceniu me-
dycznym uzyskiwały więcej punktów odpowiadając na pytania w kwestiona-
riuszu ankiety, to ich poziom wiedzy wciąż wydawał się być niezadowalający, 
gdyż tylko niecałe 30% ankietowanych z tej grupy posiadało wysoki poziom 
wiedzy, a prawie połowa z nich wykazała się niskim poziomem. Stanowi to 
niepokojący fakt, gdyż wydaje się, że ta grupa społeczna powinna stanowić 
źródło wiedzy na temat raka piersi dla ogólnej populacji i brać czynny udział 
w propagowaniu badań profilaktycznych tego nowotworu. Zuziak i in. (2018) 
ocenili w badaniu dotyczącym epidemiologii i profilaktyki raka piersi poziom 
wiedzy studentów kierunków medycznych na  umiarkowany. Studentki 
posiadały wyższy, w porównaniu ze studentami poziom wiedzy, a studenci 
kierunku lekarskiego odznaczali się wyższym w porównaniu do studentów 
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innych kierunków lekarskich poziomem wiedzy. W podobnym  badaniu au-
torstwa Liszcz i Badowskiej – Kozakiewicz wsp. (2015), oceniającym wiedzę 
studentek polskich  uczelni medycznych na temat profilaktyki  raka piersi  
i szyjki macicy została ona oceniona jako zadowalająca. Omar, Bakr i Ibrahim 
(2020) oraz Hadi i in. (2010) przeprowadzający podobne badania w  Malezji 
i Syrii również zwrócili uwagę, że wiedza studentek  kierunków medycznych 
jest niewystarczająca. Adekwatną wiedzę posiadało jedynie od 57,5 do 60,7% 
studentek, co jest niezgodne z naszymi wynikami, gdyż w badaniu własnym 
tylko 26 % kobiet z grupy studentek i stażystek posiada wysoki poziom wie-
dzy. Wyniki te potwierdzają fakt, że istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na 
kształcenie przyszłej kadry medycznej w zakresie profilaktyki i czynników ry-
zyka raka piersi.  Przekazywanie wiedzy z zakresu chorób jest obowiązkiem 
pracowników ochrony zdrowia, dlatego istnieje potrzeba wdrożenia zmian ich 
kształcenia, tak aby zwiększyć poziom wiedzy w tym temacie. Większość ko-
biet z grupy o wykształceniu niemedycznym (58,5%)  posiada niski poziom 
wiedzy. Jedynie 15% posiada wysoki poziom wiedzy, co jest wynikiem nieza-
dowalającym. Podobny wniosek na podstawie badania ankietowego przepro-
wadzonego w grupie 100 kobiet wysnuli Przysada, Bojczuk i Kużniar (2009). 
U 41% respondentek poziom wiedzy został oceniony jako bardzo niski, pozo-
stałe 59% posiadało wiedzę fragmentaryczną. Autorzy wykazali ograniczoną 
świadomość kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi. W związku z tym wy-
daje się za celowe wdrożenie działań poprawiających świadomość kobiet i tym 
samym pomagających zmniejszyć zachorowalność na raka piersi. 

Świadomość na temat raka piersi, nagłaśnianie informacji przez media 
oraz postęp w wykonywaniu badań obrazowych piersi mają pozytywny 
wpływ na zwiększoną rozpoznawalność raka piersi i możliwość wdrożenia 
wczesnego leczenia. Rak piersi jest chorobą zagrażającą życiu i częstą przyczyną 
śmiertelności z powodu choroby nowotworowej wśród kobiet. Przez ostatnie 
dwie dekady badania nad rakiem piersi doprowadziły do ogromnego postępu 
wiedzy na temat tego nowotworu, co zaowocowało skutecznymi terapiami 
(Jassem i Krzakowski 2018), dlatego tak ważne jest wykrycie go na wczesnym 
etapie.

PODSUMOWANIE

1. Rak piersi w rodzinie był uznawany za najważniejszy czynnik ryzyka 
wystąpienia tego nowotworu zarówno przez kobiety z wykształce-
niem medycznym, jak i niemedycznym.
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2. Większość kobiet zarówno z wykształceniem medycznym jak i nie-
medycznym potrafiło zidentyfikować główne objawy raka piersi ta-
kie jak guz, powiększenie gruczołu i wyciek z brodawki.

3. Wśród kobiet o wykształceniu niemedycznym mammografia i sa-
mobadanie piersi były uznawane za równie ważne diagnostycznie 
badania przesiewowe. Aż 30% kobiet z wykształceniem medycznym 
podawało samobadanie piersi za główne badanie diagnostyczne 
wykrywające raka tego gruczołu. Wiedza na temat metod profilak-
tycznych wśród kobiet jest wciąż niezadowalająca. W związku z tym  
istnieje potrzeba zintensyfikowania działań i poszerzenia oferty edu-
kacyjnej w tym zakresie.

4. Głównym źródłem wiedzy zarówno o technice samobadania piersi 
jak i o raku piersi dla kobiet z obydwu grup badanych był Internet. 
W związku z tym szczególnie pracownicy ochrony zdrowia powinni 
zwiększyć swój udział w szerzeniu informacji na temat profilaktyki  
i czynników ryzyka raka piersi oraz proponować pacjentkom bada-
nia profilaktyczne odpowiednio dobrane do ich wieku. 
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ASSESSMENT OF WOMEN'S KNOWLEDGE  
WITH MEDICAL AND NON-MEDICAL EDUCATION  

ON THE RISK FACTORS AND PREVENTION  
OF BREAST CANCER

Abstract: Breast cancer is the most common cancer in women. Early diagnosis 
of this cancer improves the prognosis, therefore all preventive measures play 
an important role. The aim of the study was to assess the knowledge of women 
with medical and non-medical education on the risk factors and prevention 
of brest cancer. The most frequently chosen risk factor for breastcancer in the 
studiem groups was brest cancer in the family. Almost all women with medical 
education (99%) and over 90% with non-medicaleducation chose a breast 
tumor as the most common symptom of breast cancer. Although over 90% 
of women with medical education and over 80% with non-medicaleducation 
declared knowledge of the technique of brest examination, approximately 
69% of both studiem groups performer Brest examinations once a month. 
For most of the respondents, the mainsource of knowledge was the Internet, 
but almost half of them had not heard about the brest cancer prevention pro-
gram. The analysis of the survey responses showed that women with medical 
education had a high er level of knowledge, and women with non-medical 
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education had a lower level of knowledge, compared to the initially declared 
level. Knowledge about prophylactic methods among women is still unsatis-
factory, therefore there is a need to intensify educational activities in this area.

Keywords: brest cancer, prophylactic, risk factors
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POZIOM WIEDZY POLSKICH 
MATEK NA TEMAT ZESPOŁU 

NAGŁEGO ZGONU NIEMOWLĄT 
A WYKORZYSTANIE PORTALI 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH    

Streszczenie: Celem pracy jest dostarczenie informacji na temat stanu wiedzy 
polskich kobiet w temacie występowania Zespołu Nagłego Zgonu Niemowląt 
(SIDS), prewencji oraz czynników ryzyka. Badanie zostało przeprowadzone 
wśród matek zrzeszonych na grupach poświęconym macierzyństwu i wycho-
waniu dzieci na serwisie społecznościowym Facebook. Do przeprowadzenia 
badania wykorzystano kwestionariusz sprawdzający wiedzę na temat czynni-
ków ryzyka wystąpienia Zespołu Nagłego Zgonu Niemowląt. Respondentki 
(n=443), zostały podzielone ze względu na: wiek, wykształcenie, oraz miejsce 
zamieszkania. Przeprowadzono test wiedzy, w którym oceniono odpowiedzi 
kobiet na wybrane pytania. Otrzymane wyniki w przybliżeniu pozwalają okre-
ślić wiedzę ankietowanych matek na temat SIDS.

Słowa kluczowe: Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt, monitor oddechów, 
czynniki ryzyka, portale społecznościowe

WPROWADZENIE

Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) definiuje się jako nieoczekiwa-
na śmierć dziecka w pierwszym roku życia, której przyczyny nie można ustalić 
po przeprowadzeniu badań sekcyjnych, analizy okoliczności poprzedzających 
zdarzenie oraz danych z wywiadu (Domagała 2016). Zjawisko to nie jest 



48

PAULINA PISANIAK

nowe, znane już od ponad 2000 lat, jednak wciąż nie wyjaśniono przyczyn 
jego zajścia. Kluczem do zmniejszenia ilości występowania SIDS okazała się 
edukacja. W latach 90’ XX wieku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzo-
no kampanię Back to sleep, polegającej na edukacji rodziców i propagowaniu 
układania niemowląt na plecach podczas snu, w efekcie współczynnik wystę-
powania SIDS zmniejszył się z 1,2-2,0/1000 do 0,5/1000 żywych urodzeń 
(Perz 2010). Oprócz układania niemowląt na brzuchu podczas snu ustalone 
zostały też inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nagłe-
go zgonu niemowląt tj.: wcześniactwo, mała masa urodzeniowa, zaburzenia 
oddychania, przegrzewanie niemowlęcia, płeć męska, czy palenie papierosów 
w otoczeniu dziecka (Groswasser i in. 2001; Pisaniak i in. 2019). Po prze-
prowadzeniu pośmiertnych badań wykazano, że w pniu mózgu niemowląt, 
które zmarły z powodu SIDS występowały nieprawidłowości w sygnalizacji 
serotoninergicznej w jądrze łukowatym i tkankach modulujących wentyla-
cję i ciśnienie tętnicze krwi w odpowiedzi na niedotlenienie i hiperkapnię. 
Wykazano również zmniejszoną ekspresję receptora 5-HT 1A  w rdzeniu 
przedłużony, co mogło przekładać się na zaburzenia w zakresie odpowiedzi 
autonomicznej poprzez sygnalizację serotoninergiczną (Panigraphy i in. 2000; 
Biondo i in. 2003; Duncan i in. 2010). Niektórzy autorzy zidentyfikowa-
li również polimorfizmy genów, które mogą predysponować do SIDS (Op-
dal i Rognum 2004). Dokładna przyczyna występowania Zespołu Nagłego 
Zgonu Niemowląt nie jest jednak do końca poznana. Badania sugerują, że 
ułożenie na brzuchu predysponuje do uduszenia, wynikającego ze zmniej-
szenia pobudzenia ośrodka oddechowego oraz, że pozycja taka  wiąże się  
z dłuższym czasem trwania snu i dłuższymi zdarzeniami obturacyjnymi (Horne  
i in. 2001). Chociaż dane są niejednoznaczne, podejrzewa się, że wady serca 
mogą wywołać wystąpienie SIDS oraz obecna infekcja może predysponować 
do wystąpienie zgonu noworodka (Kleemann i in. 1991; Weber i in. 2008). 
Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt występuje najczęściej między 2 a 4 mie-
siącem życia, okres ten charakteryzuje się istotnymi zmianami we strukturze 
serca, wentylacji oraz snu i czuwania (Kleszczyński 2017).  W przeprowadzo-
nych badaniach ankietowych sprawdzono wiedzę matek na temat znajomości 
czynników ryzyka wystąpienia SIDS, świadomość zagrożenia wynikającego 
z nieprawidłowych nawyków w opiece nad dzieckiem oraz przełożenie teorii 
na zachowania w praktyce. Badania miały na celu zwrócenie uwagi matek jak 
częste i powszechne są błędy, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia Ze-
społu Nagłego Zgonu Niemowląt. Ankieta wypełniana przez kobiety miała na  
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celu wzbudzić ich zainteresowanie oraz skłonić do refleksji na temat związany 
z czynnikami ryzyka wystąpienia SIDS.

PROJEKT ANKIETY I UCZESTNICY

Do przeprowadzenia badania zastosowano całkowicie anonimową an-
kietę, którą opracowano na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Wszystkie 
wymienione pytania z wyjątkiem pytania nr 9 zostały ocenione w skali 0-1 
punktów. Pytanie 9 oceniono zaś w skali 0-7 punktów (za każdy prawidłowo 
wskazany czynnik ryzyka przyznawano 1 punkt, a za każdy błędnie wskazany 
odejmowano 1 punkt). Wobec tego maksymalna możliwa do zdobycia licz-
ba punktów wynosiła 13. Przyjęto, że respondentka posiada wysoki poziom 
wiedzy na ten temat jeżeli uzyskała co najmniej 10 punktów (tj. 75% ogółu 
możliwych do zdobycia punktów), przeciętny poziom wiedzy – jeżeli uzyskał 
6-9 punktów (tj. 50-75% ogółu możliwych do zdobycia punktów) oraz niski 
poziom wiedzy – jeżeli uzyskał poniżej 6 punktów (tj. poniżej 50% ogółu 
możliwych do zdobycia punktów).

ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALIZA STATYSTYCZNA 

Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Do oceny zależności mię-
dzy wybranymi zmiennymi wykorzystano test Chi - kwadrat Pearsona. Miary 
siły związku zostały znormalizowane tak, aby przyjmowały wartości przedzia-
łu (0-1). Wyżej wspomniane miary oznaczały odpowiednio: od 0–0,29 –  
zależność słaba, 0,30–0,49 – zależność umiarkowana, 0,5–1 – zależność silna. 
Dodatkowo w oparciu o odpowiedzi na pytania 7, 9, 16, 20, 21, 23, 24 an-
kiety (Suplementarny material 1) oszacowany został poziom wiedzy badanych 
matek na śmierci łóżeczkowej niemowląt.

WYNIKI

 W badaniu udział wzięły 443 kobiety. Średnia wieku badanych osób 
wyniosła 27,93 roku. Najmłodsza z badanych miała 17 lat, zaś najstarsza  
46 lat. Najwięcej ankietowanych kobiet biorących udział w badaniu znaj-
dowało się w przedziale wiekowym 25-29 lat (35,89%), zaś najmniej  
w przedziale wiekowym 40 i więcej. Rozkład wieku charakteryzuje się asy-
metrią prawostronną, co oznacza, że większa część respondentek jest w wie-
ku powyżej przeciętnej. Ponadto, rozkład ten charakteryzuje się mniejszą 
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koncentracją wokół średniej niż rozkład normalny. Najwięcej badanych mia-
ło wykształcenie wyższe (172 osoby - 38,91%) lub wykształcenie średnie (161 
osób - 36,43%). W badanej grupie najwięcej było osób mieszkających na wsi  
(174 badanych - 39,28%), najmniej zaś osób mieszkających w małych mia-
stach, o liczebności poniżej 20 tysięcy mieszkańców (41 badanych – 9,26%). 
Wśród ankietowanych najwięcej kobiet (240 – 53,9%) było w ciąży jeden 
raz, najmniej (1 – 0,2%) siedem razy. Najwięcej kobiet rodziło 1 raz (283 – 
63,6%), najmniej 5 razy (2 – 0,4%). Uwzględniono również poronienia – 64 
kobiety poroniły 1 raz, 15 poroniło 2 razy, 4 poroniły 3 razy. Zdecydowana 
większość kobiet (99,3%) słyszała o śmierci łóżeczkowej niemowląt. Wśród 
kobiet, które nie słyszały o SIDS były kobiety, które nie posiadały lub posia-
dały 1 – 2 dzieci, natomiast nie było wśród nich kobiet, które miały więcej 
niż 2 dzieci. Wszystkie kobiety, które nie słyszały o SIDS zamieszkują obszary 
wiejskie. Najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji na temat śmierci łó-
żeczkowej niemowląt był Internet i artykuły w prasie kolorowej, najrzadziej 
ankietowane korzystały z informacji przekazywanych w szkole rodzenia oraz 
placówkach edukacyjnych (Rys. 1.).

Rys. 1. Źródło informacji do pozyskiwania wiedzy o SIDS przez ankietowane kobiety

Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa badanych osób (56,7%) charakteryzuje się przeciętnym 
poziomem wiedzy na temat śmierci łóżeczkowej niemowląt. Kolejne 39,5% 
ankietowanych cechowało się niskim poziomem wiedzy na ten temat, nato-
miast jedynie 3,8% – wysokim. Podsumowanie testu wiedzy przedstawiono 
na poniższym Rys. 2.
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Rys. 2. Poziom wiedzy respondentek na temat śmierci łóżeczkowej niemowląt

Źródło: opracowanie własne

Odpowiedzi, za które pytaniu nr 9 brzmiącym następująco: „Proszę wy-
mienić znane Pani czynniki ryzyka wystąpienia SIDS”, przyznawano punkty 
za podanie prawidłowego czynnik ryzyka tj.: wcześniactwo, mała masa uro-
dzeniowa, zaburzenia oddychania, palenie w otoczeniu dziecka, ochraniacze 
na łóżeczko, ciąża bliźniacza, przedłużający się poród. Odpowiedzi, za które 
odejmowano punkty tj. za podanie nieprawidłowego czynnika ryzyka: wiek 
matki > 40 lat podczas porodu, szczepienia, choroba psychiczna matki, twar-
dy materac.

Przeprowadzone badanie nie udowodniło, aby poziom wiedzy ma-
tek na temat śmierci łóżeczkowej niemowląt zależał w sposób statystycznie 
istotny (p=0,169) od rodzaju porodu, ilości posiadanych dzieci lub miejsca 
zamieszkania.

Na pytanie „Czy Pani dziecko znajduje się w grupie czynników ryzy-
ka”, 7,9% kobiet odpowiedziało - tak, natomiast 92,1% odpowiedziało - nie. 
Kobiety, które odpowiedziały, że ich dziecko znajduje się w grupie ryzyka, 
zostały poproszone o wymienienie tychże czynników (Tab. 1.). Większość 
kobiet wymieniając czynniki ryzyka odpowiadało poprawnie, zaś zdarzały się 
odpowiedzi sugerujące nieświadomość i niewiedzę kobiet.

Tabela 1. Czynniki wymieniane przez kobiety, które uznały, że ich dziecko znajduje się  
w grupie ryzyka wystąpienia SIDS

Wcześniactwo (14)

Zaburzenia oddychania (6)

Mała masa urodzeniowa dziecka (4)

Palenie papierosów w otoczeniu dziecka (3)
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Używanie ochraniaczy na łóżeczka (3)

Zaszczepienie dziecka (2)

Ciąża mnoga (2)

Jest po prostu dzieckiem, które nie kontroluje ruchu odpychania w sytuacji duszenia się 
przez jakiś przedmiot

Przedłużający się poród

Wiek 3 miesiące

Stosowanie twardego materaca

Autyzm dziecięcy oraz całościowe zaburzenia rozwojowe, astma oskrzelowa, autyzm atypowy, 
ADHD

Ciężka zamartwica urodzeniowa

Refluks
Źródło: opracowanie własne

Większość ankietowanych kobiet (95% - 421 kobiety) zaszczepiła swoje 
dzieci, a 5% (22 kobiet) nie zaszczepiło. Najwięcej kobiet, które nie zaszcze-
piły swoich dzieci posiadało dwójkę potomstwa, żadna kobieta mająca więcej 
niż trójkę dzieci nie zaznaczyła odpowiedzi, że nie zaszczepiła dzieci (Rys. 3).

Rys. 3. Rozkład kobiet szczepiących dzieci lub nie względem ilości posiadanego potomstwa

Źródło: opracowanie własne

Większość ankietowanych kobiet (96,4%) słyszała czym są monitory od-
dechów, ponad połowa (58,1%) ankietowanych uważa, że monitory odde-
chów mogą zapobiec wystąpieniu śmierci łóżeczkowej niemowląt, a 32,5% 
ankietowanych kobiet nie wie, czy omawiany sprzęt może zmniejszyć ryzyko 
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wystąpienia śmierci łóżeczkowej niemowląt, 83,4% ankietowanych kobiet nie 
posiada monitora oddechów. Wśród kobiet, które nie uważają, aby monitor 
oddechów był skuteczny w zapobieganiu śmierci łóżeczkowej niemowląt – 
żadna go nie posiada, wśród kobiet, które nie wiedzą, czy monitor oddechów 
jest skuteczny w zapobieganiu śmierci łóżeczkowej niemowląt – 90% go nie 
posiada, 10% posiada, wśród kobiet, które uważają, że monitor oddechów 
może zapobiec śmierci łóżeczkowej niemowląt – 40% go posiada, 60% nie 
posiada (Rys. 4).

Rys. 4. Procentowy rozkład kobiet, które w zależności od wiary w skuteczność monitora odde-
chów w zapobieganiu śmierci łóżeczkowej niemowląt posiadają ten sprzęt lub nie

Źródło: opracowanie własne

Większość kobiet (76,5%) czeka po karmieniu aż dziecku się odbije 
zanim odłoży go do łóżeczka. Przedstawione wyniki (Tab. 2) pokazują, iż 
ilość kobiet czekających, aż dziecku odbije się po jedzeniu zanim położą je 
spać, wzrasta wraz z ilością posiadanych dzieci – może to sugerować, że wraz  
z ilością posiadanych dzieci zwiększa się świadomość, wiedza i doświadczenie 
kobiet w opiece nad noworodkiem.

Tabela 2. Procentowy rozkład ankietowanych kobiet czekających aż dziecku się odbije w zależ-
ności od ilości posiadanego potomstwa

Liczba 
dzieci

Odpowiedź 
TAK

% udział ankietowanych 
w danym przedziale 
wiekowym

Odpowiedź 
NIE

% udział 
ankietowanych  
w danym przedziale 
wiekowym

1 215 77,3% 63 22,7%

2 84 72,4% 32 27,6%
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3 24 75,0% 8 25,0%

4  
i więcej

8 88,9% 1 11,1%

331 104

Źródło: opracowanie własne

Większość kobiet (357 - 80,6%) nie przegrzewa dziecka, jednak zdarzają 
się kobiety (86 - 19,4%), które zbyt ciepło ubierają swoje dziecko.

DYSKUSJA

Analizując poszczególne odpowiedzi kobiet, określono czy poziom ich 
wiedzy przekłada się na zwyczaje. Według ankiety o Zespole Nagłego Zgonu 
Niemowląt słyszało 99,3% kobiet. Są kobiety, które znają czynniki ryzyka 
i wiedzą czy ich dziecko znajduje się w grupie ryzyka, jednak mimo to nie 
zachowują zasad bezpieczeństwa. Kobiety poproszone o wypisanie czynni-
ków ryzyka, w jakich może znajdować się ich dziecko podawały je częściowo 
poprawnie: wcześniactwo, zaburzenia oddychania, mała masa urodzeniowa 
dziecka, palenie papierosów w otoczeniu dziecka, używanie ochraniaczy na 
łóżeczko, ciąża mnoga, wiek 3 miesiące, przedłużający się poród, ciężka za-
martwica urodzeniowa, jednak pojawiły się również odpowiedzi, które są 
niepoprawne np.: zaszczepienie dziecka, nieumiejętność odepchnięcia przez 
dziecko duszącego go przedmiotu, stosowanie twardego materaca, autyzm 
dziecięcy, astma oskrzelowa, refluks. Odpowiedzi niepoprawne sugerują, że 
kobiety nie rozróżniają Zespołu Nagłego Zgonu Niemowląt od innych sta-
nów nagłych wynikających z zakrztuszenia, uduszenia lub choroby. Pojawiły 
się również odpowiedzi, że czynnikiem ryzyka jest np. ADHD czy autyzm 
dziecięcy, które są zazwyczaj rozpoznawane poza okresem niemowlęcym, któ-
rego dotyczy Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt.

Wiele kobiet kupuje akcesoria dziecięce z myślą i wiarą o bezpieczeństwie 
swoich dzieci jednakże nie zdają sobie sprawy, iż niektóre z tych przedmiotów 
mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia SIDS. Do takich akcesoriów należą np. 
ochraniacze na łóżeczka. W ankiecie pojawiły się odpowiedzi, że na łóżeczku 
znajduje się ochraniacz, ale jako usprawiedliwienie podano, że jest bardzo 
mocno przywiązany, toteż nie zaszkodzi dziecku - kobiety nie zdają sobie spra-
wy, że ochraniacze nie są bezpieczne, nie tylko z powodu możliwości odwiąza-
nia się i uduszenia dziecka, ale również zmniejszają przepływ powietrza i tym 
samym zwiększają ryzyko wystąpienia SIDS.
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Kolejnymi czynnikami ryzyka wystąpienia SIDS są np. palenie papie-
rosów czy też przegrzewanie dziecka. Mimo, iż kobiety zdają sobie sprawę, 
że jest to błędem część z nich nie zwraca uwagi na to w życiu codziennym 

- nie eliminując ich. Noworodek w pierwszym miesiącu życia nie potrafi sa-
modzielnie regulować temperatury, ponieważ w jego mózgu dopiero w tym 
czasie dojrzewa ośrodek termoregulacji, stąd też potrzebuje naszej właściwej 
ingerencji. Natomiast dzieci, które mają kontakt z dymem tytoniowym, cha-
rakteryzują się m.in. obniżoną odpornością. Niepokojący jest też fakt, iż część 
kobiet za czynnik ryzyka uważa zaszczepienie dziecka, mimo że szczepionki są 
czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia SIDS. Jest to poważny błąd 
i problem, mogący zagrażać życiu i zdrowiu dziecka. Na 443 ankietowanych 
aż 421 kobiet odpowiedziało, że zaszczepiły dziecko, zaś 22 kobiety mające 
nawet trójkę dzieci odpowiedziały, że nie zaszczepiły swoich dzieci. W Polsce 
obowiązkiem rodziców jest zaszczepienie dziecka, jednak niektórzy z powodu 
dezinformacji panującej w Internecie, w mediach społecznościowych czy też 
artykułach, które nie są potwierdzone badaniami naukowymi decydują się na 
świadome bądź nieświadome sprowadzenie zagrożenia na dziecko ryzykując 
życiem i zdrowiem swojego potomstwa.

PODSUMOWANIE

Poziom wiedzy matek na temat śmierci łóżeczkowej jest w większości na 
przeciętnym, lub niskim poziomie. Jest to wiedza niepełna i często mylona  
z innymi jednostkami chorobowymi - potrzebne jest przeprowadzenie wielu 
kampanii edukacyjnych, aby poprawić bezpieczeństwo niemowląt (Beckwith 
i in. 1970). Z badań wynika, że internet jest jednym z najbardziej popular-
nych źródeł czerpania wiedzy o SIDS, jednak sądząc po poziomie wiedzy 
ankietowanych kobiet - jest on pełen fałszywych i wprowadzających w błąd 
informacji. Kobiety mimo znajomości czynników ryzyka wystąpienia SIDS, 
prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy, ze skali problemu, ponieważ mimo 
wszystko w ich codziennych zwyczajach znajdują się czynności mogące zwięk-
szać ryzyko wystąpienia SIDS, np. palenie papierosów w otoczeniu dziecka, 
przegrzewanie dziecka, stosowanie ochraniaczy na łóżeczko dziecięce czy spa-
nie z dzieckiem w jednym łóżku.
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THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF POLISH MOTHERS  
ON EMERGENCY SYNDROME IN BABIES  

AND THE USE OF SOCIAL NETWORKING PORTALS

Abstract: The aim of the study is to provide information on the state of know-
ledge of Polish women in the subject of Sudden Infant Death Syndrome 
(SIDS), prevention and risk factors. The study was conducted among mothers 
associated in groups devoted to motherhood and raising children on the so-
cial network Facebook. To conduct the study, a questionnaire was used to 
check the knowledge of risk factors for Sudden Infant Death Syndrome. The 
respondents (n = 443) were divided according to: age, education and place of 
residence. A knowledge test was carried out, in which the answers of women to 
selected questions were assessed. The obtained results approximate the know-
ledge of the surveyed mothers about SIDS.

Keywords: Sudden Infant Death Syndrome, respiratory monitor, risk factors, 
social media
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STAN PRZEDCUKRZYCOWY, 
CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ 

ROZWOJOWI CUKRZYCY TYPU 2 

Streszczenie: Stan przedcukrzycowy jest bezpośrednim stanem, który prowa-
dzi do rozwoju cukrzycy typu 2. Prediabetes oznacza nieprawidłową tolerancję 
glukozy (IGT) oraz nieprawidłową glikemię na czczo (IFG). Odpowiednie 
wczesne rozpoznanie tego stanu oraz wdrożenie leczenia i profilaktyki może 
spowodować trwałą remisję choroby. W zapobieganiu znaczną rolę odgrywa 
dieta oraz styl życia danego pacjenta. Czynniki te mogą zapobiegać rozwojowi 
cukrzycy i ewentualnie chorób układu krążenia. Jednak stan przedcukrzycowy 
jest wysoce niejednorodnym stanem metabolicznym, zarówno pod względem 
jego patogenezy, jak i przewidywania choroby. Każdy przewlekły stan hipergli-
kemii, niezależnie od swojej przyczyny i stopnia nasilenia, prowadzi do uszko-
dzenia śródbłonka naczyń, co skutkuje licznymi powikłaniami i objawami ze 
strony układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz narządu wzroku. Po-
czątkowo objawy zaburzenia gospodarki węglowodanowej nie występują lub są 
mało nasilone. Nie bez powodu cukrzyca jest nazywana cichym zabójcą. 

Słowa kluczowe: stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2, nieprawidłowa gli-
kemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy

WPROWADZENIE

Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to pośrednie stadium zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej pomiędzy prawidłowym stężeniem glukozy na 
czczo i prawidłową tolerancją glukozy, a jawną cukrzycą. Jest on związany ze 
zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, zgonów z przyczyn sercowo-

-naczyniowych, demencji a także nowotworów. Powszechność występowania 
stanu przedcukrzycowego i cukrzycy zwiększa się z roku na rok, przyjmując 
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rozmiary globalnej epidemii (Cali i Caprio 2008). Aktualnie w Polsce około 
3 miliony osób choruje na cukrzycę, w tym co czwarta to osoba powyżej 60 
roku życia. 90% zachorowań dotyczy cukrzycy typu 2, której na szczęście 
można zapobiegać. Problemem jest za późne rozpoznawanie tej choroby. Jest 
to spowodowane tym faktem, że na wczesnym etapie rozwoju nie wywołuje 
ona żadnych zauważalnych objawów klinicznych (Tabák i in. 2012). 

Stanem przedcukrzycowym nazywa się nieprawidłową glikemię na czczo 
(IFG) oraz nieprawidłową tolerancję glukozy (IGT). Ryzyko roczne wystąpie-
nia cukrzycy u osoby z IFG jest aż 5-krotnie większe niż u osoby z prawidłową 
tolerancją glukozy, natomiast u osoby z IGT ryzyko to jest 6-krotnie większe. 
W przebiegu IFG lub IGT występują także cechy uszkodzenia naczyń krwio-
nośnych typowe dla długotrwałej utrzymującej się hiperglikemii (Ramachan-
dran 2019). Ryzyko rozwoju chorób układu krążenia jest aż o 70% wyższe  
u osób z IGT i o 20% wyższe u osób z IFG (Stefan i in. 2016). Według zale-
ceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego stan przedcukrzycowy jest od 
lat wskazaniem do zalecenia pacjentowi modyfikacji stylu życia, polegającej 
na dążeniu do trwałej redukcji masy ciała poprzez ograniczenie kaloryczności 
diety, zwiększenie aktywności fizycznej oraz zastosowanie metforminy (Ho-
stalek i in. 2015).

EPIDEMIOLOGIA STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

Oczekuje się, że liczba osób z cukrzycą wzrośnie z 415 mln osób w 2015 
r. do 642 mln osób do 2040 r. 

Badania epidemiologiczne wykazują, że cukrzycę ma co 20 dorosły Po-
lak, natomiast na stan przedcukrzycowy cierpi co 10 dorosły Polak. Szcze-
gólnie, jeśli jest to człowiek otyły, z dodatnim wywiadem rodzinnym, z nad-
ciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami lipidowymi, to istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że taki pacjent ma stan przedcukrzycowy.

Niestety stan przedcukrzycowy nie daje żadnych dolegliwości, a objawy 
jego występowania są bardzo niespecyficzne i trudno jest określić liczbę osób 
ze stanem przedcukrzycowym. Szacuje się, że przekracza ona wielokrotnie 
liczbę osób chorych na cukrzycę, czyli wynosi około 2-3 miliony cukrzyków 
(Ziegler i in. 2014).

Jest to naprawdę znaczny problem. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczo-
nych, tam gdzie panuje epidemia otyłości, nawet co drugi dorosły obywatel 
ma stan przedcukrzycowy (Edwards i Cusi 2016). Jednak nie każdy jest dia-
gnozowany w tym kierunku. Diabetolodzy alarmują, że stan przedcukrzycowy 
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jest sygnałem, że w najbliższej przyszłości rozwinie się cukrzyca, jeśli nie 
podejmie się odpowiednich działań. Pacjenta można w tym okresie jednak 
uchronić przed cukrzycą, są na to odpowiednie sposoby.

PATOGENEZA STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

Większość osób przechodzi fazę przedcukrzycową, zanim rozwinie się 
pełnoobjawowa cukrzyca. Insulinooporność, upośledzone działanie inkretyn 
i nadmierne wydzielanie insuliny mają kluczowe znaczenie dla patofizjologii  
i patogenezy stanu przedcukrzycowego.

Ten nieprawidłowy stan fizjologiczny odzwierciedla szybko zmieniający 
się dostęp do wysokokalorycznej żywności i zmniejszający się poziom aktyw-
ności fizycznej na całym świecie, co skutkuje otyłością i konsekwencjami meta-
bolicznymi. Zjawisko to jest najbardziej widoczne w krajach rozwijających się.

Podłoże patofizjologiczne stanu przedcukrzycowego jest nieco odmien-
ne w nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG) i nieprawidłowej tolerancji 
glukozy (IGT). W IGT defekt metaboliczny dotyczy głównie obwodowej 
oporności na insulinę, postępującej utracie funkcji komórek beta trzustki, re-
dukcji glukozozależnego polipeptydu insulinotropowego (glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide – GIP) oraz zwiększonego wydzielania glukagonu. 
Patofizjologia obejmuje tu zmniejszoną wątrobową insulinowrażliwość, za-
burzenie czynności komórki beta lub małą masę komórek beta, zaburzenie 
wydzielania glukagonopodobnego peptydu-1 (glucagon-like peptide-1 – GLP-
1) oraz zwiększone wydzielanie glukagonu. Zaburzenie wydzielania insuliny 
w IGT dotyczy zarówno późnej jak i wczesnej fazy, podczas gdy w IFG 
dotyczy głównie fazy wczesnej (Punthakee i in. 2018).

Stan przedcukrzycowy jest związany z dużym ryzykiem rozwoju cukrzycy 
typu 2. Spośród tych osób u 5–10% w ciągu roku rozwinie się cukrzyca, przy 
czym konwersja do cukrzycy częściej dotyczy osób, u których równocześnie 
występuje IGT i IFG, niż osób z izolowaną IGT czy izolowaną IFG. Ryzyko 
progresji z prediabetes do cukrzycy w stosunku do osób zdrowych jest ponad 
10-krotnie większe, gdy IGT współistnieje z IFG i kilkakrotnie razy większe 
w przypadku izolowanego IGT lub IFG (Lam i Lee 2021).

Podczas przewlekle występującej hiperglikemii dochodzi do aktywacji 
procesu nieenzymatycznej glikacji białek. Zwiększone stężenie glukozy pro-
wadzi również do modyfikacji cząsteczek LDL (low density lipoprotein) cho-
lesterolu, które stają się toksyczne dla śródbłonka.
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U KOGO MOŻE WYSTĄPIĆ STAN 
PRZEDCUKRZYCOWY? 

Stanem przedcukrzycowym są zagrożone osoby:

• powyżej 45 roku życia, 
• mające nadwagę lub otyłość,
• nie aktywne fizycznie lub mało aktywne fizycznie,
• mające krewnego pierwszego stopnia u którego występuje cukrzyca,
• kobiety z rozpoznaną cukrzycą ciążową lub zespołem policystycz-

nych jajników - PCOS (ang. polycystic ovary syndrome).

Osoby z wyżej wymienionymi cechami mogą mieć zwiększone ryzyko 
rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Dlatego tak ważna jest 
zmiana stylu życia, które może pomóc w odzyskaniu kontroli nad stężeniem 
glukozy we krwi (Ghody i in. 2015). 

OBJAWY STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

W początkowym etapie stanu przedcukrzycowego ciężko jest zaobser-
wować jakiekolwiek objawy chorobowe. Jedyną rzetelną informację przekażą 
nam wyniki badań diagnostycznych. Do przeprowadzenia takich badań po-
winny pacjenta skłonić poniższe objawy: 

• ogólne zmęczenie, 
• nagłe problemy ze wzrokiem, 
• częste oddawanie moczu, 
• bezsenność, 
• zaburzenia koncentacji, 
• senność która pojawia się bezpośrednio po jedzeniu, 
• zwiększenie apetytu i uczucia pragnienia, 
• bóle głowy,
• podwyższone ciśnienie tętnicze.

Osoby starsze z nierozpoznaną cukrzycą mają zwiększone ryzyko wystą-
pienia zawału serca, udaru mózgu, ślepoty, rozwoju niewydolności nerek oraz 
amputacji kończyn. Wczesne rozpoznanie prediabetes i wdrożenie niefar-
makologicznych metod leczenia, może zapobiec wystąpieniu tak poważnych 
konsekwencji zdrowotnym (Gladback i Oprinovich 2021).
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DIAGNOSTYKA STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

Zgodnie z definicją cukrzycy i stanu przedcukrzycowego, aby postawić 
ostateczną diagnozę należy wykonać pomiary glikemii w krwi obwodowej 
na czczo (minimum 8 godzin bez spożywania posiłku). Jest to proste i tanie 
badanie, które można wykonać bezpłatnie w każdej placówce podstawowej 
opieki zdrowotnej. Dwukrotny pomiar daje wynik umożliwiający postawie-
nie diagnozy. 

Niestety badanie wykonanie tego badania u osób w wieku powyżej 65 
roku życia jest mało wiarygodne. W wieku podeszłym dochodzi do zaburze-
nia gospodarki węglowodanowej – dotyczy to głównie hiperglikemii popo-
siłkowej. Jest to bardzo istotne, gdyż prawidłowy wynik glikemii na czczo 
nie oznacza u osoby starszej, że nie ma ona stanu przedcukrzycowego lub 
cukrzycy, jedynie powoduje to opóźnienie postawienie właściwej diagnozy. 
U osób starszych z czynnikami ryzyka takimi jak: dodatni wywiad rodzinny 
w kierunku cukrzycy, nadciśnienie tętnicze, otyłość, należy wykonać OGTT, 
czyli doustny test tolerancji glukozy. Pominiecie wykonania tego testu stwa-
rza ryzyko nie rozpoznania cukrzycy u ponad 30% badanych. Pomiar glikemii 
odczytuje się w 120 minucie po doustnym obciążeniu 75 g glukozy (Szczeklik 
i Gajewski 2019, s.877-880). 

Jeśli wykonanie krzywej obciążenia glukozą jest niemożliwe z jakiego-
kolwiek powodu, np. starsza osoba źle znosi stan na czczo, można zastosować 
inne badanie. Jest to oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej we krwi – 
HbA1c. Badanie to można wykonać osobie która nie jest na czczo. Wartość 
HbA1c poniżej 5,7% jest normą. Stan przedcukrzycowy to wynik hemoglo-
biny glikowanej w przedziale od 5,7 do 6,4%, a powyżej 6,5% pozwala roz-
poznać cukrzycę (Ramachandran, 2019). 

Warto mieć to na uwadze kierując starszą osobę na właściwe badania. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organi-
zation) i Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Fe-
deration) oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego obowiązują wyżej 
wymieniowe normy glikemii. Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego według 
danych statystycznych zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy od 30% w ciągu  
4 lat, do nawet 70% w ciągu 30 lat . 

Wczesne rozpoznanie stanu prediabetes wymaga badań przesiewowych, 
także dla osób w starszym wieku, ponieważ według najnowszych doniesień 
częstość występowania cukrzycy w populacji osób po 65 roku życia sięga 40%.  
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Lekceważenie tego problemu jest dużą niefrasobliwością, pociąga to za sobą 
wysokie koszty społeczne leczenia cukrzycy. 

Od 2010 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowany jest pro-
gram profilaktyczny pt. ”Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cu-
krzycy typu 2” – tylko dla osób w wieku 45-64 lat. 

NIEFARMAKOLOGICZNE I FARMAKOLOGICZNE 
METODY LECZENIA STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

Można zapobiegać rozwojowi stanu przedcukrzycowego lub opóźnić 
rozwój cukrzycy typu 2. W przypadku osób, u których zdiagnozowano stan 
przedcukrzycowy celem leczenia powinno być przywrócenie euglikemii. Ist-
nieją dane statystczne, które wskazują, że przywrócenie normoglikemii w sta-
nie przedcukrzycowym i wczesnej cukrzycy może spowodować trwałą remisję 
choroby.

Interwencje związane ze stylem życia, w tym dieta i ćwiczenia, to leczenie 
pierwszego rzutu. W przypadku osób w stanie przedcukrzycowym modyfika-
cja stylu życia jest podstawą profilaktyki cukrzycy, z dowodami na 40-70% 
redukcję względnego ryzyka (Ramachandran 2019).

Wykazano, że rzetelna edukacja pacjentów w zakresie stylu życia (dieta, 
aktywność fizyczna) znacząco poprawia skuteczność zapobiegania rozwinię-
ciu się stanu przedcukrzycowego. Zalecana dzienna podaż kalorii dla osób ze 
stanem przedcukrzycowym wynosi od 1200 do 1800 kcal. Osoby te powinny 
także osiągnąć wskaźnik masy ciała (BMI) poniżej 25. Ponadto utrata około 
5% masy ciała w przeciągu 6 miesięcy jest dobrym wynikiem i pozwala obni-
żyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 (Czupryniak 2013). 

Nie wykazano bezpośredniego związku między spożywaniem soli  
a występowaniem stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy typu 2. Bezpieczna 
dzienna dawka soli jest mniej niż 5g. 

Leki mogą również odgrywać pewną rolę w leczeniu. Badania wykazły, że 
stosowanie biguanidów (metformina), inhibitorów alfa-glukozydazy (akarbo-
za), inhibitorów lipazy trzustkowej (Orlistat), agonistów PPAR-gamma (ro-
zyglitazon, pioglitazon), meglitynidów (nateglinid) i GLP-1 agoniści recep-
tora (Liraglutyd) wykazują korzyści w terapii leczniczej. Innym skutecznym 
sposobem zapobiegania T2DM u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym  
i otyłością jest chirurgia bariatryczna (Braga i in. 2019).

Podejmując decyzję o niefarmakologicznym leczeniu hiperglikemii nale-
ży uwzględnić u danego pacjenta:
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• obecność chorób współistniejących
• występowanie zaburzeń poznawczych
• aspekty żywieniowe ( w tym występowanie nadwagi lub otyłości)
• zakres aktywności fizycznej 

Zawsze warto zachęcać pacjenta do aktywności fizycznej (minimum 30 
minut treningu 3 razy w tygodniu).

Osoby w starszym wieku, które mają nadwagę lub otyłość oraz unikają 
wysiłku fizycznego ze względu na zmiany w układzie kostno-stawowym czy 
postępującą niewydolność krążenia, a także osoby powyżej 65 roku życia ze 
stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2 powinny ćwiczyć na świeżym 
powietrzu minimum 3 razy w tygodniu (ok. 140 min tygodniowo). Zalecany 
jest szybki spacer, charakteryzujący się powolnym początkiem i zakończeniem. 
Najbardziej odpowiednią formą wysiłku jest rekomendowany „nordic wal-
king”. Obserwujemy w tej grupie wiekowej pożyteczny wpływ aktywności 
fizycznej nie tylko na gospodarkę węglowodanową ale również inne układy  
i poprawę ogólnego samopoczucia.

POWIKŁANIA STANU PRZEDCUKRZYCOWEGO 

Stan przedcukrzycowy niesie za sobą wiele powikłań, nie tylko zwięk-
szenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Co ważniejsze, już na etapie prediabe-
tes mogą wystąpić typowe dla cukrzycy zmiany w mikronaczyniach. U osób ze 
stanem przedcukrzycowym może rozwinąć się łagodna retinopatia. Ponadto 
może dojść do rozwoju przewlekłej choroby nerek (PChN), która również 
częściej występuje u osób z prediabetes niż u osób z normoglikemią. Podobna 
sytuacja występuje w polineuropatii – dochodzi tu do cukrzycowej choroby 
nerwów obwodowych. Pośród osób z prediabetes polineuropatia występuje 
około dwa razy częściej niż u osób z prawidłową tolerancją glukozy.

Badania naukowe wykazały, że prediabetes wiąże się również ze 
zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego i zgonów 
sercowo-naczyniowych. W odniesieniu do występowania nowotworów 
złośliwych wykazano, że stan przedcukrzycowy jest związany z częstszym wy-
stępowaniem raka endometrium, wątrobowokomórkowego oraz innych no-
wotworów przewodu pokarmowego.

Powikłania cukrzycy można podzielić głównie na dwie kategorie: mi-
kronaczyniowe i makronaczyniowe. Retinopatia, nefropatia i neuropatia 
zaliczane są do powikłań mikronaczyniowych, podczas gdy udar, choroba 
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sercowo-naczyniowa i choroba tętnic obwodowych (PAD) należą do powi-
kłań makronaczyniowych (Huang i in. 2017).

Nie rozpoznanie w porę stanu przedcukrzycowego jest to bardzo groź-
ne, ponieważ nawet niezbyt wysoka hiperglikemia (powyżej 160 mg/dl, tzn. 
8,9 mmol/l), ale taka, która utrzymuje się przez dłuższy okres czasu powo-
duje uruchomienie procesów chorobowych, które prowadzą do tak zwanej 
glukotoksyczności.

Już podczas okresu prediabetes rozpoczyna się rozwój procesów pato-
gennych związanych z hiperglikemią będącą wynikiem deficytu insuliny lub 
insulinooporności. 

Należy pamiętać, że każda przewlekła hiperglikemia, niezależnie od jej 
przyczyny i nasilenia, prowadzi do uszkodzenia śródbłonka naczyń. Powinno 
się dążyć do maksymalnej normalizacji wszystkich wartości docelowych doty-
czących gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz ciśnienia tętniczego krwi 
już w okresie prediabetes.

Przeprowadzanie badań profilaktycznych mających na celu wczesne wy-
krycie zaburzeń metabolizmu glukozy jest więc bardzo ważne (Lee 2021).

PODSUMOWANIE 

Rosnąca częstość występowania cukrzycy wymaga wykonywania celowa-
nych badań przesiewowych w celu wykrycia cukrzycy i stanu przedcukrzy-
cowego w grupach ryzyka. Stanowi to podstawę do wczesnego rozpoczęcia 
działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu cukrzycy w tych grupach 
ryzyka i opóźnienie progresji cukrzycy oraz jej powikłań.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawił się wyraźny związek między choroba-
mi układu krążenia, a stanem przedcukrzycowym. Ostatnie badania wykazały, 
że pacjenci ze stanem przedcukrzycowym mogą cierpieć na chorobę wieńcową 
i rozkurczową niewydolność serca jeszcze przed przejściem do jawnej cukrzycy. 

Mając tę wiedzę, lekarze muszą zidentyfikować stan przedcukrzycowy i 
podjąć odpowiednie działania w celu optymalizacji kontroli glikemii. Defekt 
patofizjologiczny obserwowany w stanie przedcukrzycowym można leczyć po-
przez modyfikację stylu życia, dlatego ważne jest, aby lekarze zalecali każdej 
osobie z czynnikami ryzyka odpowiednie wskazówki dotyczące diety i aktyw-
ności fizycznej.

Jeśli stan przedcukrzycowy jest rozpoznany na wczesnym etapie oraz jeśli 
zastosuje się prawidłowe leczenie oraz metody niefarmakologiczne to możliwe 
jest zapobiegnięcie rozwojowi cukrzycy oraz jej powikłaniom. 
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PREDIABETES OR HOW TO PREVENT THE 
DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES

Abstract: Prediabetes is the immediate condition that leads to the develop-
ment of type 2 diabetes. Prediabetes means impaired glucose tolerance (IGT) 
and impaired fasting glucose (IFG). Proper early diagnosis and implementa-
tion of treatment and prophylaxis may result in a permanent remission of the 
disease. The patient's diet and lifestyle play a significant role in prevention. 
These factors can prevent the development of diabetes and possibly cardio-
vascular disease. However, pre-diabetes is a highly heterogeneous metabolic 
state, both in terms of its pathogenesis and disease prediction. Each chronic 
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state of hyperglycemia, regardless of its cause and severity, leads to damage 
to the vascular endothelium, which results in numerous complications and 
symptoms related to the nervous, cardiovascular and visual systems. Initially, 
symptoms of carbohydrate metabolism disorders are absent or mild. Diabetes 
is called the silent killer for a reason.

Keywords: pre-diabetes, type 2 diabetes, impaired fasting glucose, impaired 
glucose tolerance
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BIOFILM – BO JEST NAS WIELE.
STRUKTURA I FUNKCJE BIOFILMÓW

Streszczenie: Biofilmy bakteryjne są wysoko uorganizowanymi strukturami –  
zarówno przestrzennie jak i funkcjonalnie – które stanowią jedną z najważ-
niejszych form występowania mikroorganizmów. Komórki zlokalizowane  
w biofilmach połączone są wspólną macierzą zewnątrzkomórkową, która pełni 
funkcję stabilizującą, umożliwia uzyskanie wysokiej oporności na warunki śro-
dowiskowe i stanowi medium, które blokuje transport znacznych ilości toksyn 
(w tym antybiotyków i czynników o właściwościach antybakteryjnych pro-
dukowanych przez zwierzęce układy odpornościowe). Cechy te sprawiają, że 
biofilmy są strukturami kluczowymi dla bakterii środowiskowych, ale przede 
wszystkim bakterii patogennych. W artykule tym opisano strukturę i główne 
funkcje biofilmu ze szczególnym uwzględnieniem biofilmów wytwarzanych 
przez bakterie patogenne i udziału MVs (ang. Membrane Vescicles – pęche-
rzyki błonowe) w ich powstawaniu. 

Słowa kluczowe: biofilm, bakterie, mechanizmy patogenezy, mikrobiologia 
medyczna

WPROWADZENIE

Bakterie w trakcie wielu lat badań były opisywane przede wszystkim jako 
organizmy jednokomórkowe, które odżywiają się, rosną i się dzielą w środo-
wisku roztworu wodnego. Szczegółowe analizy mechanizmu ruchu komórek 
bakteryjnych dodatkowo zwiększały liczbę interpretacji, które sugerowały, 
że planktonowy charakter życia bakteryjnego jest kluczową charakterystyką 
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tej domeny per se. Analizy środowiskowe i później badania prowadzone  
w zakresie mikrobiologii medycznej dowiodły jednak, że w niektórych warun-
kach (z punktu widzenia człowieka mówimy tu o warunkach istotniejszych, 
które mają bezpośrednie przełożenie na biotechnologię, medycynę i inter-
dyscyplinarne badania środowiskowe) komórki bakteryjne znacznie częściej 
tworzą struktury wielokomórkowe, które zarówno pod względem budowy jak  
i funkcji można porównać do tkanek zwierzęcych. Wielopoziomowe struktu-
ry, jakimi są biofilmy, otwierają przed współczesna medycyną, mikrobiologią  
i biotechnologią zupełnie nowe możliwości, ale też nieznane wcześniej pytania. 
Tworzenie przez bakterie społeczności, w których dochodzi do specjalizacji 
komórek do pełnienia określonych funkcji, znacznie komplikuje powszechnie 
stosowane techniki hodowli i badań laboratoryjnych. Zmapowane już szlaki 
sygnalizacyjne i modele ekspresji genów były badane w zdecydowanej więk-
szości przypadków na hodowlach płynnych, w których komórki znajdowały 
się w stanie planktonicznym. Przejście komórek do form biofilmów wiąże 
się z wystąpieniem odmiennego wzoru ekspresji genów i tym samym znacz-
nie zmienionej fizjologii komórek, wśród której można wymienić aspekty tak 
kluczowe jak mechanizmy patogenezy czy oporność na antybiotyki (Donlan 
i Costerton 2002).

KROK PO KROKU

Powstawanie biofilmu bakteryjnego jest procesem, w którym wyróżnić 
można kilka kluczowych etapów: (I) adsorpcja komórki bakteryjnej do pod-
łoża, w której uczestniczą adhezyny komórkowe; (II) wzrost częstości i siły 
oddziaływań komórka-komórka; (III) wytwarzanie elementów macierzy ze-
wnątrzkomórkowej; (IV) podział komórek, wzrost biofilmu i zwiększenie jego 
gęstości; (V) dyspersja (Donlan 2002).

Adsorpcja komórki bakteryjnej do podłoża jest etapem limitującym 
ilość powstającego biofilmu oraz to, czy w danych warunkach biofilm może 
się utworzyć. Skuteczność adsorpcji zależy od wielu czynników leżących 
zarówno po stronie bakterii, jak i środowiska/podłoża (Di Martino 2018).  
W celu adhezji do podłoża bakteria musi prezentować na swojej powierzch-
ni adhezyny, które umożliwiają oddziaływanie komórka-podłoże (Crouzet  
i in. 2014). W przypadku rozpatrywania biofilmów w zakresie mikrobiolo-
gii medycznej mówimy przede wszystkim o tkankach ludzkich w roli pod-
łóż. Bakterie patogenne powszechnie prezentują białka adhezyjne, które 
oddziałują z wieloma elementami budującymi ludzkie tkanki, a wśród nich  
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z receptorami komórkowymi i elementami ECM tkanek (Chagnot i in. 2012). 
Najpowszechniej badanymi biofilmami bakterii patogennych są te wytwarza-
ne przez bakterię Pseudomonas aeruginosa, która stanowi jeden z największych 
czynników ryzyka związanego z występowaniem i rozwojem mukowiscydozy 
(Driscoll, Brody i Kollef 2007). 

Ryc. 1. Etapy formowania się biofilmu. Opis w tekście.

Źródło: Donlan, 2002.

Wzrost częstości i siły oddziaływań komórka-komórka

W celu wytworzenia biofilmu istotne jest nie tylko oddziaływanie z pod-
łożem. Narastanie kolejnych warstw komórek oddziela te nowoodkładające się 
lub powstające przez podział komórkowy od pierwotnego podłoża biofilmu 
(Armbruster i Parsek 2018). Komórki bakteryjne muszą więc równie silnie 
przywierać do siebie. W procesie tym również istotną funkcję pełnią adhezyny 
(Nwoko i Okeke 2021). Prawdopodobnie najlepiej zbadano oddziaływania te 
dla biofilmów charakteryzujących ludzka jamę ustną. Powstawanie tego biofil-
mu wiąże się z początkowym słabym oddziaływaniem „bakterii pionierskich”, 
które jako pierwsze zasiedlają powierzchnie zębów. Wśród nich wyróżnia się 
przede wszystkim Streptococcus spp. (Abranches 2018). Oddziaływania te są 
na tyle słabe, że standardowa higiena jamy ustnej i czynniki antybakteryjne 
obecne w ślinie regularnie usuwają cienką błonę „bakterii pionierskich”. Na-
stępnie dochodzi do wzmocnienia pierwotnych oddziaływań poprzez wytwo-
rzenie silnych i specyficznych kontaktów receptor-ligand. „Wtórni koloniza-
torzy” przyczepiają się do prezentowanych przez „kolonizatorów pierwotnych” 
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adhezyn, zapewniając stopniowy wzrost różnorodności gatunkowej biofilmu 
(Do, Devine i Marsh 2013). 

Wytwarzanie elementów macierzy zewnątrzkomórkowej

Wraz ze stopniowym wzrostem liczby bakterii w biofilmie rośnie rów-
nież biochemiczny stopień jego złożoności. W zależności od różnorodności 
gatunkowej biofilmy mogą zawierać kilka do kilkudziesięciu podstawowych 
elementów budujących macierz. Macierz ta pełni nie tylko funkcje mecha-
niczną, zwiększając wytrzymałość biofilmu na warunki fizyczne (nacisk, tarcie, 

Ryc. 2. Schemat układu macierzy zewnątrzkomórkowej w E. coli. EPS, kwas kolanowy, 
poliglukozamina (PGA) i celuloza są podstawowymi składnikami, które ułatwiają interakcje 
między komórkami bakteryjnymi, utrzymując je w bezpośrednim kontakcie. Innym polime-
rem strukturalnym biofilmu jest eDNA. Reakcja na zmiany środowiskowe odbywa się przy 
udziale enzymów zewnątrzwydzielniczych, które, trawiąc elementy macierzy, umożliwiają jej 
remodelowanie. 

Źródło: Beloin, Roux i Ghigo JM 2008
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ruch płynów), ale również zwiększają całkowitą liczbę prezentowanych przez 
biofilm punktów adhezji. Bakterie bytujące w biofilmie jak i te, które osiada-
ją na jego powierzchni prezentują również receptory rozpoznające składniki 
macierzy biofilmu (Flemming, Neu i Wozniak 2007). Dodatkową – równie 
istotną – funkcją macierzy biofilmu jest zwiększanie gęstości biofilmu poprzez 
stanowienie zawad przestrzennych. Te zawady przestrzenne skutecznie blokują 
dostęp do biofilmu dla czynników bakteriobójczych – w tym toksyn, antybio-
tyków i efektorów układu immunologicznego. Elementy macierzy umożliwia-
ją również niespecyficzne wiązanie tych czynników do – przede wszystkim – 
prezentowanych na swojej powierzchni zjonizowanych grup funkcyjnych 
(Høiby i in. 2010). Przyjrzenie się jedynie wycinkowi modelowego biofilmu 
prezentuje niezwykłą różnorodność jego elementów (Ryc. 2.)

Wzrost biofilmu i zwiększenie jego gęstości

Intensyfikacja opisanych w poprzednich akapitach etapów prowadzi 
do rozwoju biofilmu, który staje się strukturą heteromorficzną. Występują 
w nim miejsca o obniżonej (rdzeń biofilmu) i podwyższonej (powierzchnia 
biofilmu) dostępności do tlenu i składników odżywczych. Taka różnorodność 
środowiska sprawia, że może dochodzić – i w wystarczająco rozbudowanych 
biofilmach niemal zawsze dochodzi – do specjalizacji komórek zasiedlających 
te odmienne nisze. Warunki o obniżonej zawartości składników odżywczych 
pobudzają wytwarzanie przez komórki bakteryjne form przetrwalnikowych 
lub przechodzenie do stanu komórek przetrwałych (ang. persister cells) (Wood, 
Knabel i Kwan 2013). Oba te stany umożliwiają wywołanie infekcji prze-
wlekłej, w której mimo skutecznej degradacji biofilmu – przez układ odpor-
nościowy lub specyficzne terapie – wciąż są obecne wysokooporne bakterie 
mogące odtworzyć populację. Powierzchnia biofilmu prócz znacznie łatwiej-
szego dostępu do tlenu i składników odżywczych charakteryzuje się również 
zwiększonym narażeniem na substancje bakteriobójcze. Wystawienie „popu-
lacji powierzchniowej” na antybiotyki i toksyny może skutkować selekcją mu-
tacji, które zwiększają oporność bakterii na te czynniki. Wyselekcjonowanie 
bakterii powierzchniowych o odpowiedniej oporności doprowadza ostatecz-
nie do stanu, w którym dalszy rozwój biofilmu nie może być już w prosty 
sposób zatrzymany (Stewart 2002). Znacznie trudniejsze jest wyselekcjono-
wanie bakterii skutecznie opierających się aktywności układu immunologicz-
nego, jednak większość bakterii patogennych dysponuje arsenałem efektorów  
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hamujących aktywność komórek odpornościowych lub aktywujących ich 
szlaki apoptyczne (González, Hahn i Gunn 2018). 

Dyspersja

Specyficzna struktura biofilmu i jego jednak ograniczona wytrzymałość 
sprawiają, że biofilm – w większości opisywanych przykładów – nie cechuje 
zdolność do nieograniczonego wzrostu. Proces lokalnego rozpadu biofilmu 
prowadzi do uwolnienia komórek, które mogą zasiedlać nowe środowiska. 
Jest to korzystne, ponieważ w przypadku jedynie lokalnego rozwoju biofilmu 
może dojść do wyczerpania składników odżywczych, których brak zatrzyma 
wzrost całej populacji. Biofilmy mogą lokalnie rozpadać się na skutek śmierci 
części komórek go budujących, rozkładu macierzy, aktywności immunolo-
gicznej (przede wszystkim dzięki udziałowi komórek fagocytarnych) lub czyn-
ników fizycznych (Rumbaugh i Sauer 2020). 

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W BIOFILMIE NAJLEPIEJ

Wytwarzanie biofilmów daje bakteriom znaczną przewagę, jednak ich 
specyficzna struktura, która znacznie wpływa na pełnione funkcje, zależy od 
rozpatrywanego środowiska. W tym przeglądzie autorzy – ze względu na pry-
watne zainteresowania i doświadczenie naukowe – skupili się na biofilmach  
w kontekście mikrobiologii medycznej. 

Obrona przed fagocytozą

Bakterie bytujące w formie planktonowej (swobodnie pływające w roz-
tworze wodnym) są w szczególności narażone na aktywność układu immuno-
logicznego. Komórki żerne – stojące na pierwszej linii obrony przeciwzakaźnej 

– skutecznie usuwają pojedyncze komórki bakteryjne poprzez rozpoznawa-
nie specyficznych antygenów i fagocytozę (Rosales i Uribe-Querol 2017). 
Utworzenie biofilmu bakteryjnego zmniejsza liczbę dostępnych dla komó-
rek żernych antygenów prezentowanych przez lokalną populację bakterii  
w przeliczeniu na pojedynczą komórkę. Ponadto silnie hydrofilowe materia-
ły wytwarzane przez komórki bakteryjne (składniki macierzy) w środowisku 
wodnym przyjmują napęczniałą formę żelopodobną, która maskuje antyge-
ny powierzchniowe. Wszelka blokada dostępu do antygenów bakteryjnych  
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zwiększa oporność także na przeciwciała i układ dopełniacza (Domenech  
i in. 2013).

Blokada wnikania antybiotyków

Antybiotyki stanowią kluczowy element terapii antybakteryjnych. Umoż-
liwiają one usunięcie populacji wrażliwych na antybiotyk, jednak prowadzą 
również do selekcji bakterii opornych. Spontaniczne pojawienie się oporności 
należy jednak do zjawisk stosunkowo rzadkich, więc w trakcie infekcji jedynie 
pewna pula komórek nabędzie taki fenotyp. Zastosowanie antybiotyku nie 
wyeliminuje więc wszystkich komórek, jednak pozostała (oporna) populacja 
jest na tyle niewielka, że może zostać skutecznie usunięta przez układ immu-
nologiczny. W przypadku wytworzenia biofilmów bakteryjnych okazuje się 
jednak, że nie ma konieczności posiadania przez wszystkie bakterie fenotypu 
antybiotykoopornego. Kluczowe jest jednak występowanie bakterii na po-
wierzchni biofilmu i w jego mniej zagęszczonych częściach oraz w biofilmach 

„młodych” (cienkich, w których antybiotyk może jeszcze swobodnie dyfun-
dować). Identycznym mechanizmem można opisać oporność biofilmów na 
metale ciężkie, toksyny i efektory układu odpornościowego (Stewart 2002). 

Wspomaganie horyzontalnego transferu genów

Horyzontalny transfer genów (HGT) jest jednym z kluczowych elemen-
tów ewolucji bakteryjnej. Umożliwia on wymianę sekwencji DNA między 
komórkami w procesie innym niż podział komórki (Burmeister 2015). Wy-
różnia się trzy główne mechanizmy HGT: (I) koniugacja – umożliwiona jest 
poprzez fizyczny kontakt bakterii i połączenie ich cytoplazm mostkiem, po-
przez który transportowany jest plazmid; (II) transdukcja – forma HGT zwią-
zana z aktywnością bakteriofagów, które w trakcie cyklu infekcyjnego mogą 
pobierać fragmenty genomu bakteryjnego i na drodze infekcji przekazywać je 
innym bakteriom; (III) transformacja – należy do najmniej specyficznej formy 
HGT, w trakcie której ze środowiska pochłaniany jest nagi materiał genetycz-
ny (Sun 2018). Wytwarzanie biofilmów znacznie zwiększa lokalne zagęszcze-
nie komórek i tym samym czas trwania ich fizycznego kontaktu. Prowadzi 
to do zwiększenia częstości zjawisk HGT, które wymagają znalezienia się 
komórek w bliskiej odległości (koniugacja, częściowo również transdukcja). 
Jednak nawet transformacja może być wspomagana poprzez tworzenie przez 
bakterie biofilmów. Nagi DNA, który uwalniany jest przez bakterie w trakcie 
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lizy komórki (komórki bakteryjne szczególnie często lizują w częściach biofil-
mów, które cechuje niedobór tlenu i składników odżywczych), jest szczegól-
nie wrażliwy na wolne nukleazy. Związanie takiego DNA z elektrostatycznie 
pozytywnie naładowanymi elementami macierzy – poprzez wiązania jonowe 

– zwiększa stabilność materiału genetycznego (Madsen i in. 2012).

MVs W BIOFILMACH –  
ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ TYLKO „KLEJ”

Wytwarzanie pęcherzyków błonowych (MVs) zaobserwowano –  
i w większości również dobrze zbadano – dla wszystkich domen życia. Od 
odkrycia MVs u bakterii patogennych minęło już ponad 50 lat, jednak w tym 
czasie przebadano struktury te dla wszystkich klinicznie najważniejszych ga-
tunków bakterii. Chociaż na pierwszy rzut oka wszystkie pęcherzyki błonowe 
są do siebie podobne, to przeanalizowanie ich budowy pozwala na wyodręb-
nienie kluczowych cech odróżniających poszczególne typy (Ryc. 3.) (Toyofu-
ku, Nomura i Eberl 2019). 

Ryc. 3. Główne przykłady MVs z kluczowymi elementami strukturalnymi i funkcjonalnymi. 
Opis w tekście. 

Źródło: Toyofuku, Nomura i Eberl 2019.
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Powszechnie przyjęty podział pęcherzyków błonowych prezentuje się 
następująco:

OMVs (Outer-Membrane Vesicles)
Odkryte jako pierwsze, stanowią modelowy przykład bakteryjnych MVs. 

Zbudowane są z błony zewnętrznej, zawierają LPS, białka błonowe i wiele 
antygenów charakteryzujących daną komórkę. Ich wnętrze wypełnione jest 
cieczą zawierająca materiały obecne w peryplazmie komórki: zdegradowany 
peptydoglikan, białka i polisacharydy peryplazmatyczne (Schwechheimer  
i Kuehn 2015).

OIMVs (Outer-Inner Membrane Vescicles)
Zostały zaobserwowane po raz pierwszy w hodowli Pseudomonas aeru-

ginosa w stanie stacjonarnym. Na skutek dwumembranowej budowy są cha-
rakterystyczne wyłącznie dla bakterii Gram-ujemnych, a w ich skład wchodzi 
błona zewnętrzna i błona wewnętrzna przedzielone warstwą zdegradowane-
go peptydoglikanu, roztworem peryplazmy i białek w niej zlokalizowanych. 
W centrum OIMVs znajduje się roztwór zawierający składniki cytoplazmy 
(przede wszystkim białka, ale również RNA, DNA o różnym stopniu zdegra-
dowania) (Pérez-Cruz i in. 2015).

CMVs (Cytoplasmatic Membrane Vesicles)
Na skutek obecności grubej ściany komórkowej MVs wydzielane przez 

bakterie Gram-dodatnie należą do klasy najrzadziej badanych ze względu na 
dużo niższą intensywność ich wytwarzania. Ich produkcja wymaga lokalne-
go rozkładu peptygodlikanu (np. za sprawą autolizyn) co sprawia, że ten typ 
MVs jest obecny w hodowlach starych i poddanych wysokiemu stresowi śro-
dowiskowemu. Również infekcja bakteriofagami może wspierać produkcję 
CMVs (Liu i in. 2018).

TSMSs (Tube-Shaped Membranous Structures)
Struktury te nazywane też nanorurkami zaobserwowano dla kilku gatun-

ków (w tym dla modelowego Bacillus subtilis i Myxococcus xanthus). Charakte-
rystyczne są dla bakterii tworzących złożone struktury, takie jak biofilmy czy 
ciałka owocujące (Wei i in. 2014).

MVs są powszechnie badane jako wektory transportujące antygeny bak-
teryjne, toksyny i efektory na znaczne odległości (zdolne są do przekraczania 
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barier tkankowych i migrację w środowiskach na tyle gęstych, że wykluczają 
one możliwość poruszania się kompletnych komórek bakteryjnych) (Macion, 
Wyszyńska i Godlewska 2021). Odkrycie znacznych ilości MVs w biofilmach 
bakteryjnych (przede wszystkim biofilmach M. xanthus i P. aeruginosa) do-
wiodły jednak, że pełnią one również kluczowe funkcje w tych wielokomór-
kowych zespołach (Cooke i in. 2019).

MVs składem jakościowym i ilościowym w dużej mierze przypominają 
uproszczoną komórkę bakteryjną. Dzięki temu prezentują również adhezyny 
obecne na błonie komórki bakteryjnej. Cecha ta sprawia, że MVs mogą funk-
cjonować jak dodatkowy łącznik spajający komórki na początkowych etapach 
tworzenia biofilmu, gdy macierz jeszcze nie jest w pełni zsyntetyzowana. Ma-
teriał genetyczny związany z powierzchnią MVs lub zawarty w jego świetle 
jest – odpowiednio – częściowo lub w pełni chroniony przed enzymatyczną 
degradacją. Sprawia to, że MVs mogą być dodatkowym magazynem genów  
i sekwencji niekodujących w procesie HGT, które (dzięki adhezynom) trwale 
lokalizują się w biofilmie. 

W przypadku komórek tworzących powierzchnię biofilmu funkcja MVs 
jest jeszcze bardziej różnorodna i w dużej mierze przypomina pęcherzyki bak-
terii planktonowych. Mogą one więc stanowić antygenowe wabiki wyłapujące 
przeciwciała, wektor transportujący toksyny lub „gąbki molekularne” wymia-
reczkowujące metale ciężkie, antybiotyki i inne czynniki antybakteryjne. 

PODSUMOWANIE

Zjawisko tworzenia biofilmów jest prawdopodobnie jedną z najbardziej 
niezwykłych cech organizmów prokariotycznych. Te wysoko uorganizowane 
struktury oparte na różnicowaniu i specjalizacji pojedynczych komórek, które 
są ściśle kontrolowane przez wzajemną komunikację pozwalają rozpatrywać 
zespoły bakteryjne w kontekście organizmów wielokomórkowych. 

Po wielu latach intensywnych badań, obserwacji hodowlanych i moleku-
larnych biofilmy przestały być jedynie ciekawostką świata mikroorganizmów 

– stały się najważniejszym modelem badawczym, który umożliwia intensywny 
rozwój mikrobiologii medycznej i środowiskowej.
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BIOFILM – FOR WE ARE MANY. 
STRUCTURE AND FUNCTIONS  

OF BACTERIAL BIOFILMS.

Abstract: Bacterial biofilms are highly organized structures – both spatially 
and functionally – that represent one of the most important forms of pre-
sence of microorganisms. Cells located within biofilms are bound by joint 
extracellular matrix, which serves a stabilising function, allows to obtain 
high resistance to environmental conditions and creates a medium blocking 
transportation of significant amounts of toxins (among those antibiotics  
and antibacterial agents produced by animals’ immune systems). Those fe-
atures make biofilms key structures for environmental bacteria, but above all 
for pathogenic bacteria. This article describes the structure and main roles of 
biofilm with a particular consideration of biofilms created by pathogenic bac-
teria and membrane vesicles (MVs) involvement in its creation. Last part of 
the article describes an exemplary species of a pathogenic bacteria (Pseudomo-
nas aeruginosa) which is known for the intensity of creation of multifactorial 
resistant biofilms and stands for one of the main development directions in 
medical microbiology.

Keywords: biofilm, bacteria, mechanisms of pathogenesis, medical 
microbiology
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SELEKTYWNE INHIBITORY 
WYCHWYTU ZWROTNEGO 

SEROTONINY -  
ANALIZA PORÓWNAWCZA PROFILU 

SKUTECZNOŚCI,  
DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH  

I WARTOŚCI TERAPEUTYCZNEJ 
W LECZENIU DEPRESJI

Streszczenie: Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny stanowią 
grupę leków, które są najczęściej przepisywane w terapii pacjentów z depresją. 
Wywierają one niewielki wpływ na neuroprzekaźniki takie jak dopamina czy 
norepinefryna i charakteryzują się stosunkowo mniejszą liczbą skutków ubocz-
nych niż trójcykliczne leki przeciwdepresyjne czy inhibitory monoaminooksy-
dazy. Pomimo licznych podobieństw, SSRI wykazują również pewne różnice 
w obrębie grupy pod względem profilu skuteczności, działań niepożądanych 
i możliwości zastosowania w praktyce klinicznej. Porównanie wymienionych 
właściwości tych leków stanowi przedmiot niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: zaburzenia depresyjne, leki przeciwdepresyjne, selektywne 
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leczenie 

WPROWADZENIE

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny są najczęściej 
przepisywanymi lekami dla pacjentów z depresją. Wpływają one na zwiększenie 
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stężenia serotoniny, której niedobór jest uznawany za przyczynę depresji 
zgodnie z hipotezą monoaminową. SSRI hamują transporter serotoniny na 
końcu aksonu presynaptycznego i dzięki temu większa ilość serotoniny może 
pozostać w szczelinie synaptycznej, stymulując receptory postsynaptyczne 
przez dłuższy czas (Chu i Wadhwa 2022). W ostatnich latach jednak pojawiły 
się badania, które wykazały związek między rozwojem depresji a stanem zapal-
nym, a także przeciwzapalne działanie SSRI oraz SNRI. Okazało się, że SSRI 
wpływają na stłumienie odpowiedzi mikrogleju na proces zapalny poprzez sil-
ne hamowanie wytwarzania TNF-α i NO w mikrogleju. Wyniki te oznaczają, 
że właściwości przeciwzapalne SSRI mogą co najmniej częściowo wpływać 
na ich skuteczność terapeutyczną (Tynan i in. 2012). Inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny mają niewielki wpływ na inne neuroprzekaźniki, takie 
jak dopamina czy norepinefryna, w porównaniu z pozostałymi klasami le-
ków przeciwdepresyjnych, a także stosunkowo mniej skutków ubocznych niż 
TLPD czy IMAO. Wykorzystuje się je w leczeniu: ciężkich zaburzeń depre-
syjnych, uogólnionych zaburzeń lękowych, bulimii, depresji dwubiegunowej, 
nerwicy natręctw, lęku napadowego, przedmiesiączkowych zaburzeń dysfo-
rycznych, depresji opornej na leczenie, zespołu stresu pourazowego oraz fobii 
społecznej. Do leków z grupy SSRI stosowanych w Stanach Zjednoczonych 
zaliczamy: fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę, citalopram, escitalopram, 
sertralinę i wilazodon (Chu i Wadhwa 2022). Celem niniejszej pracy jest ana-
liza porównawcza stosowanych w praktyce klinicznej inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny pod względem skuteczności, tolerancji oraz skutków 
ubocznych wynikających z ich stosowania w leczeniu depresji.

FLUOKSETYNA

Chlorowodorek fluoksetyny to przełomowy lek, który został zatwierdzo-
ny przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do leczenia depresji w 1987 
roku (Wong, Perry i Bymaster 2005). Zbadano różnicę w efektach przy zasto-
sowaniu fluoksetyny w porównaniu z placebo w leczeniu depresji u pacjentów 
z HIV/AIDS, cukrzycą lub udarem mózgu oraz z rakiem. Skuteczność w ła-
godzeniu objawów depresji okazała się lepsza w przypadku leku, z wyjątkiem 
ostatniej grupy pacjentów, u których nie zaobserwowano znaczącej różnicy 
(Cheer i Goa 2001). W badaniu uwzględniającym wynik dychotomiczny, flu-
oksetyna charakteryzowała się mniejszą skutecznością niż dotiepina, sertralina, 
mirtazapina i wenlafaksyna. Wykazano wyższy poziom tolerancji fluoksetyny 
niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne rozpatrywane jako grupa, a także 
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pojedynczo, w szczególności niż amitryptylina czy imipramina. W porówna-
niu do nowszych leków przeciwdepresyjnych, uzyskała pod tym względem lep-
sze wyniki niż ABT-200, pramipeksol i reboksetyna (Magni i in. 2013). Inne 
badanie potwierdziło mniejszą skuteczność fluoksetyny niż wenlafaksyny, lecz 
podobny ogólny profil ich tolerancji w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyj-
nych (Clerc, Ruimy i Verdeau-Paillès 1994). Podobnie jak inne leki z grupy 
SSRI, fluoksetyna nie ma właściwości antycholinergicznych charakterystycz-
nych dla TLPD, usypiających, sercowo-naczyniowych, zwiększających masę 
ciała czy powodujących śmierć w razie przedawkowania. Najczęstsze zdarze-
nia niepożądane związane z przyjmowaniem tego leku obejmują nudności, złe 
samopoczucie, ból głowy, bezsenność, niepokój, senność, biegunkę, zawroty 
głowy, wymioty i pobudzenie. U osób z depresją, ale bez chorób współistnie-
jących, występuje umiarkowana i przejściowa utrata masy ciała. Poziom dys-
funkcji seksualnych zgłaszanych podczas stosowania fluoksetyny był podobny 
do przyjmowania innych leków z grupy SSRI (Cheer i Goa 2001).

FLUWOKSAMINA

Fluwoksamina jest jednym z najstarszych selektywnych inhibitorów wy-
chwytu zwrotnego serotoniny stosowanych w leczeniu pacjentów z ciężkim za-
burzeniem depresyjnym. Przeprowadzono badanie oceniające jej skuteczność, 
tolerancję i profil skutków ubocznych w leczeniu ostrej fazy ciężkiej depresji 
w porównaniu z lekami heterocyklicznymi, innymi SSRI, SNRI, TLPD, in-
nymi nowszymi środkami oraz konwencjonalnymi lekami psychotropowymi. 
Nie odnotowano mocnych dowodów na większą lub mniejszą skuteczność 
fluwoksaminy pod względem odpowiedzi czy remisji, jednak różnił się profil 
skutków ubocznych. Fluwoksamina częściej wywoływała wymioty i nudno-
ści w porównaniu do imipraminy, klomipraminy czy amitryptyliny (Omori 
i in. 2010). Fluwoksamina okazała się być podobnie skuteczna w łagodzeniu 
objawów depresji do sertraliny, przy czym częstość rezygnacji z powodu zda-
rzeń niepożądanych była częstsza w przypadku fluwoksaminy. Lek ten jednak 
istotnie rzadziej wiązał się z występowaniem dysfunkcji seksualnych u pacjen-
tów niż sertralina (Nemeroff i in. 1995). Wykazano, że fluwoksamina jest tak 
samo skuteczna jak citalopram w leczeniu zaburzeń depresyjnych, a zdarze-
nia niepożądane wykazują podobny wzorzec. Mimo to citalopram jest lepiej 
od niej tolerowany, gdyż indukuje mniej negatywnych efektów żołądkowo- 
jelitowych. Nie ma to jednak wpływu na wskaźniki rezygnacji z leczenia 
(Haffmans i in. 1996). Uważa się, że profil tolerancji fluwoksaminy jest 
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korzystniejszy niż trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Dotyczy 
to takich aspektów, jak kardiotoksyczne i antycholinergiczne działania nie-
pożądane, a także zgony z powodu przedawkowania, przyrost masy ciała czy 
senność. Fluwoksamina została uznana za lek korzystny szczególnie dla osób 
z ciężkim zaburzeniem depresyjnym, któremu towarzyszą myśli samobójcze, 
zaburzenia sercowo-naczyniowe, lęk, pobudzenie, a także u pacjentów z oso-
bowością kompulsyjną i starszych (Wilde, Plosker i Benfield 1993).

PAROKSETYNA

Paroksetyna jest najsilniejszym inhibitorem wychwytu zwrotnego sero-
toniny ze wszystkich obecnie dostępnych leków przeciwdepresyjnych (Bourin, 
Chue i Guillon, 2006). Jest ona przeciwwskazana do stosowania w pierwszym 
trymestrze ciąży głównie ze względu na zwiększanie ryzyka powstania wad 
serca i innych wad wrodzonych u płodu. Po tym okresie jest ona stosowa-
na, jednak nieliczne badania wykazały negatywne skutki neurobehawioralne  
u noworodków po przewlekłej prenatalnej ekspozycji na paroksetynę. Istnieją 
również badania wykazujące deficyty czujności, senność, zaburzenia jedzenia 
i snu, drażliwość, a także niską temperaturę ciała u niemowląt, których matki 
były leczone paroksetyną podczas karmienia piersią. Trudnością jednak pozo-
staje jednoznaczne skorelowanie tych objawów z narażeniem na paroksetynę 
podczas rozwoju (Zhong i in. 2020). Udowodniono jej wpływ na indukowa-
nie zaburzeń integralności DNA plemników, co może wiązać się ze spadkiem 
płodności mężczyzn przyjmujących paroksetynę.

Paroksetyna wykazuje najwyższą stałą hamowania dla izoenzymu P450 
2D6 ze wszystkich leków przeciwdepresyjnych. Oznacza to, że metabolizm 
kancerogennych substratów 2D6 jest znacznie hamowany, a następstwem 
tego może być wzrost ryzyka kancerogenezy. Ponadto, udowodniono zwięk-
szone prawdopodobieństwo zgonu z powodu raka piersi w okresie pięciu lat 
u kobiet przyjmujących tamoksyfen równolegle z paroksetyną (Nevels, Gont-
kovsky i Williams 2016). Paroksetyna osiągnęła gorsze wyniki w leczeniu nie-
przewlekłej, opornej na leczenie depresji pod względem odsetka odpowiedzi 
i remisji niż wenlafaksyna przy podobnej częstości występowania zjawisk nie-
pożądanych (Poirier i Boyer 2018). Przeprowadzono badanie sugerujące po-
dobną skuteczność, lecz wcześniejszy początek działania paroksetyny, bardziej 
istotne zmniejszenie objawów lękowych i mniej zdarzeń niepożądanych w po-
równaniu z fluoksetyną. Najczęstszymi zgłaszanymi skutkami ubocznymi były 
wymioty i nudności (Wilde i in. 1993).
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CITALOPRAM

Citalopram jest jednym z pierwszych selektywnych inhibitorów zwrot-
nego wychwytu serotoniny wprowadzonym na rynek i stosowanym przez 
klinicystów w rutynowym leczeniu depresji. Przegląd 37 badań umożliwił 
wyciągnięcie wniosku, że citalopram był bardziej skuteczny niż leki takie jak 
paroksetyna czy reboksetyna, natomiast słabsze efekty wykazał w porówna-
niu z escitalopramem. Istotnie mniej pacjentów przydzielonych do citalopra-
mu wycofało się z badań z powodu zdarzeń niepożądanych niż w przypadku 
grupy pacjentów przyjmujących leki trójpierścieniowe. Citalopram zatem 
okazał się charakteryzować rzadszymi skutkami ubocznymi niż te starsze leki 
przeciwdepresyjne (Cipriani i in. 2012). Wstępne badania zasugerowały, że 
krótkoterminowa skuteczność terapeutyczna citalopramu jest podobna do 
amitryptyliny, maprotyliny i imipraminy, a ponadto zdaje się, że jest to słab-
szy lek przeciwdepresyjny niż klomipramina, lecz lepiej od niej tolerowany. 
Wygląda na to, że środek ten nie wywołuje napadów padaczkowych, nie jest 
kardiotoksyczny i ma minimalne działanie antycholinergiczne. Odnotowane 
możliwe skutki uboczne jego stosowania obejmują nudności, zwiększone po-
cenie się, bezsenność, drżenie, ból głowy oraz suchość w ustach (Milne i Goa 
1991). Badanie przeprowadzone w celu ustalenia związku między występo-
waniem zjawisk niepożądanych a wiekiem pacjentów dostarczyło wniosków, 
że bradykardia występowała częściej u osób w podeszłym wieku niż młodym, 
natomiast ból głowy, pocenie się i objawy ze strony przewodu pokarmowe-
go rzadziej pojawiały się u starszych badanych (Barak i in. 2003). Badanie 
przeprowadzone wśród pacjentów cierpiących na ciężką depresję w Austrii 
dostarczyło danych wskazujących na mniejszą opłacalność citalopramu w po-
równaniu z escitalopramem, gdyż koszt skutecznie leczonego pacjenta z ciężką 
depresją był o 32,1% niższy w przypadku escitalopramu (Hemels i in. 2004).

ESCITALOPRAM

Escitalopram, będący S-enancjomerem citalopramu, jest najbardziej 
selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. W warunkach 
in vitro escitalopram okazał się być około dwa razy silniejszy niż citalopram  
w hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny, a ponadto cechował się bra-
kiem lub bardzo małym powinowactwem do różnych innych receptorów. 
Analizy zbiorcze dostarczyły wniosków, że escitalopram był bardziej sku-
teczny niż placebo oraz citalopram w kwestii szybszego początku działania 
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przeciwdepresyjnego u pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego MDD. 
Uzyskał on także lepsze rezultaty w redukcji wyniku MADRS oraz CGI,  
a także korzystniejszy wskaźnik odpowiedzi na leczenie i remisji w tej gru-
pie pacjentów. Inne badanie potwierdziło, że escitalopram w 1/4 do połowy 
dawki wykazał wcześniejszą separację od placebo w porównaniu z RS-cita-
lopramem. Zaobserwowano, że u pacjentów z zespołem lęku uogólnionego, 
fobią społeczną i zaburzeniem lękowym z napadami lęku, po przyjmowaniu 
escitalopramu przez 8-12 tygodni nastąpiła znaczna poprawa we wszystkich 
parametrach skuteczności leczenia (Murdoch i Keam 2005). Badanie prze-
prowadzone z udziałem chińskich pacjentów z ciężką depresją wykazało po-
nadto, że escitalopram w dawce 10 mg/dobę jest co najmniej tak efektywny 
jak fluoksetyna w dawce 20 mg/dobę, a w przypadku niektórych objawów 
podstawowych, takich jak „depresyjny nastrój” czy „praca i zainteresowanie” 
wykazał od niego lepsze efekty leczenia (Mao i in. 2008). Analiza 10 badań 
obejmujących łącznie 2687 pacjentów z MDD umożliwiła wyciągnięcie wnio-
sku, że escitalopram odznaczył się znacznie wyższym ogólnym efektem lecze-
nia, a także wskaźnikiem odpowiedzi oraz remisji w porównaniu z wszystkimi 
porównywanymi lekami, w tym paroksetyną i sertraliną. Wyniki metaana-
lizy na podstawie 16 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem  
4549 pacjentów sugerowały ogólną lepszą skuteczność escitalopramu w po-
równaniu z paroksetyną i sertraliną, a także z innymi SSRI i SNRI, przy czym 
największa przewaga nad innymi SSRI widoczna była między escitalopramem 
a citalopramem (Sanchez, Reines i Montgomery 2014). Profil tolerancji esci-
talopramu jest dobry i podobny do RS-citalopramu (Waugh i Goa 2003). 
W badaniach kontrolowanych placebo najczęstszymi skutkami ubocznymi 
podczas terapii tym lekiem były nudności, zaburzenia wytrysku, bezsenność, 
biegunka, senność, suchość w ustach i zawroty głowy. 2% pacjentów wycofała 
się z leczenia z powodu nudności, natomiast zaburzenia wytrysku przyczyniły 
się do rezygnacji 2% mężczyzn (Murdoch i Keam 2005).

Co więcej, przeprowadzono badanie, które udowodniło, że escitalopram 
wykazał się najniższym oczekiwanym kosztem i największą skutecznością  
w leczeniu pacjentów z depresją w porównaniu z citalopramem, generyczną 
fluoksetyną, generyczną paroksetyną, paroksetyną CR, sertraliną, wenlafaksy-
ną, a także wenlafaksyną XR (Sullivan i in. 2004).
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SERTRALINA

Sertralina jest lekiem o potwierdzonym działaniu przeciwdepresyjnym 
i przeciwlękowym. Badania udowodniły jej znacznie większą skuteczność  
w porównaniu z placebo oraz podobną efektywność do imipraminy, nortryp-
tyliny i fluoksetyny u pacjentów w podeszłym wieku. Uzyskała korzystniejsze 
rezultaty pod względem jakości życia w porównaniu do nortryptyliny oraz 
funkcjonowania poznawczego w porównaniu do nortryptyliny i fluoksetyny. 
Sertralina, podobnie jak pozostałe leki z grupy SSRI, jest prawdopodobnie 
lepszym wyborem w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych u osób w po-
deszłym wieku niż leki z grupy TLPD ze względu na wzmożoną podatność 
tej grupy osób na antycholinergiczne działanie trójcyklicznych leków prze-
ciwdepresyjnych. Zaletą i jednocześnie cechą odróżniającą sertralinę od leków  
z grupy SSRI, takich jak paroksetyna, fluoksetyna czy fluwoksamina, jest jej 
stosunkowo niski potencjał interakcji z lekami, co może mieć istotne zna-
czenie w terapii osób starszych, które często są poddawane więcej niż jedne-
mu schematowi leczenia (Muijsers, Plosker i Noble 2002). Profil interakcji 
lekowych sertraliny jest jednak mniej korzystny niż escitalopramu (Sanchez, 
Reines i Montgomery 2014).

WILAZODON

Wilazodon jest wielofunkcyjnym środkiem przeciwdepresyjnym, które-
go mechanizm działania opiera się na selektywnym hamowaniu wychwytu 
zwrotnego serotoniny i częściowym agonizmie receptora serotoninowego 
5-HT1A. W związku z tym powoduje istotniejsze zwiększenie stężenia seroto-
niny w szczelinie synaptycznej niż klasyczne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny (Wysokiński i Kłoszewska 2013; McCormack 2015). W rando-
mizowanym, prospektywnym i otwartym badaniu w grupach równoległych, 
pacjentów z nowo zdiagnozowanym ciężkim zaburzeniem depresyjnym przy-
dzielono losowo do grup przyjmujących Wilazodon 20 mg na dobę lub esci-
talopram 20 mg na dobę lub Amitryptylinę 75 mg na dobę w tabletkach przez 
12 tygodni. Po tym okresie odnotowano znacznie istotniejsze zmniejszenie 
wyników w skali HAMD-17 i MADRS w grupie wilazodonu w porównaniu  
z pozostałymi. Wilazodon uzyskał również lepsze wyniki od dwóch pozosta-
łych leków pod względem liczby osób z remisją oraz w skali HAM-A ocenia-
jącej efekt przeciwlękowy leczenia. Po 12 tygodniach liczba pacjentów wy-
kazujących długotrwałą odpowiedź mierzoną w skali MADRS była znacznie 
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większa w grupie z wilazodonem i escitalopramem niż amitryptyliną. Badanie 
wykazało większą skuteczność i lepszą tolerancję wilazodonu w porównaniu 
z escitalopramem i amitryptyliną (Kadam i in. 2020). Wilazodon może być 
stosowany w leczeniu pacjentów z ciężkim zaburzeniem depresyjnym, którzy 
doświadczają objawów lękowych (Thase i in. 2014). Najczęściej zgłaszanymi 
zdarzeniami niepożądanymi przez pacjentów leczonych wilazodonem z po-
wodu ciężkiego zaburzenia depresyjnego były biegunka, nudności i ból głowy. 
Potencjalnie lek ten może w mniejszym stopniu powodować upośledzenie 
funkcji seksualnych niż selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoni-
ny. Nie wykazano istotnej różnicy między placebo a wilazodonem pod wzglę-
dem dysfunkcji seksualnych mierzonych za pomocą skali ASEX (Khan 2009).

WORTIOKSETYNA

Wortioksetyna to lek wykorzystywany w leczeniu ciężkiego zaburzenia 
depresyjnego, który jest antagonistą receptorów 5-HT3, 5-HT7 i 5-HT1D, 
częściowym agonistą receptora 5-HT1B, agonistą receptora 5-HT1A, a tak-
że inhibitorem transportera serotoniny (Chen i in. 2017). Pośrednie porów-
nania obejmujące analizę 8 badań nad duloksetyną, 3 nad escitalopramem,  
5 lewomilnacipranem, 1 sertraliną, 4 wenlafaksyną, 2 wilazodonem i 11 ba-
dań nad wortioksetyną pozwoliły wyciągnąć wniosek, że wortioksetyna ce-
chuje się podobną skutecznością do pozostałych badanych leków, lecz jej 
ogólna tolerancja mierzona na podstawie zaprzestawania przez pacjentów 
leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych różni się (Citrome 2016). Wor-
tioksetyna wykazała podobną skuteczność, ale jednocześnie najlepszą rów-
nowagę między skutecznością a tolerancją w porównaniu do innych leków 
przeciwdepresyjnych, takich jak duloksetyna, escitalopram, lewomilnacipran, 
sertralina, wenlafaksyna czy wilazodon. Wortioksetyna jest pierwszym lekiem 
przeciwdepresyjnym, w przypadku którego udowodniono skuteczność w po-
prawianiu wielu funkcji kognitywnych, takich jak uwaga, funkcje wykonaw-
cze, szybkość przetwarzania, uczenie się i zapamiętywanie. Z tego powodu 
powinna być szczególnie wzięta pod uwagę w leczeniu pacjentów z MDD 
ze znacznymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Wortioksetyna może być  
z powodzeniem stosowana w leczeniu pacjentów z depresją z objawami lęko-
wymi, a także z MDD związaną z menopauzą, chorobą Parkinsona, chorobą 
Alzheimera oraz ostrym udarem niedokrwiennym. Wpływa również pozytyw-
nie na kontrolę metaboliczną u pacjentów z cukrzycą typu 2 ze względu na to, 
że przyczynia się do obniżenia u nich poziomu hemoglobiny glikozylowanej 
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(Diego-Adeliño i in. 2021). Wykazano poprawę funkcji poznawczych i wy-
dajności w miejscu pracy u pacjentów z ciężkim zaburzeniem depresyjnym, 
którzy przyjmowali wortioksetynę przez 52 tygodnie (Chokka i in. 2019). 
Na podstawie krótkoterminowych badań klinicznych wykazano, że wskaźnik 
zaburzeń seksualnych pojawiających się podczas leczenia (TESD) wortiok-
setyną u pacjentów z MDD był zbliżony do placebo (Jacobsen i in. 2016). 
Wortioksetyna okazała się spowodować istotnie większą poprawę całkowite-
go wyniku uzyskanego przy użyciu skróconej formy kwestionariusza zmian  
w funkcjonowaniu seksualnym (CSFQ-14) w porównaniu z escitalopramem 
przy podobnej skuteczności klinicznej. Oznacza to, że w przypadku pacjen-
tów stosujących terapię przeciwdepresyjną SSRI i cierpiących z powodu dys-
funkcji seksualnych, korzystnym rozwiązaniem może być zamiana leczenia na 
wortioksetynę (Jacobsen i in. 2015).

PODSUMOWANIE

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny są lekami, które charaktery-
zują się podobną skutecznością do trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, 
lecz posiadają klinicznie istotną przewagę nad nimi pod względem tolerancji 
(Montgomery i Kasper 1995). Fluoksetyna jest lekiem, który jako pierwszy 
inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny został zatwierdzony i sprzedawa-
ny w Stanach Zjednoczonych (Hillhouse i Porter 2015). Jego skuteczność 
jest mniejsza niż dotiepiny, sertraliny, mirtazapiny i wenlafaksyny, które są 
przedstawicielami leków odpowiednio z grupy TLPD, SSRI, NaSSA i SNRI. 
Udowodniono jednak jej lepszą tolerancję w porównaniu do trójpierścienio-
wych leków przeciwdepresyjnych. Fluwoksamina okazała się być podobnie 
skuteczna do porównywanych leków z grupy SSRI, a także SNRI, TLPD  
i innych. Częstość rezygnacji z leczenia fluwoksaminą ze względu na zdarzenia 
niepożądane była większa niż w przypadku sertraliny, jednak fluwoksamina 
rzadziej od niej powodowała dysfunkcje seksualne. Skuteczność fluwoksami-
ny była podobna do citalopramu, lecz jej tolerancja gorsza niż citalopramu. 
Paroksetyna jest silnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, który 
w leczeniu nieprzewlekłej, opornej na leczenie depresji wykazał się niższą sku-
tecznością niż wenlafaksyna, lecz podobną do fluoksetyny. Zdarzenia niepo-
żądane związane z leczeniem paroksetyną były jednak rzadsze niż w przypad-
ku fluoksetyny. Citalopram wykazał się lepszą skutecznością niż paroksetyna, 
lecz słabszą niż escitalopram, a ponadto, bazując na przykładzie Austrii, był 
od niego mniej opłacalny. Escitalopram to najbardziej selektywny inhibitor 
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wychwytu zwrotnego serotoniny, którego skuteczność w leczeniu ciężkich 
zaburzeń depresyjnych jest porównywalna z paroksetyną, sertraliną i wenflak-
syną, a opłacalność, zbadana na podstawie leczenia pacjentów w Finlandii  
i Szwecji, lepsza niż w przypadku citalopramu, fluoksetyny czy wenlafaksyny. 
Escitalopram jest najbardziej selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotne-
go serotoniny, a jego ogólna skuteczność jest lepsza niż innych SSRI, takich 
jak citalopram, fluoksetyna, paroksetyna czy sertralina, a także leków z gru-
py SNRI jak wenlafaksyna i duloksetyna. Sertralina wykazała podobną efek-
tywność do imipraminy, nortryptyliny u pacjentów w podeszłym wieku, na 
których jednak antycholinergiczne działanie osoby w podeszłym wieku mogą 
być bardziej podatne. W porównaniu do paroksetyny, fluoksetyny czy fluwo-
ksaminy wykazała ona stosunkowo niski potencjał interakcji z lekami, co jest 
jej zaletą szczególnie w terapii osób w starszym wieku, które często przyjmują 
leki z powodu chorób współistniejących. Wilazodon według badań okazał się 
być bardziej skuteczny i lepiej tolerowany niż escitalopram i amitryptylina,  
a ponadto potencjalnie może w mniejszym stopniu wpływać na upośledzenie 
funkcji seksualnych. Wykazano najlepszą równowagę między skutecznością 
a tolerancją wortioksetyny w porównaniu do innych leków przeciwdepresyj-
nych, takich jak duloksetyna, escitalopram, lewomilnacipran, sertralina, wen-
lafaksyna czy wilazodon. Ponadto wortioksetyna cechowała się wpływem na 
poprawę funkcji kognitywnych, a także wskaźnikiem zaburzeń seksualnych 
pojawiających się podczas leczenia pacjentów z MDD zbliżonym do placebo.

BIBLIOGRAFIA

Barak Y., Swartz M., Levy D., et al.
2003  Age-related differences in the side effect profile of citalopram. Progress 

in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 27(3), s. 
545-548.

Bourin M., Chue P., Guillon Y.
2006  Paroxetine: A Review. CNS Drug Reviews, 7(1), s. 25-47.

Cheer S., Goa K.
2001  Fluoxetine. Drugs, 61(1), s. 81-110.

Chen G., Højer A., Areberg J., et al.
2017  Vortioxetine: Clinical Pharmacokinetics and Drug Interactions. Clini-

cal Pharmacokinetics, 57(6), s. 673-686.



97

SELEKTYWNE INHIBITORY WYCHWYTU ZWROTNEGO SEROTONINY...

Chokka P., Bougie J., Proulx J., et al.
2019  Long-term functioning outcomes are predicted by cognitive symptoms 

in working patients with major depressive disorder treated with vor-
tioxetine: results from the AtWoRC study. CNS Spectrums, 24(6), s. 
616-627.

Chu A., Wadhwa R.
2022   Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. StatPearls Publishing.

Cipriani A., Purgato M., Furukawa T., et al.
2012  Citalopram versus other anti‐depressive agents for depression. Cochrane 

Database of Systematic Reviews, 7(7):CD006534.

Citrome L. 
2016  Vortioxetine for major depressive disorder: An indirect comparison with 

duloxetine, escitalopram, levomilnacipran, sertraline, venlafaxine, and 
vilazodone, using number needed to treat, number needed to harm, and 
likelihood to be helped or harmed. Journal of Affective Disorders, 196, 
s. 225-233.

Clerc G., Ruimy P., Verdeau-Paillès J.
1994  A double-blind comparison of venlafaxine and fluoxetine in patients ho-

spitalized for major depression and melancholia. International Clinical 
Psychopharmacology, 9(3), s. 139-143.

Diego-Adeliño J., Crespo J., Mora F., et al.
2021  Vortioxetine in major depressive disorder: from mechanisms of action to 

clinical studies. An updated review. Expert Opinion on Drug Safety, 
21(5).

Haffmans P., Timmerman L., Hoogduin C., et al.
1996  Efficacy and tolerability of citalopram in comparison with fluvoxamine 

in depressed outpatients: A double-blind, multicentre study. Internatio-
nal Clinical Psychopharmacology, 11(3), s. 157-164.

Hemels M., Kasper S., Walter E., Einarson T.
2004  Cost-Effectiveness of Escitalopram versus Citalopram in the Treatment 

of Severe Depression. Annals of Pharmacotherapy, 38(6), s. 954-960.

Hillhouse T., Porter J.
2015  A brief history of the development of antidepressant drugs: From mono-

amines to glutamate. Experimental and Clinical Psychopharmacolo-
gy, 23(1), s. 1-21.



98

GABRIELA GRYLOWSKA

Jacobsen P., Mahableshwarkar A., Chen Y., et al.
2015  Effect of Vortioxetine vs. Escitalopram on Sexual Functioning in Adults 

with Well-Treated Major Depressive Disorder Experiencing SSRI-In-
duced Sexual Dysfunction. The Journal of Sexual Medicine, 12(10),  
s. 2036-2048.

Jacobsen P, Mahableshwarkar A., Palo W., et al.
2016  Treatment-emergent sexual dysfunction in randomized trials of vor-

tioxetine for major depressive disorder or generalized anxiety disorder:  
a pooled analysis. CNS Spectrums, 21(5), s. 367-378.

Kadam R., Sontakke S., Tiple P., et al.
2020  Comparative evaluation of efficacy and tolerability of vilazodone, esci-

talopram, and amitriptyline in patients of major depressive disorder: 
A randomized, parallel, open-label clinical study. Indian Journal of 
Pharmacology, 52(2), s. 79-85.

Khan A.
2009  Vilazodone, a novel dual-acting serotonergic antidepressant for ma-

naging major depression. Expert Opinion on Investigational Drugs, 
18(11), s. 1753-1764.

Magni L., Purgato M., Gastaldon C., et al.
2013  Fluoxetine versus other types of pharmacotherapy for depression. Cochra-

ne Database of Systematic Reviews, 7(7):CD004185.

Mao P., Tang Y., Jiang F., Shu L., Gu X., Li M., Qian M., Ma C.,  
Mitchell P., Cai Z.
2008  Escitalopram in major depressive disorder: a multicenter, randomized, 

double-blind, fixed-dose, parallel trial in a Chinese population. De-
pression and Anxiety, 25(1), s. 46-54.

McCormack P.
2015  Vilazodone: A Review in Major Depressive Disorder in Adults. Drugs, 

75(16).

Milne R., Goa K.
1991  Citalopram. Drugs, 41.

Montgomery S., Kasper S.
1995  Comparison of compliance between serotonin reuptake inhibitors and 

tricyclic antidepressants: A meta-analysis. International Clinical Psy-
chopharmacology, 9(4), s. 33-40.



99

SELEKTYWNE INHIBITORY WYCHWYTU ZWROTNEGO SEROTONINY...

Muijsers R., Plosker G., Noble S.
2002  Sertraline. Drugs & Aging, 19(5), s. 377-392.

Murdoch D., Keam S.
2005  Escitalopram. Drugs, 65(16), s. 2379-2404.

Nemeroff C., Ninan P., Ballenger J., Lydiard B., Feighner J.,  
Patterson W., Greist J.
1995  Double-blind multicenter comparison of fluvoxamine versus sertraline 

in the treatment of depressed outpatients. Depression, 3:CD006114.

Nevels R., Gontkovsky S., Williams B.
2016  Paroxetine—The Antidepressant from Hell? Probably Not, But Cau-

tion Required. Psychopharmacology, 46(1), s. 77-104.

Omori I., Watanabe N., Nakagawa A., et al.
2010  Fluvoxamine versus other anti‐depressive agents for depression. Cochra-

ne Database of Systematic Reviews, 3:CD006114.

Poirier M., Boyer P.
2018  Venlafaxine and paroxetine in treatment-resistant depression. The Bri-

tish Journal of Psychiatry, 175(1), s. 12-16.

Sanchez C., Reines E., Montgomery S.
2014   A comparative review of escitalopram, paroxetine, and sertraline: are 

they all alike?. International Clinical Psychopharmacology, 29(4),  
s. 185-196.

Sullivan P., Valuck R., Saseen J., et al.
2004  A Comparison of the Direct Costs and Cost Effectiveness of Serotonin 

Reuptake Inhibitors and Associated Adverse Drug Reactions. CNS Dru-
gs, 18(13), s. 911-932.

Thase M., Chen D., Edwards J., et al.
2014  Efficacy of vilazodone on anxiety symptoms in patients with major de-

pressive disorder. International Clinical Psychopharmacology, 29(6), 
s. 351-356.

Tynan R. 
2012  A comparative examination of the anti-inflammatory effects of SSRI 

and SNRI antidepressants on LPS stimulated microglia. Brain, Beha-
vior, and Immunity, 26(3), s. 469-479.



100

GABRIELA GRYLOWSKA

Waugh J., Goa K.
2003  Escitalopram. A Review of its Use in the Management of Major Depres-

sive and Anxiety Disorders. CNS Drugs, 17(5), s. 343-362.

Wilde J., Spiers R., Mertens C., et al.
1993  A double-blind, comparative, multicentre study comparing paroxetine 

with fluoxetine in depressed patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 
87(2), s. 141-145.

Wilde M., Plosker G., Benfield P.
1993  Fluvoxamine. An Updated Review of its Pharmacology, and Therapeu-

tic Use in Depressive Illness. Drugs, 46(5), s. 895-924. 

Wong D., Perry K., Bymaster F.
2005  The Discovery of Fluoxetine Hydrochloride (Prozac). Nature Reviews 

Drug Discovery, 4, s. 764-774.

Wysokiński A., Kłoszewska I.
2013  Wilazodon — nowy wielofunkcyjny lek przeciwdepresyjny. Psychiatria, 

10(2), 72-75.

Zhong X., Harris G., Smirnova L., et al. 
2020  Antidepressant Paroxetine Exerts Developmental Neurotoxicity in an 

iPSC-Derived 3D Human Brain Model. Frontiers in Cellular Neu-
roscience, 14:25.

SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS -  
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICACY PROFILE,  

SIDE EFFECTS AND THERAPEUTIC VALUE  
IN THE TREATMENT OF DEPRESSION

Abstract: Selective serotonin reuptake inhibitors are a class of medications 
most commonly prescribed to treat depression. SSRIs have little effect on neu-
rotransmitters such as dopamine or norepinephrine and also have relatively 
fewer side effects than tricyclic antidepressants and monoamine oxidase in-
hibitors. In spite of many similarities, they also show some differences within 
the group in terms of efficacy profile, side effects and possibility of application 
in clinical practice. Comparison of the properties of these drugs is the subject 
of this article.
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