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WSTĘP

Medycyna, zdrowie i styl życia to aktualnie główny temat zaintereso-
wań współczesnego człowieka. Niestety, rosnąca częstość występowania cho-
rób cywilizacyjnych na świecie, przede wszystkim otyłości, cukrzycy typu 2, 
nadciśnienia tętniczego i niektórych nowotworów, odzwierciedla istotność 
problemu zdrowia publicznego związanego m.in. z nieprawidłowym stylem 
życia. Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego podkreśla, że konieczne jest 
podjęcie niezbędnych działań, w wyniku których pacjent świadomie będzie 
zarządzał swoim zdrowiem, odciążając tym samym system ochrony zdrowia 
poprzez zmniejszenie liczby pacjentów wymagających przewlekłego leczenia. 
Nie bez znaczenia wydaje się być zatem interdyscyplinarne spojrzenie na zwią-
zek medycyny stylu życia ze stanem zdrowia człowieka oraz łączenie wiedzy  
i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin. 

Badania profilaktyczne, zmiany codziennych zachowań, aktywność  
fizyczna oraz odpowiedni sposób odżywiania, w połączeniu z leczeniem farma-
kologicznym stanowią integralną część w procesie prewencji i leczenia chorób 
niezakaźnych. Nie należy przy tym ignorować czynników ryzyka ściśle związa-
nych z rozwojem cywilizacyjnym, do których zalicza się częste używanie urzą-
dzeń elektronicznych, przewlekły stres, zaburzenia snu oraz zanieczyszczenia 
substancjami występującymi w żywności. Jedynie kompleksowe interwencje  
w zakresie modyfikacji stylu życia mogą zapewnić zdrowie fizyczne i psychicz-
ne człowieka. Warto jednak pamiętać, że w celu poprawy jakości życia pacjen-
tów, prowadzenie terapii powinno się opierać na rzetelnej wiedzy naukowej, 
popartej faktami, a nie „fake newsami” czy teoriami głoszonymi przez samo-
zwańczych pseudospecjalistów, co wymaga ciągłej weryfikacji. Dzięki licznym 
badaniom z zakresu szeroko rozumianej medycyny, wzrasta świadomość zdro-
wotna całego społeczeństwa, możemy lepiej poznawać wpływ nawyków zwią-
zanych ze stylem życia na stan zdrowia oraz szukać źródeł chorób u podstaw  
i terapii przyczyn dolegliwości, a nie tylko ich negatywnych skutków. 
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Mam nadzieję, że opracowanie to przybliży istotę znaczenia prozdrowot-
nego stylu życia nie tylko lekarzom, specjalistom ochrony zdrowia, psycholo-
gom czy dietetykom, ale każdemu czytelnikowi, któremu nie jest obojętne jego 
zdrowie, w myśl słów Platona „kluczem do sukcesu jest umiar” czy Hipokratesa 

„lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Serdecznie dziękuję wszystkim Autorom poszczególnych rozdziałów za 

wkład naukowy wniesiony w niniejsze opracowanie. Ogromne podziękowa-
nia kieruję także do Szanownych Recenzentów – dr hab. n. med. Kryspina 
Mitury, FACS, prof. UPH oraz dr hab. inż. Zuzanny Goluch, prof. UEW, 
których wszechstronna wiedza akademicka poparta bogatym doświadczeniem 
zawodowym pozwoliły nadać ostateczny kształt oddawanej do rąk Czytelnika 
monografii.

          
dr hab. Katarzyna Antosik prof. UPH
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Katarzyna Antosik1,  
Milena Kobylińska2, Karolina Połeć3

rola witaminy d w terapii 
wybranych chorób z autoagresji

Streszczenie: Witamina D pełni w organizmie wiele ważnych funkcji, 
a jej niedobór jest tak samo niebezpieczny, jak nadmiar. Prawidłowy 
poziom witaminy D warunkuje w organizmie człowieka odpowiednią 
mineralizację kości, optymalizuje czynność wewnątrzwydzielniczą przy-
sadki, tarczycy, trzustki oraz nadnerczy. Witamina D reguluje odpo-
wiedź zapalną, jak również wytwarzanie cytokin, dzięki czemu może 
pełnić ważną rolę w rozwoju chorób autoimmunizacyjnych. W obec-
nych czasach znacząco narasta problem niedoboru witaminy D, zaś  
w przypadku stwierdzonych niedoborów konieczna jest suplementacja 
lub leczenie. Celem niniejszego rozdziału jest omówienie roli witaminy 
D w terapii wybranych chorób autoimmunizacyjnych, tj. w Hashimoto, 
celiakii, cukrzycy typu 1, reumatoidalnym zapaleniu stawów, stward-
nieniu rozsianym oraz nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Ponadto, 
w rozdziale przedstawiono zasady prawidłowej suplementacji wit. D3.

Słowa kluczowe: Witamina D, suplementacja, choroby autoimmuno-
logiczne.

Wstęp 

Witamina D jest pochodną cholesterolu, należy do witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach, a w przyrodzie występuje w formie różnych izomerów, 

1  Dr hab., prof. UPH, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Wydział 
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.
2  Mgr inż., Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Huma-
nistyczny w Siedlcach.
3  Lic, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humani-
styczny w Siedlcach.
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pośród których ergokalcyferol (witamina D2) i cholekalcyferol (witamina D3) 
mają największe znaczenie dla organizmu człowieka. Związki te należą do 
sekosteroidów, które po odpowiednich hydroksylacjach wykazują aktywność 
biologiczną4. Witamina D pełni w organizmie wiele ważnych funkcji, a jej 
niedobór jest tak samo niebezpieczny, jak nadmiar. Prawidłowy poziom wita-
miny D warunkuje w organizmie człowieka odpowiednią gospodarkę wapnio-
wo – fosforową i mineralizację kości oraz optymalizuje czynność wewnątrzwy-
dzielniczą przysadki, tarczycy, trzustki i nadnerczy. Ponadto, stanowi czynnik 
antyproliferacyjny niektórych nowotworów, zwiększa różnicowanie i spowal-
nia apoptozę fibroblastów, keratynocytów i melanocytów skóry oraz wspoma-
ga właściwe funkcjonowanie różnych układów i reguluje odpowiedź immuno-
logiczną5. Warto zaznaczyć, że witamina D reguluje odpowiedź zapalną, jak 
również wytwarzanie cytokin, dzięki czemu może pełnić ważną rolę w rozwo-
ju chorób autoimmunizacyjnych, takich jak łuszczyca, bielactwo, nieswoiste 
zapalenie jelit, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów czy 
cukrzyca typu 16. Jednym z wielu negatywnych efektów niedoboru witaminy  
D dla zdrowia człowieka jest osłabienie odporności, czego konsekwencją jest 
łatwiejsze uleganie zakażeniom wirusowym, grzybiczym, a także bakteryjnym7. 
Utrzymanie stężenia witaminy D na odpowiednim poziomie może ograniczać 
ryzyko rozwoju chorób z autoagresji, jak również mieć wpływ na ich przebieg8. 

Stwierdzany, wśród różnych grup wiekowych w wielu krajach, niedo-
bór witaminy D stanowi aktualnie globalny problem zdrowotny9. Źródłem 
witaminy D jest przede wszystkim synteza skórna oraz żywność10. Badania 

4  M.F. Holick, The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment  
and prevention, „Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders” 2017, 18(2), s. 153–165.
5  A. Grafka, M. Łopucki, J. Kuna, A. Kuna, B. Pęksa, Rola witaminy D w organizmie, „Journal 
of Laboratory Diagnostics” 2019, 55(1), s. 55.
6  K.A. Lisowska, E. Bryl, Rola witaminy D w rozwoju chorób autoimmunologicznych. „Postępy 
Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2017, 71, s. 797-810.
7  Ibidem, s. 797-810.
8  S.R. Harrison, D.Li, L.E. Jefery, K. Raza, M. Hewison, Vitamin D, Autoimmune Disease and 
Rheumatoid Arthritis, „Calcified Tissue International” 2020, 106, s. 58-75.
9  A. Rusińska, P. Płudowski, M. Walczak, M.K. Borszewska-Kornacka, A. Bossowski,  
D. Chlebna-Sokół, J. Czech-Kowalska, A. Dobrzańska, E. Franek, E. Helwich, T. Jackowska, 
M. Kalina, J. Konstantynowicz,  J. Książyk, A. Lewiński, J. Łukaszkiewicz, E. Marcinowska-

-Suchowierska, A. Mazur, I. Michałus, J. Peregud-Pogorzelski, H. Romanowska, M. Ruchała, 
P. Socha, M. Szalecki, M. Wielgoś, D. Zwolińska, A. Zygmunt, Zasady suplementacji i leczenia 
witaminą D – nowelizacja 2018 r., „Postępy Neonatologii” 2018, 24(1), s. 1-24.
10  M. Walicka, A. Jasik, M. Paczyńska, M. Wąsowski, M. Tałałaj, E. Marcinowska-Sucho-
wierska, Niedobór witaminy D – problem społeczny. „Postępy Nauk Medycznych” 2019, 32(1), 
s. 14-22.
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wykazały, że jesienią około 50% dorosłych Polaków ma niedobór tej wita-
miny11, natomiast w okresie zimowym odsetek ten wzrasta nawet do 80%12. 
Z tego względu zaleca się suplementację witaminy D zgodnie z wytycznymi, 
które zostały ustalone dla Europy Środkowej przy założeniu, że optymal-
ne stężenie wyznacznika zaopatrzenia organizmu człowieka w tą witaminę  
w postaci 25-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D], powinno wynosić 30-50 
ng/mL (75-125 nmol/L) w surowicy krwi13. 

Celem niniejszego rozdziału jest omówienie roli witaminy D w terapii 
wybranych chorób autoimmunizacyjnych, tj. w chorobie Hashimoto, celiakii, 
cukrzycy typu 1, reumatoidalnym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym 
oraz nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Ponadto, w rozdziale przedsta-
wiono zasady prawidłowej suplementacji wit. D3.

Immunomodulacyjne działanie witaminy D

Kalcytriol (aktywna forma witaminy D₃) działa immunomodulacyjnie 
na wrodzony oraz nabyty układ immunologiczny poprzez występowanie re-
ceptora VDR na dużej liczbie immunologicznie kompetentnych komórek14. 
Jego zadaniem jest również redukowanie ekspresji cytokin prozapalnych 
(TNF, GM-CSF oraz IL-1, IL-6 i IL-23), a także potęgowanie wytwarzania 
czynników posiadających właściwości immunosupresyjne, do których należą 
prostaglandyna E2 i IL-1215. Funkcjami witaminy D są również potęgowanie 
procesów takich jak chemotaksja i fagocytoza oraz stymulowanie produkcji ka-
telicydyn i defenzyn. Witamina D wykazuje bezpośrednie i pośrednie działania 
regulacyjne na układ odpornościowy, które obejmują promowanie regulatoro-
wych limfocytów T, hamowanie różnicowania limfocytów pomocniczych Th1  
i Th17, upośledzenie rozwoju i funkcji limfocytów B oraz zmniejszenie aktywa-
cji monocytów16. Rolą limfocytów T regulatorowych jest kontrolowanie oraz 

11  P. Kmieć, K. Sworczak, Vitamin D deficiency in early autumn among predominantly non- 
elderly, urban adults in Northern Poland (54°N), „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 
2015, 69, s. 918-924.
12  P. Kmieć, M. Żmijewski, M. Lizakowska-Kmieć, K. Sworczak, Widespread vitamin D de-
ficiency among adults from northern Poland (54°N) after months of low and high natural UVB 
radiation, „Endokrynologia Polska” 2015, 66, s. 30-38.
13  K.A. Lisowska, E. Bryl, Rola witaminy D…, op. cit., s. 797-810.
14  Z. Samochocki, Czy witamina D ma wpływ na rozwój i przebieg atopowego zapalenia skóry?, 

„Standardy Medyczne” 2012, 9, s. 623-625.
15  M. Di Rosa, M. Malaguarnera, F. Nicoletti, L. Malaguarnera, Vitamin D3: a helpful immu-
no-modulator, „Immunology” 2011, 134, s. 123-139.
16  E.A. Yamamoto, T.N. Jørgensen, Relationships Between Vitamin D, Gut Microbiome,  
and Systemic Autoimmunity, „Frontiers in Immunology” 2020, 10, s. 1-13.
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spowalnianie nieumiarkowanej reakcji przeciwzapalnej oraz reakcji nadwraż-
liwości, a także nadmiernej reaktywności, szczególnie w zależności do swoich 
antygenów17. Makrofagi, jak również komórki dendrytyczne oraz limfocyty 
T i B są zdolne do wytwarzania oraz odpowiedzi na kalcytriol, dzięki czemu 
można wnioskować, że witamina D jest czynnikiem para- bądź autokrynnym 
w systemie immunologicznym18.

Choroby autoimmunologiczne

Podłożem chorób autoimmunologicznych (autoimmunizacyjnych; cho-
rób z autoagresji) jest wytwarzanie, przez swój układ immunologiczny, prze-
ciwciał przeciwko tkankom własnego organizmu19. Przeciwciała te wszczy-
nają odpowiedź immunologiczną, co skutkuje uszkodzeniem lub zupełnym 
zniszczeniem narządów, przeciw którym są one ukierunkowane. Na przebieg 
chorób autoimmunologicznych mają wpływ dwa zasadnicze patomechanizmy 
uszkadzające komórki i tkanki: humoralny oraz komórkowy20. Nie są znane 
dokładne przyczyny chorób autoimmunologicznych. Jako główne czynniki 
ryzyka podaje się: czynniki genetyczne oraz środowiskowe, infekcje wirusowe 
i bakteryjne, a także płeć oraz hormony płciowe21. W ostatnich czasach coraz 
częściej podkreśla się możliwość współistnienia różnych chorób z autoagresji, 
dlatego też diagnostyka tych schorzeń jest skomplikowana oraz zobowiązuje 
do wykonania wielu badań, zaczynając od podstawowych, takich jak stężenie 
elektrolitów lub morfologia, kończąc na specjalistycznych badaniach stęże-
nia przeciwciał22. Rozpoznanie w początkowym stadium choroby może być 
trudne, szczególnie jeśli zaatakowane zostały różne układy oraz narządy. Po-
nadto, choroby autoimmunizacyjne cechują się przebiegiem z okresami za-
równo zaostrzeń, jak i remisji. Nie jest możliwe ich wyleczenie, natomiast 

17  M. Myszka, M. Klinger, Immunomodulacyjne działanie witaminy D, „Postępy Higieny  
i Medycyny Doświadczalnej” 2014, 68, s. 865-878.
18  Y. Zhu, B.D. Mahon, M. Froicu, M.T. Cantorna, Calcium and alpha, 25-dihydroxyvitamin 
D3 target the TNF-alpha pathway to suppress experimental inflammatory bowel disease, „Europe-
an Journal of Immunology” 2005, 35(1), s. 217-224.
19  J.H. Cho, M. Feldman, Heterogeneity of autoimmune diseases: pathophysiologic insights from 
genetics and implications for new therapies, „Nature Medicine” 2015, 21, s. 730−738.
20  D. Szczeblowska, A. Hebzda, S. Wojtuń, Choroby autoimmunizacyjne w praktyce lekarskiej, 

„Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2011, 7 (3), s. 218-222.
21  A. Brzozowska, J. Postępski, M. Jędrych, Wpływ akceptacji choroby na jakość życia pacjentów 
z wybranymi chorobami z autoimmunizacji [w:] Zdrowie, psychologia, społeczeństwo – przegląd 
wybranych zagadnień, (red.) D. Żołnierczuk-Kieliszek, M. Janiszewska, Tygiel, Lublin, 2016, 
s. 215-230.
22  L. Wang, F.S. Wang, M.E. Gershwin, Human autoimmune diseases: a comprehensive update, 

„Journal of Internal Medicine” 2015, 278, s. 369−395.
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coraz częściej opracowywane są leki immunomodulujące, których funkcją jest 
stymulowanie układu odpornościowego, wskutek czego znacznie polepszają 
jakość życia pacjentów23. Odpowiednio zbilansowany plan żywieniowy także 
może zmniejszyć ryzyko zapadalności na choroby autoimmunologiczne, spo-
wolnić ich przebieg, wpłynąć na poprawę samopoczucia chorego oraz uspraw-
nić działanie stosowanych środków farmaceutycznych.

Rola witaminy D w chorobie Hashimoto

Najważniejszym składnikiem mineralnym niezbędnym do prawidłowej 
pracy gruczołu tarczycowego jest jod. Coraz częściej podkreśla się znaczenie 
witaminy D w prawidłowym działaniu gruczołu tarczowego, w którego tkan-
kach zlokalizowane są jej receptory24. Główny metabolit witaminy D, wią-
żący z receptorem VDR, zmienia aktywność limfocytów, makrofagów oraz 
komórek dendrytycznych (DC) i tym samym kontroluje odpowiedź autoim-
munologiczną w gruczole tarczowym25. Jak już wspomniano, kalcytriol obni-
ża produkcję cytokin prozapalnych w układzie odpornościowym, dlatego też 
suplementacja witaminą D może stanowić ważny element w leczeniu auto-
immunologicznych chorób tarczycy, głównie ze względu na znaczny spadek 
przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO). W przeprowa-
dzonych badaniach z udziałem osób chorych na chorobę Hashimoto zaob-
serwowano mniejsze stężenie witaminy D w odniesieniu do grupy kontrol-
nej, zauważono również odwrotną zależność pomiędzy stężeniem jej we krwi,  
a poziomem przeciwciał a-TG oraz a-TPO26. Zbyt niskie stężenie witaminy 
D w organizmie przyczynia się do pogłębienia procesu zapalnego w tarczycy 
oraz natężenia miana przeciwciał anty-tarczycowych, wzrasta również wydzie-
lanie TSH i dochodzi do zredukowania we krwi stężenia hormonów tarczycy. 
Jednak nie we wszystkich badaniach odnotowano związek między stężeniem 
w surowicy witaminy D, a stężeniem we krwi TSH lub poziomem przeciwciał 
anty-TPO, co wymaga dalszych badań27. 

23  A. Brzozowska, J. Postępski, M. Jędrych, Wpływ akceptacji…, op. cit., s. 215-230.
24  D. Tuchendler, M.Bolanowski, Rola osteoprotegeryny i witaminy D w patologii tarczycy, „En-
dokrynologia Polska” 2009,  60(6), s.470–475.
25  A. Chojnacka, Witamina D w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy, praca lic., Uniwersy-
tet Jagielloński, Kraków, 2017.
26  M. Durbas, Dieta i suplementacja w chorobie Hashimoto, https://www.mp.pl/pacjent/dieta/
diety/diety_w_chorobach/194575,dieta-i-suplementacja-w-chorobie-hashimoto (28.10.2020).
27  P. Kmieć, K. Sworczak, Vitamin D…, op. cit., s. 386-393; L.R.R. Vilela, D.C. Fernandes, 
Vitamin D and Selenium in Hashimoto’s Thyroiditis: bystanders or players? „Demetra” 2018, 13, 
s. 241-262.
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Rola witaminy D w celiakii

Celiakia jest autoimmunologiczną chorobą uwarunkowaną genetycz-
nie, gdzie wskutek nietolerancji glutenu mającego toksyczny wpływ na ko-
smki jelitowe, dochodzi do ich zaniku powodując zaburzenia wchłaniania 
składników pokarmowych. Utrudnione jest także przyswajanie witaminy D,  
a jej stężenie w surowicy krwi jest znikome28. Co więcej, aż u 75% pacjentów  
z nowo rozpoznaną chorobą stwierdza się niską gęstość mineralną kośćca, po-
nadto w porównaniu ze zdrowymi osobami tej samej płci oraz w tym samym 
wieku, osoby z chorobą trzewną cechują się większym ryzykiem złamań aż  
o 40%29. Zasadniczą przyczyną niedoborów witaminy D jest niewłaściwie zbi-
lansowana dieta, spowodowana wykluczeniem określonych grup produktów 
żywnościowych, niezawierających glutenu, bez uprzedniej konsultacji z diete-
tykiem bądź lekarzem. Dodatkowo, zaburzenia wchłaniania tłuszczów będące 
konsekwencją celiakii, czy też wynikające z przyjmowania leków hipolipemi-
zujących istotnie obniżają biodostępność witaminy D30.

Rola witaminy D w cukrzycy typu 1

Cukrzyca jest także jednym ze schorzeń, w którym mogą pojawić się nie-
dobory witaminy D31. W badaniach z udziałem zarówno ludzi jak i zwierząt, 
udowodniono jej wpływ na syntezę oraz wydzielanie insuliny, dlatego uważa 
się, że niski poziom w organizmie witaminy D może mieć wpływ na roz-
wój cukrzycy typu 1 i 232. Ważną rolę witaminy D w patofizjologii cukrzycy 
typu 1 pełni obecność receptora VDR - praktycznie we wszystkich komór-
kach układu immunologicznego. Wykazano, że mutacje receptora witaminy  
D, które upośledzają jej wpływ na genom, mogą być powiązane ze zwiększonym 
ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 133. W badaniach zaobserwowano, 
że witamina ta posiada potencjał do hamowania reakcji autoimmunologicznej 

28  N. Setty-Shah, L. Maranda, B.U. Nwosu, Increased risk for vitamin D deficiency in obese 
children with both celiac disease and type 1 diabetes, „Gastroenterology Research and Practice” 
2014, 561351, https://doi.org/10.1155/2014/561351.
29  P. Grace-Farfaglia, Bones of contention: bone mineral density recovery in celiac disease-a system-
atic review, „Nutrients” 2015, 7(5), s. 3347-3369.
30  M.F. Holick, The vitamin D…, op. cit., s. 153–165.
31  E. Otto-Buczkowska, A. Chwalba, Witamina D w zaburzeniach metabolizmu glukozy, „Fo-
rum Medycyny Rodzinnej” 2017, 11(2), s. 47–53.
32  C. Mathieu, C. Gysemans, A. Giulietti, R. Bouillon, Vitamin D and diabetes, „Diabetologia” 
2005, 48(7), s. 1247–1257.
33  W. Misiorowski, Witamina D a cukrzyca typu 1 i 2 w wieku dojrzałym, „Standardy Medycz-
ne” 2012, 9, s. 639-644.
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w organizmie przeciw komórkom β trzustki. Sugeruje się zatem, iż witami-
na D może pełnić rolę immunomodulatora w profilaktyce cukrzycy typu 134,  
a długoterminowe jej spożycie istotnie zmniejsza częstość pojawiania się tej 
choroby35. Zarówno umiarkowany, jak i znaczny niedobór witaminy D, wyra-
żony stężeniem kalcydiolu w surowicy krwi, zdecydowanie częściej potwierdza 
się u osób z cukrzycą typu 1, w porównaniu do grupy kontrolnej36. Z badań 
wynika także, iż deficyt witaminy D w organizmie łączy się z nieodpowiednią 
kontrolą glikemii u osób młodych chorujących na cukrzycę typu 137.

Znaczenie witaminy D  
w reumatoidalnym zapaleniu stawów

U większości osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 
występują zazwyczaj większe niedobory witaminy D, niż w populacji ogólnej38. 
Wpływ na rozwój procesu zapalnego występującego w błonie maziowej mogą 
mieć immunomodulacyjne właściwości kalcytriolu. Dotychczas uzyskane 
dane są odmienne - część badań wskazuje korelacje pomiędzy zaawansowaną 
aktywnością choroby, a niskim stężeniem 25(OH)D3 lub 1,25(OH)2D339, 
inne natomiast nie wykazują takiej zależności40. Przeprowadzone badania 
wśród 104 chorych wykazały, że u 96% osób zaobserwowano stężenie kalcy-
diolu w ilości mniejszej niż 30 ng/ml. Natomiast nie stwierdzono żadnej za-
leżności pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy a czasem trwania, bądź 
aktywnością choroby41. Badania interwencyjne i obserwacyjne dotyczące po-
wiązania między stężeniem witaminy D a aktywnością choroby dostarczają 

34  C. Mathieu, C. Gysemans, A. Giulietti, R. Bouillon, Vitamin D…, op. cit., s. 1247-1257.
35  S. Gregori, N. Giarratana, S. Smiroldo, M. Uskokovic, L. Adorini, A1pha,25-dihydroxyvi-
tamin D(3) analog enhances regulatory T-cells and arrests autoimmune diabetes in NOD mice, 

„Diabetes” 2002, 51(5), s. 1367–1374.
36  M. Szalecki, M. Lech, A. Malinowska, Witamina D w cukrzycy typu 1 i 2 oraz w endokryno-
patiach wieku rozwojowego, „Standardy Medyczne” 2012, 9, s. 633–638.
37  E. Wierzbicka, M. Szalecki, P. Pludowski, M. Jaworski, A. Brzozowska, Vitamin D status, 
body composition and glycemic control in Polish adolescents with type 1 diabetes, „Minerva Endo-
crinologia” 2016, 41(4), s. 445–455.
38  S. Grazio, D.B. Naglić, B. Anić, F. Grubisić, D. Bobek, M. Bakula, H.S. Kavanagh,  
A.T. Kuna, S. Cvijetić, Vitamin D serum level, disease activity and functional ability in different 
rheumatic patients, „The American Journal of the Medical Sciences” 2015, 349, s. 46-49.
39  A. Raczkiewicz, B. Kisiel, M. Kulig, W. Tłustochowicz, Vitamin D status and its association 
with quality of life, physical activity, and disease activity in rheumatoid arthritis patients, „Journal 
of Clinical Rheumatology” 2015, 21 s. 126-130.
40  D. Sen, P. Ranganathan, Vitamin D in rheumatoid arthritis: panacea or placebo? „Discovery 
Medicine” 2012, 14, s. 311-319.
41  P. Głuszko, Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów, „Standardy Medyczne” 2012, 
9, s. 630-632.
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sprzecznych wyników. Mimo pojawiania się coraz większej liczby prac nadal 
nie odnotowano przekonujących dowodów na znaczący wpływ witaminy  
D na RZS42. Zdaniem niektórych autorów, immunomodulujące działanie 
witaminy D u chorych na RZS jest efektem zredukowania ilości limfocytów  
Th1 oraz Th17, które w tym schorzeniu uważane są za patogenne oraz zwie-
lokrotnienia liczby komórek Treg i Th2 osłabiających odpowiedź immuniza-
cyjną43. Przyszłe badania nad witaminą D i RZS są potrzebne, aby poszerzyć 
obecną wiedzę na temat mechanizmów, dzięki którym 1,25(OH)2D3 jest  
w stanie regulować kluczowe komórki związane z RZS. Ważnym pytaniem, 
na które pozostajemy bez odpowiedzi, jest to, czy witamina D ma większe ko-
rzyści w ochronie przed wystąpieniem RZS, w porównaniu z jej potencjalnym 
zastosowaniem jako terapii w tej chorobie44.

Rola witaminy D w stwardnieniu rozsianym

Stwierdzane niedobory witaminy D, u pacjentów chorych na stward-
nienie rozsiane (SR), są prawdopodobnie konsekwencją niskiego spożycia tej 
witaminy oraz zbyt krótkiego przebywania na świeżym powietrzu. Z kolei 
suplementacja witaminy D może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zacho-
rowania. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, iż u pacjentów chorych 
na SR pozytywny skutek działania witaminy D w ogromnym stopniu zależy 
od przyjmowanej dawki. U kobiet stosujących środki farmaceutyczne, które 
zawierały względnie duże dawki witaminy D, w ilości większej niż 400 jed-
nostek dziennie, ryzyko wystąpienia SR było o 40% niższe, w porównaniu 
do kobiet nieprzyjmujących żadnych suplementów45. Udowodniono także, iż  
u pacjentów z rzutowo – remisyjnym przebiegiem choroby, trwającym nie 
więcej niż 5 lat, większe stężenia 25(OH)D korelowały z obniżonym zagroże-
niem wystąpienia rzutów choroby46. 

42  A. Raczkiewicz, W. Tłustochowicz, Witamina D w reumatoidalnym zapaleniu stawów, „Po-
stępy Nauk Medycznych” 2016, 29(10), s. 753-755.
43  A. Jasik, M. Tałałaj, Witamina D a reumatoidalne zapalenie stawów, „Postępy Nauk Me-
dycznych” 2012, 25, s. 237-240.
44  S.R. Harrison, D. Li, L.E. Jefery, K. Raza, M. Hewison, Vitamin D…, op. cit., s. 58-75.
45  A.A. Harandi, A.A. Harandi, H. Pakdaman, M. Sahraian, Vitamin D and multiple sclerosis, 

„Iranian Journal of Neurology” 2014, 13, s. 1-6.
46  J. Smolders, P. Menheere, A. Kessels, J. Damoiseaux, R. Hupperts, Association of vitamin 
D metabolite levels with relapse rate and disability in multiple sclerosis, „Multiple Sclerosis” 2008, 
14, s. 1220-1224.
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Znaczenie witaminy D  
w nieswoistych chorobach jelit

Badania wskazują, że w organizmach osób z chorobami zapalnymi jelit 
również brakuje witaminy D, która ma swój udział w kształtowaniu odpowie-
dzi immunologicznej47. Występuje kilka czynników, które przyczyniają się do 
powstawania niedoborów witaminy D u osób z nieswoistymi zapaleniami jelit. 
W chorobie Leśniowskiego-Crohna deficyt tej witaminy jest silnie powiązany 
z dużą aktywnością choroby48. W przebiegu choroby zmiany zapalne zwykle 
dotyczą jelita cienkiego, co prowadzi do zaburzeń wchłaniania witamin z po-
żywienia49. U części chorych na schorzenia zapalne jelit również dochodzi do 
enteropatii, w której następuje utrata białka, zaś witamina D wraz z metaboli-
tami znajdują się w krwioobiegu zazwyczaj w postaci złączonej z DBP (białko 
wiążące witaminę D). Wobec tego utrata DBP może stanowić prawdopodob-
ną przyczynę wyjaśniającą deficyt witaminy D u tych pacjentów. W nowszych 
badaniach udowodniono, iż polimorfizmy w genie kodującym receptor wita-
miny D, także mogą oddziaływać na przebieg oraz rozwój choroby50. Tym-
czasem we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego protekcyjne oddziaływanie 
witaminy D wiąże się przede wszystkim z zachowaniem prawidłowej odpowie-
dzi wrodzonej, w związku z tym proces zapalny ulega zahamowaniu, a inte-
gralność błony śluzowej jelita zostaje zachowana51. Kolejnym powodem może 
być niewystarczająca ekspozycja na promieniowanie słoneczne uwarunkowana 
stylem życia, bądź zbyt małą podażą składników pokarmowych, która jest wy-
wołana wyeliminowaniem pewnych produktów wskutek choroby52. 

47  S. Jarmakiewicz-Czaja, D. Piątek, R. Filip., The influence of nutrients on inflammatory bowel 
diseases, „Journal of Nutrition and Metabolism” 2020, 27, s. 2894169.
48  A. Ulitsky, A.N. Ananthakrishnan, A. Naik, S. Skaros, Y. Zadvornova, D.G.Binion, M. Issa, 
Vitamin D deficiency in patients with inflammatory bowel disease: association with disease activity 
and quality of life, „Journal of Parenteral and Enteral Nutrition” 2011, 35, s. 308-316.
49  F.A. Farraye, H. Nimitphong, A. Stucchi, K. Dendrinos, A.B. Boulanger, A. Vijjeswarapu, 
A. Tanennbaum, R. Biancuzzo, T.C. Chen, M.F. Holick, Use of a novel vitamin D bioavailabil-
ity test demonstrates that vitamin D absorption is decreased in patients with quiescent Crohn’s disease, 

„Inflammatory Bowel Diseases” 2011, 17, s. 2116-2121.
50  L. Wang, Z.T. Wang, J.J Hu., R. Fan, J. Zhou, J. Zhong, Polymorphisms of the vitamin  
D receptor gene and the risk of inflammatory bowel disease: a meta-analysis, „Genetics and Molec-
ular Research” 2014, 13, s. 2598-2610.
51  M. Garg, J.S. Lubel, M.P. Sparrow, S.G. Holt, P.R. Gibson, Review article: vitamin D  
and inflammatory bowel disease – established concepts and future directions, „Alimentary Pharma-
cology and Therapeutics” 2012, 36, s. 324-344.
52  V.P. Mouli, A.N. Ananthakrishnan, Vitamin D and inflammatory bowel diseases, „Alimenta-
ry Pharmacology and Therapeutics” 2014, 39, s. 125-136.
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Stanowiska ekspertów  
odnośnie suplementacji witaminy D

Polski Zespół Ekspertów współpracując z EVIDAS (Europejskie Sto-
warzyszenie Witaminy D), opracował w 2018 roku obowiązujące wytyczne 
dotyczące suplementacji oraz leczenia witaminą D53. Przed rozpoczęciem 
suplementacji powinno się wykonać ocenę poziomu witaminy D w organi-
zmie człowieka, którego najlepszy wskaźnik stanowi stężenie w surowicy krwi 
metabolitu wątrobowego 25(OH)D. Zgodnie z wytycznymi, które zostały 
ustalone dla Europy Środkowej uznano, że optymalne stężenie tej witaminy 
powinno wynosić od 30 do 50 ng/ml (75-125 nmol/l). Obserwowane w su-
rowicy krwi wyższe stężenia >100 ng/ml (> 250 nmol/l) mogą wskazywać na 
suplementację prowadzoną w sposób nieprawidłowy oraz stanowią wskazanie 
do wstrzymania kuracji54. W populacji ogólnej profilaktyczne dawkowanie 
witaminy D powinno być dostosowane indywidualnie do każdego człowieka 

- masy ciała, wieku, trybu życia, nasłonecznienia (w tym pory roku) oraz diety. 
W grupach, w których istnieje ryzyko niedoborów witaminy D (w tym cho-
roby autoimmunologiczne) prowadzenie suplementacji powinno odbywać się 
pod kontrolą 25(OH)D, aby zachować optymalne stężenie na poziomie po-
wyżej 30 do 50 ng/ml. Jeżeli nie ma możliwości oznaczenia kalcydiolu, daw-
kowanie należy prowadzić tak jak jest to określone w zaleceniach dla popula-
cji ogólnej55. Zapewnienie odpowiedniego poziomu witaminy D wpływa na 
przebieg oraz obniżenie ryzyka wystąpienia chorób z autoagresji. Chociaż na-
dal trudno wykazać, czy deficyt witaminy D jest przyczyną, czy skutkiem roz-
woju chorób autoimmunologicznych56, suplementacja tej witaminy powinna 

53  A. Rusińska, P. Płudowski, Walczak M., Borszewska-Kornacka M.K., Bossowski A., Chleb-
na-Sokół D., Czech-Kowalska J., Dobrzańska A., Franek E., Helwich E., Jackowska T., Kalina 
M.A., Konstantynowicz J., Książyk J., Lewiński A., Łukaszkiewicz J., Marcinowska-Suchowi-
erska E., Mazur A., Michałus I., Peregud-Pogorzelski J., Romanowska H., Ruchała M., Socha 
P., Szalecki M., Wielgoś M., Zwolińska D., Zygmunt A., Vitamin D Supplementation Guide-
lines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland - Recommen-
dations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With 
Participation Of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies - 2018 
Update, „Frontiers in Endocrinology” 2018, 9(246), s. 1-21.
54  ibidem, s. 1-21.
55  A. Rusińska, P. Płudowski, M. Walczak, M.K. Borszewska-Kornacka, A. Bossowski,  
D. Chlebna-Sokół, J. Czech-Kowalska, A. Dobrzańska, E. Franek, E. Helwich, T. Jackowska, 
M. Kalina, J. Konstantynowicz, J. Książyk, A. Lewiński, J. Łukaszkiewicz, E. Marcinowska-

-Suchowierska, A. Mazur, I. Michałus, J. Peregud-Pogorzelski, H. Romanowska, M. Rucha-
ła, P. Socha, M. Szalecki, M. Wielgoś, D. Zwolińska, A. Zygmunt, Zasady suplementacji…, 
op. cit., s. 1-24.
56  P.Kmieć, K. Sworczak, Vitamin D in thyroid disorders. Experimental and Clinical Diabetol-
ogy, „Diabetes” 2015, 123, s. 386-393.
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stanowić stały element leczenia tych chorób57. Warto jednak zaznaczyć, że  
u niektórych osób, pomimo stosowania nawet dużych dawek, nie odnotowuje 
się wzrostu stężenia witaminy D we krwi. Przyczynami tego zjawiska mogą być 
np. posiadanie specyficznych genów, przyjmowanie witaminy D na czczo albo 
stosowanie preparatu o niskiej jakości58.

Podsumowanie

1. Utrzymanie w organizmie prawidłowego stężenia witaminy  
D może ograniczać ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, bo-
wiem reguluje ona odpowiedź zapalną, jak również wytwarzanie cytokin.
2. Suplementacja witaminą D osłabia stan zapalny w chorobach 
autoimmunizacyjnych, lecz nadal nie ustalono czy niedobory tej wita-
miny stanowią przyczynę, czy skutek tych chorób.
3. W przypadku stwierdzonych znacznych niedoborów witaminy 
D w organizmie, konieczna jest suplementacja lub leczenie pod nadzo-
rem lekarza.
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THE ROLE OF VITAMIN D IN THE THERAPY  
OF SELECTED AUTOAGRESSION DISEASES

Summary: Vitamin D performs many important functions in the 
body, it should be remembered that its deficiency is as dangerous as 
excess. The correct level of vitamin D determines the proper bone min-
eralization in the human body, optimizes the endocrine function of the 
pituitary gland, thyroid gland, pancreas and adrenal glands. Vitamin 
D regulates the inflammatory response as well as the production of 
cytokines, which is why it is considered to play an important role in 
the development of autoimmune diseases. Nowadays, the problem of 
vitamin D deficiency is increasing significantly, and in the case of diag-
nosed deficiencies, supplementation or treatment is necessary. The pur-
pose of this chapter is to discuss the role of vitamin D in the treatment 
of selected autoimmune diseases. In addition, the chapter presents the 
principles of proper supplementation.

Keywords: vitamin D, supplementation, autoimmune diseases.
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Streszczenie: Fakty alternatywne, dezinformacja i postprawda to zjawi-
ska towarzyszące rozwojowi współczesnego Internetu i nowych mediów. 
Ze względu na swój charakter, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego zwłaszcza, że sieć www stała się jednym z głównych źródeł 
informacji o zdrowiu. Celem niniejszego rozdziału jest zwrócenie uwa-
gi na stosunkowo nowy, a powszechnie występujący problem związany  
z rozprzestrzenianiem się fake newsów zdrowotnych oraz przybliże-
nie zagrożeń z tego wynikających. Przeprowadzona analiza możliwych 
przyczyn oraz przypadków, w których ujawniono niewiarygodne źródła 
lub nierzetelne informacje zdrowotne mogą zachęcić odpowiednie służ-
by do podjęcia działań w zapobieganiu tego typu praktykom. Zrozu-
mienie tego zagrożenia wydaje się ważnym zadaniem dla współczesnego 
zdrowia publicznego.
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stprawda, fake newsy.
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Wstęp

W dzisiejszym świecie coraz trudniej odróżnić prawdę od kłamstwa. Za-
tarciu ulegają granice między faktem, opinią, reklamą i zmyśleniem, a internet 
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– jedno z podstawowych źródeł informacji – zalewają fale tzw. faktów alterna-
tywnych (ang. fake news). Nawet wielopoziomowa weryfikacja źródeł informa-
cji okazuje się niewystarczająca, ponieważ zbyt wiele z nich straciło już swoją 
wiarygodność. Konsekwencją tej sytuacji jest powszechnie występujący, od-
notowany w badaniach, spadek zaufania do wszelkich publikowanych treści.

Celem niniejszego rozdziału jest powiązanie kilku zjawisk wynikających 
z powyższego, a obecnych we współczesnym świecie doby Internetu: glo-
balnego kryzysu zaufania i rosnącego zapotrzebowania na wiarygodne treści  
z zakresu zdrowia i choroby przy jednoczesnym wzroście udziału fałszywych 
informacji w niniejszym dyskursie. Do realizacji powyższego celu dokonano 
przeglądu literatury przedmiotu oraz zestawień danych z raportów i analiz 
dotyczących badanych zjawisk. 

Globalny kryzys zaufania

Autorzy 17. edycji raportu Edelman Trust Barometer, mierzącego poziom 
zaufania do mediów, organizacji pozarządowych oraz sektorów: rządowego 
i biznesowego, wskazywali, że przeciętny, łączny poziom zaufania dla tych 
czterech grup instytucji spadł w skali globu poniżej 50%. Na tle 28 bada-
nych nacji, Polacy zajęli przedostatnie, 27 miejsce, z Indeksem Zaufania na 
poziomie 35 pkt., względem średniej wynoszącej 47 pkt. Bardziej nieufnym 
społeczeństwem byli według autorów Raportu tylko Rosjanie. W Barometrze 
Edelmana odnotowano też wyraźną implozję zaufania w stosunku do mediów 
jako instytucji. Zaufaniem obdarzało je 31% ankietowanych – o 3% mniej 
niż rok wcześniej, i był to jeden z najniższych odnotowanych wyników. Polscy 
ankietowani byli bardziej skłonni zaufać wynikom wyszukiwarek interneto-
wych (51%), niż przekazom mediów tradycyjnych (49%) [Edelman Trust 
Barometer, 2017]. I mimo to, że w 2018 r. wartość Trust Index dla Polski 
wzrosła do 39 pkt., plasując ją na 5. miejscu od końca [Edelman Trust Baro-
meter, 2018], trend związany z kryzysem zaufania jest nadal zauważalny.

Wraz z globalnym spadkiem zaufania do instytucji, ponad połowa 
respondentów Edelman Trust Barometer nabrała przekonania, że system,  
w jakim funkcjonują, już im nie służy. Pokłosiem tego zjawiska jest obser-
wowane nasilenie nastrojów populistycznych oraz dążenie do wyraźnych 
zmian systemowych wśród niektórych z najbardziej stabilnych demokracji 
parlamentarnych na świecie. Znalazło to swój wyraz m.in. w wyborze Do-
nalda Trumpa na stanowisko prezydenta w Stanach Zjednoczonych oraz wy-
niku głosowania w Wielkiej Brytanii, decydującym o wycofaniu się z Unii 
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Europejskiej (Brexit), zinterpretowanych jako populistyczny sprzeciw wobec 
elit politycznych [Speed, Mannion, 2017]. Na podobne tendencje wskazują 
wyniki Barometru Zaufania dotyczące Polski: prawie połowa Polaków nie słu-
cha ludzi i organizacji, z których poglądami się nie zgadza. Co więcej Polacy 4 
razy chętniej pomijają informacje, które nie są spójne z ich obrazem rzeczywi-
stości. Ponadto są bardziej skłonni ufać osobom podobnym sobie (Indeks Za-
ufania równy 55 pkt.), niż ekspertom akademickim (52 pkt.), czy specjalistom 
z różnych dziedzin (48 pkt.) [Edelman Trust Barometer, 2018].

Zjawiskom globalnego kryzysu zaufania i nasilenia nastrojów antysyste-
mowych, towarzyszy postępujący spadek wartości słowa. Znaczącym sygnałem, 
obrazującym regres we współczesnym dyskursie publicznym, było przyznanie 
przez Oxford Dictionaries miana „Słowa roku 2016” terminowi „postprawda”. 
Jak tłumaczą oxfordzcy autorzy, termin ten „opisuje sytuację, w której obiek-
tywne fakty mają mniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej, niż 
odwołania do emocji i osobistych przekonań” [Oxford Dictionaries, 2016]. 
Brytyjscy leksykografowie rozpatrują fenomen „postprawdy” w kontekście 
decyzji wyborców podejmowanych w emocjach i wbrew faktom, wskazując 
jednoznacznie na wydarzenia związane z Brexitem oraz wyborami prezydenc-
kimi w USA, i towarzyszącej im częstotliwości użycia tego słowa. Zgodnie  
z ustaleniami autorów Oxford Dictionaries, w 2016 r. termin ten był przy-
taczany 2 000% częściej niż w roku poprzednim. Fenomen „postprawdy” 
nie ogranicza się wyłącznie do dyskursu politycznego. Fake newsy są obecne 
niemal w każdej dziedzinie. Ich dystrybucja jest łatwiejsza dzięki internetowi 
i mediom społecznościowym, z których korzysta coraz więcej ludzi. Dzięki 
ogólnodostępnemu kanałowi i jego zaawansowanej demokratyzacji, fałszywe 
informacje rozprzestrzeniają się na masową skalę, często powodując trudne do 
przewidzenia skutki. Zwłaszcza jeśli treści niezgodne z prawdą dotyczą sfery 
zdrowia. W ich kontekście, wyniki Edelman Trust Barometer z 2018 r. przyno-
szą ciekawe spostrzeżenia: niepokój prawie 7 na 10 respondentów budzi fakt, 
że fałszywe informacje mogą być wykorzystywane jako broń, a 59% badanych 
przyznaje, że coraz trudniej jest stwierdzić, czy wiadomości, które czytają, po-
chodzą z wiarygodnego źródła [Edelman Trust Barometer, 2018].

Globalny i polski Internet w liczbach

Według danych Internet World Stats, liczba użytkowników Internetu na 
świecie w pierwszym kwartale 2020 r. wynosiła 4,833 miliarda, co stanowi 
62% globalnej populacji [Internet World Stats, 2020]. Według przewidywań 
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firmy Cisco, liczba internautów ma się zwiększać w kolejnych latach, ale  
w coraz wolniejszym tempie. Do 2023 r. liczba aktywnych użytkowników 
globalnej sieci ma wynieść 5,3 miliarda przy skumulowanym rocznym wskaź-
niku wzrost wynoszącym 6% [Kaźmierska, 2020].

Pod koniec 2018 r. 89% gospodarstw domowych w krajach europejskich 
miało dostęp do internetu [Eurostat, 2019]. Zgodnie z badaniami Eurostatu 
wśród państw członkowskich Unii Europejskiej od lat liderami w tym obsza-
rze są Zjednoczone Królestwo i Niderlandy (98%), a także będąca poza UE 
Norwegia (97%). Najniższy poziom dostępu do sieci mają kraje południowe 

– Bułgaria (72%) i Grecja (75%) [Eurostat, 2019].
Od kilku lat liczba internautów w Polsce utrzymuje się na stałym pozio-

mie; według danych GUS w 2019 r. z sieci internetowej korzystało niemal 
28 mln Polaków; najwięcej w grupie poniżej 35. r.ż. W 2019 r. dostęp do 
Internetu posiadało 86,7% gospodarstw domowych i było to o 2,5% więcej 
niż w roku poprzednim [GUS, 2019].

Zgodnie z analizami Polskiego Badania Internetu w lipcu 2020 r.  
w Polsce było 27 mln internautów (13,8 mln kobiet oraz 13,3 mln mężczyzn). 
Łącznie wykonali oni 58,8 mld odsłon stron internetowych, a przeciętny czas, 
jaki poświęcali na korzystanie z sieci w ciągu dnia wynosił 1 godz. i 45 mi-
nut [Gemius/PBI, 2020]. Wskazane wyżej wartości nie oznaczają jednak, że 
proces cyfryzacji kraju można uznać za zakończony. Przeciwnie – jedna piąta 
Polaków wciąż nie ma dostępu do sieci internetowej. Jak wykazały badania 
firmy doradczej Digital McKinsey & Company z 2018 r. wśród tych, któ-
rzy go posiadają, co siódma osoba korzysta z internetu przez mniej niż 5 go-
dzin w tygodniu, a aż 60% nie ufa stronom internetowym, wyrażając obawę  
o poziom zabezpieczenia swoich danych osobowych i niewłaściwy sposób ich 
wykorzystania [Digital McKinsey, 2018].

Informacja zdrowotna w dobie „postprawdy”

Jak wynika z analizy opublikowanej w styczniu 2017 r. w brytyjskim 
magazynie The Independent, wśród 20 najchętniej udostępnianych w porta-
lu społecznościowym Facebook artykułów zawierających w nagłówku słowo 

„nowotwór” – więcej niż połowa zawierała informacje sprzeczne z ustalenia-
mi medycyny opartej na faktach (EBM ang. evidence-based medicine) [For-
ster, 2017]. Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego zjawiska. Pierwszą jest 
wspomniana wyżej szeroka dystrybucja i fakt, że internet stanowi dla wie-
lu osób podstawowe źródło informacji niemal na każdy temat. Drugą jest 
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zminimalizowanie roli pośredników informacji, dzięki czemu nowe media „na 
wiele sposobów przesunęły ciężar profesjonalnej i merytorycznej oceny dostęp-
nych w nich treści na indywidualnych konsumentów” [Flanagin, Metzger, 2008,  
s. 12]. Ocena wiarygodności takich informacji jest więc w środowisku elek-
tronicznym bardziej złożona. Trzecim powodem jest kwestia związana z „wie-
lością źródeł osadzonych na różnych poziomach rozpowszechniania informa-
cji”, co wiąże się z faktem, że użytkownicy po odnalezieniu informacji, nie są  
w stanie wskazać ich rzeczywistego źródła [Kivits, 2006]. Nie bez znaczenia jest 
też fakt, że w dobie internetu, różnica między autorem i źródłem informacji 
uległa wyraźnemu zatarciu. Warto zestawić ów fakt z wynikami raportu Euro-
barometru „Pluralizm medialny i demokracja”, według którego 53% Polaków 
wierzy informacjom znalezionym w mediach społecznościowych i uważa je 
za „godne zaufania” [Newsweek Polska, 2016]. Badacze odnajdują wytłuma-
czenie dla wysokiego poziomu zaufania do nowych mediów w anonimowości, 
którą te zapewniają, ale też zagwarantowaniu przez nie kontaktu z osobami 
posiadającymi podobne problemy (np. zdrowotne), z którymi można bez skrę-
powania porozmawiać i zdobyć wiedzę [Wójta-Kempa, 2017]. Kwestie braku 
standardów dotyczących jakości znajdujących się w internecie informacji, stra-
tegii celowego wprowadzania odbiorców w błąd, świadomej manipulacji fakta-
mi lub danymi, niejasności kontekstu oraz stosowanej nagminnie niespójności 
tytułów artykułów lub materiałów z ich treścią, skutkujące niskim poziomem 
wiarygodności źródeł internetowych, pozostają tematem odrębnym [Viviani, 
Pasi, 2017]. 

Szereg kontrowersji wzbudzają jednak w tym kontekście metody po-
pularyzacji badań naukowych i kwestia publicystyki naukowej, zyskujące 
nowy, masowy kanał dystrybucji, jakim jest internet. Zgodnie z ustaleniami  
G. Schwitzera, większość doniesień medycznych publikowanych w mediach 
elektronicznych i trafiających do publicznego obiegu, nie spełnia kryterium 
dokładności, wiele z nich wyolbrzymia korzyści, a minimalizuje szkody uzy-
skanych wyników [Schwitzer, 2014]. Problemem jest też nadinterpretacja 
wyników badań naukowych i świadoma ich selekcja, które sprawiają, że opu-
blikowanie nierzetelnej, ale sensacyjnej informacji, wzbudza zainteresowanie 
odbiorcy [Schwitzer, 2017]. Nowe środowisko medialne sprawiło, że rozpo-
wszechnianie tego typu informacji stało się powszechną praktyką. Według 
Davida Millsa z serwisu Healthline, naukowe fake newsy mogą przyjmować 
formę: historii, których autorzy świadomie przekazują nieprawdę; badań na-
ukowych finansowanych przez przemysł lub na zlecenie konkretnego sektora 
gospodarczego; badań, które mają wątpliwą wartość naukową; lub kombinację 
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wszystkich tych form [Mills, 2017]. Autor przywołuje przykład przemysłu 
tytoniowego, który przez dziesięciolecia finansował badania, których celem 
było poddanie w wątpliwość szkodliwości palenia papierosów. 

Spektakularnym przykładem nierzetelności naukowej jest badanie opu-
blikowane w 1988 r. na łamach czasopisma The Lancet, w którym jego au-
tor – Andrew Wakefield, łączył autyzm i zapalenie jelit z podaniem skojarzo-
nego szczepienia przeciw odrze-śwince-różyczce (MMR) dziecku, które nie 
ukończyło trzech lat. W wyniku dziennikarskiego śledztwa, wykazującego 
szereg uchybień w procedurze badawczej (m.in. próba badawcza obejmująca 
12 osób, szereg konfliktów interesów), 22 lata od publikacji i odżegnania się 
11 współautorów, artykuł został wycofany z czasopisma, choć niektóre orga-
nizacje antyszczepionkowe nadal go cytują3.

Internet może być przydatnym źródłem informacji i porad dotyczących 
wielu kwestii związanych ze zdrowiem. Jednocześnie realnym zagrożeniem jest 
istnienie stron internetowych, zawierających informacje, które nie są oparte 
na faktach i nie zostały zweryfikowane przez osoby profesjonalnie związane  
z ochroną zdrowia. Profesor David Colquhoun z London University,  
od 2003 r. opisuje na swoim blogu przypadki fałszywych informacji zdrowot-
nych, nie omijając przykładów, w których stosowanie tych zaleceń skutkowa-
ło śmiercią pacjentów4. Prof. Colquhoun zasilił grono specjalistów z różnych 
dziedzin, którzy postanowili wziąć udział w kampanii, zachęcającą ludzi do 
zaprzestania udostępniania artykułów pochodzących z serwisu NaturalNews.
com. Jest to kontrowersyjny portal internetowy, promujący medycynę alterna-
tywną i rozpowszechniający teorie „pseudonaukowe” [Senapathy, 2016]. Stro-
na została zakwalifikowana jako propagująca „nieodpowiedzialną informację 
zdrowotną”, a jej założyciel, Mike Adams, określony niebezpiecznym zwo-
lennikiem teorii spiskowych i „pseudonaukowych” (m.in. homeopatia), pod-
ważającym konwencjonalne metody leczenia nowotworów oraz poddającym  
w wątpliwość zasadność stosowania szczepionek i współczesnych metod lecze-
nia szeregu poważnych chorób jak np. AIDS [Kata, 2012]. Kampania przeciw 
portalowi, notującemu ponad 7 mln unikalnych użytkowników miesięcz-
nie, znana pod nazwą „Natural Nonsense”, rozpoczęła się 1 stycznia 2017 
r. W wyniku podjętych działań, 22 lutego 2017 r. pracownicy firmy Google 

3  Przykładami mogą być wpisy dostępne na stronach internetowych: http://szczepienia.wybu-
dzeni.com/2016/06/28/prawdziwa-historia-andrew-wakefielda/ [dostęp: 04.09.2020], https://
vaccgenocide.wordpress.com/tag/dr-andrew-wakefield/ [dostęp: 04.09.2020].
4  Blog prof. Colquhouna, zatytułowany „DC’s Improbable Science. Truth, falsehood  
and evidence: investigations of dubious and dishonest science”, jest dostępny pod adresem: 
http://www.dcscience.net.
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Inc. usunęli ponad 140 000 stron odsyłających do artykułów w Natural News,  
co było równoznaczne z tym, że witryna przestała być wyświetlana w wynikach 
wyszukiwania [Novak, 2017]. Podobnie zareagował portal Facebook, blokując 
w sierpniu 2017 r. możliwość udostępniania informacji publikowanych na 
fanpage’u Natural News, obserwującym go 2,2 mln osób [Adams, 2017]. 

Postacią wzbudzającą nie mniej kontrowersji, a posiadającą wierne grono 
zwolenników, jest na polskim gruncie Jerzy Zięba. Entuzjasta medycyny nie-
konwencjonalnej, propagator naturalnych sposobów zapobiegania i leczenia 
chorób przewlekłych i nowotworowych, autor dwóch książek „Ukryte tera-
pie. Czego lekarz ci nie powie”, udzielający porad w licznych grupach tema-
tycznych w portalu Facebook (m.in.: „Jerzy Zięba – grupa poparcia”, „Jerzy 
Zięba – grupa poparcia <POMOGŁO>”), podczas płatnych spotkań i pre-
lekcji organizowanych w Polsce i za granicą oraz za pośrednictwem strony 
internetowej https://ukryteterapie.pl/. W jej ramach Jerzy Zięba reklamuje  
i sprzedaje wyprodukowaną przez siebie „naturalną” witaminę C oraz su-
plementy diety marki własnej Visanto. Wokół postaci J. Zięby powstało, jak 
określa je M. Wójta-Kempa, „wirtualne środowisko terapeutyczne”, którego 
uczestnicy samodzielnie poszukują rozwiązań problemów zdrowotnych, kry-
tycznie odnosząc się do działań medycyny konwencjonalnej [Wójta-Kempa, 
2017]. W zamkniętych grupach tematycznych i w ramach oficjalnego fanpa-
ge’a „Ukryte terapie – Jerzy Zięba”5 (na dzień 07.09.2020 r. strona posiadała 
ponad 309 tys. obserwatorów) członkowie społeczności komentują przypadki 
medyczne innych użytkowników, udzielają sobie wzajemnie porad czy wy-
mieniają refleksjami na temat skuteczności obranych praktyk zdrowotnych. 
W toku tych działań, dochodzi do scalenia wiedzy płynącej z osobistych do-
świadczeń użytkowników ze społecznym dowodem słuszności, prowadzącym 
do przekonania, że jednostka osiągnęła właściwy poziom wiedzy uprawniającej 
do podjęcia decyzji odnośnie swojego zdrowia – zjawiskiem określanym przez 
M. Wójtę-Kempę „medykalizacją” [Wójta-Kempa, 2017]. Skutkiem czego, 
zwolennicy „ukrytych terapii” podważają metody leczenia konwencjonalnego, 
odmawiają leczenia farmakologicznego, podejmując naturoterapię, rezygnują 
z obowiązkowych szczepień niemowląt, etc., o czym informują w publicznie 
dostępnych wpisach na stronie Jerzego Zięby w portalu społecznościowym. 
Wspominany przywołuje też przykłady skuteczności „ukrytych terapii” w ak-
tualizowanej na bieżąco zakładce „Pomogło”, dostępnej na poświęconej im 
stronie internetowej.

5  Strona dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/ukryteterapie.
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Działania Jerzego Zięby wywołują szereg kontrowersji i protestów. Jego 
metody leczenia znajdują krytyków zarówno wśród przedstawicieli środowi-
ska lekarskiego6 [Jarosz, 2017], jak też dziennikarzy zajmujących się tematyką 
z dziedzin zdrowia i medycyny7. Również w portalu Facebook działają strony 
gromadzące jego przeciwników, np.: „Kłamstwa Jerzego Z.”, „ANTY-Ukryte 
Terapie - Bzdury Jerzego”. Inicjatywy te są podejmowane niemal równolegle 
z przyznaniem przez Collins Dictionary miana słowa roku 2017 określeniu 

„fake news” (jego użycie wzrosło w tym czasie o 365 procent) [Flood, 2017].
Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że przypadki skuteczności terapii 

proponowanych przez J. Ziębę nie znalazły żadnego potwierdzenia naukowe-
go i stanowią dowody o charakterze anegdotycznym. 

Zakończenie

Analizując kwestię dostępu do informacji zdrowotnej w internecie nie 
sposób uniknąć zagrożeń, które z oczywistych przyczyn wiążą się z tą wrażli-
wą sferą funkcjonowania w rzeczywistość online. Właśnie ze względu na ten 
szczególny charakter środowiska wirtualnego, niewprawny użytkownik może 
zostać narażony na wprowadzenie w błąd poprzez nierzetelną lub niespraw-
dzoną informację lub zaszkodzić sobie, podchodząc do publikowanych on-
line treści bezkrytycznie. Nie należy zapominać, że internet jako przestrzeń 
otwarta dla każdego, gwarantująca anonimowość, otwiera jednocześnie pole 
dla działań nieuczciwych lub niezgodnych z prawem. Proceder obrotu lekami 
z nielegalnych źródeł, dostęp do zabronionych produktów i używek, handel 
organami, sprzedaż i dystrybucja środków psychoaktywnych – to tylko nie-
które z zagrożeń związanych z upowszechnieniem mediów cyfrowych. Innym, 

6  Godną uwagi jest też relacja z debaty z udziałem prof. Krzysztofa Składowskiego, onkologa, 
dyrektora Instytutu Onkologii w Gliwicach, prof. Jana Duławy, internisty, dr n.med. Alicji 
Heydy, psychoonkologa, dr hab.n.med Urszuli Grzybowskiej-Chlebowczyk, pediatry i gastro-
loga, dr.n.med. Małgorzaty Kozowicz, pediatry oraz mgr inż. Jerzego Zięby. Debata odbyła się 
21 marca 2017 r. w Studiu Koncertowym Radia Katowice, nagranie z wydarzenia jest dostępne 
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=DdFCjdUL6V4 [dostęp: 04.09.2020]; Po-
dobna konfrontacja środowiska lekarskiego z J. Ziębą miała miejsce podczas emisji programu 

„Skandaliści”, emitowanego w telewizji Polsat 29.04.2017 r. Nagranie audycji dostępne pod ad-
resem: http://www.polsatnews.pl/wideo-program/skandalisci-29042017_6399370/ [dostęp: 
04.09.2020].
7  Znana jest inicjatywa ponad 20 dziennikarzy podpisanych pod listem protestacyjnym, 
skierowanym do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  
w sprawie planowanego w murach uczelni wykładu Jerzego Zięby. Treść listu dostępna pod ad-
resem: http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/szczepionkowy-szarlatan-i-jego-wyznawcy,ar-
tykuly,384030,1.html [dostęp: 04.09.2020].Warto w tym miejscu dodać, że wykład odbył 
się zgodnie z planem. Podobne spotkania z J. Ziębą miały miejsce w Uniwersytecie Gdańskim, 
Łódzkim i w Politechnice Rzeszowskiej.
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obserwowanym od niedawna zjawiskiem w polskiej cyberprzestrzeni jest funk-
cjonowanie treści antyzdrowotnych w kontekście wyglądu, budowania bądź 
redukcji masy ciała i opisu działania substancji, które mają zapewnić określony 
efekt [Szymański, 2016; Tiggemann, Zaccardo, 2015]. 

Niekontrolowany dostęp do tego typu szkodliwych, często zagrażających 
życiu treści stanowi – obok fake newsów – kolejną, mniej chlubną stronę roz-
woju mediów cyfrowych. Jedynym sposobem uniknięcia tych zagrożeń wydaje 
się rozsądne i krytyczne korzystanie z ich zasobów.
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HEALTH, INTERNET AND THE POST-TRUTH -  
HEALTH AND DISEASE DISCOURSE  

IN THE FAKE NEWS ERA

Summary: Fake news, misinformation and falsehood of online health 
information are the phenomena associated with the development of 
the Internet and new media. Due to their nature, they pose a serio-
us threat to public health, especially since the World Wide Web has 
become one of the main sources of health information. The purpose 
of this chapter is to draw attention to the relatively new and common 
problem related to the spread of health fake news and to present the 
resulting dangers. The conducted analysis of possible causes and cases 
in which unreliable sources or unreliable health information have been 
disclosed may encourage the relevant services to take action to prevent 
this type of practice. Understanding this threat seems to be an impor-
tant task for modern public health.

Keywords: Health information, Internet, misinformation, post-truth, 
fake news.
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ZMIANY W POSTAWIE CIAŁA 
UCZNIÓW MIĘDZY 10 A 17 ROKIEM 

ŻYCIA NA PRZEŁOMIE LAT 2004 – 2019

Streszczenie: Celem opracowania jest dokonanie analizy porównaw-
czej występujących wad postawy ciała u uczniów w wieku 10 – 17 lat. 
Pierwsze badania zostały przeprowadzone 2004 roku, po piętnastu la-
tach (2019) zostały przeprowadzone ponowne badania na podobnej 
grupie wiekowej w tym samym środowisku w szkołach w Kielcach.  
W badaniach zastosowano metodę punktowania według T. Kasperczy-
ka [2] jest ona wynikiem bezpośredniej obserwacji określonych elemen-
tów budowy i postawy ciała, badany za każdy element wad postawy 
ciała otrzymuje punkt „karny”. Zjawiska wad postawy są przedmiotem 
zainteresowania specjalistów różnych dyscyplin między innymi pedia-
trów, ortopedów, antropologów, nauczycieli wychowania fizycznego, a 
przede wszystkim fizjoterapeutów. Na podstawie wielu badań można 
stwierdzić, że liczba uczniów z wadami postawy wzrasta. Wyniki ba-
dań własnych przeprowadzonych w 2004 i 2019 roku wskazują, że 
zwiększyła się dwukrotnie liczba uczniów z wadami postawy(z 24,0% 
do 51,0%). Częstotliwość występowania wad postawy jest większa u 
chłopców niż u dziewcząt, zwiększyła się ilość występowania wad w 
znacznym stopniu wśród badanych w przedziale wiekowym 10 - 14 lat 
(o13%). Do najczęściej występując wad postawy w badaniach z 2019 
roku można zaliczyć: ukształtowanie kifozy piersiowej (59,5%), bocz-
ne skrzywienie kręgosłupa (58,1%), wady klatki piersiowej (50,1%), 
ustawienie łopatek (43,3%), ustawienie głowy (46,2%). Niewłaści-
wy tryb życia i ograniczona aktywność fizyczna dzieci i młodzieży 
to główne czynniki wpływające negatywnie na prawidłowy rozwój.  
 
 

1  Dr, Uniwersyteckie Centrum Sportu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2  Dr, Uniwersyteckie Centrum Sportu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3  Dr, Uniwersyteckie Centrum Sportu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
4  Mgr, Bezpłatne Szkoły Specjalne „Akademia Życia” w Kielcach.
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Młode pokolenie coraz mniej swojego wolnego czasu poświęca na za-
jęcia sportowo – rekreacyjne, natomiast zwiększają się bierne formy 
wypoczynku spędzanie wolnego czasu przed ekranem telewizora i mo-
nitorem komputera.

Słowa kluczowe: Postawa ciała, wady postawy.

Wprowadzenie

Postawa ciała, czyli swobodna, naturalna pozycja stojąca jest właściwo-
ścią osobniczą i cechą charakterystyczną dla każdego człowieka. W piśmien-
nictwie naukowym spotyka się wiele definicji postawy ciała oraz wypowiedzi 
na temat jej prawidłowości i wad. Dane epidemiologiczne zawierają rozbieżne 
informacje powodowane różnymi metodami badawczymi i niejednolitymi 
kryteriami oceny postawy ciała. Kryteria oceny dotyczą poszczególnych cech 
postawy – ustawienia głowy, deformacje klatki piersiowej, zniekształcenia 
stóp, inne opierają się wyłącznie na ukształtowaniu kręgosłupa w płaszczyźnie 
strzałkowej i czołowej, jeszcze inne uwzględniają defekty postawy z uwzględ-
nieniem deformacji klatki piersiowej i wad kończyn dolnych.

Według K. Fidelisa [1] postawa jest „określonym nawykiem rucho-
wym kształtującym się w czasie całego życia człowieka „T. Kasperczyk [2] 
podaje, że postawą ciała nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała  
i położenie poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. 
Jednym z wykładników zdrowia człowieka jest jego prawidłowa postawa 
ciała definiowana jako indywidualne ukształtowanie ciała i położenie 
poszczególnych odcinków tułowia oraz nóg w pozycji stojącej. Jest ona jed-
nym ze wskaźników prawidłowego rozwoju oraz statycznej i dynamicznej 
sprawności ciała.

Postawa prawidłowa według T. Wolańskiego [3] to taka, która występu-
je dostatecznie często, aby można ją było uznać za charakterystyczną dla danej 
populacji. Jest ona zgodna z dynamiką rozwoju osoby zdrowej, określonej płci, 
będącej w danym okresie ontogenezy.

Wady postawy to zmiany w wyprostowanej, swobodnej pozycji ciała, 
które zdecydowanie różnią się od postaw typowych dla danej płci, wieku, bu-
dowy konstytucjonalnej i rasy. Wady postawy są wynikiem zmian patolo-
gicznych i mogą występować we wszystkich płaszczyznach ciała, przejawiając 
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się głównie zmianami kształtu kręgosłupa oraz odcinków ciała bezpośrednio 
związanych.

Wady postawy wśród dzieci i młodzieży stanowią coraz poważniejszy pro-
blem zdrowotny dzieci i młodzieży. Z danych GUS z roku 1994 wady postawy 
u dzieci i młodzieży wynosiły 44,7%. Natomiast badania M. Skotnickiej [4] 
w 2009 roku wskazują na występowanie wad postawy u dzieci już około 50 – 
70 %. Znaczna część tych zaburzeń jak pisze T. Maszczak [5] jest wynikiem 
niedostatecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ćwiczeniach fizycznych.  
W wielu szkołach ze względu na ograniczenia finansowe zmniejszono ofer-
tę pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. Badania M. Bukowca [6] 
wskazują że w województwie świętokrzyskim tylko 10,4% uczniów uczestni-
czyło systematycznie w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych 
i tylko 3,7% w zajęciach pozaszkolnych. Uboga baza do zajęć wychowania 
fizycznego, brak środków na organizację pozalekcyjnych zajęć wychowania  
fizycznego w szkole, jak również niewielki zasięg oddziaływania klubów spor-
towych powodują, że wśród młodzieży dominują bierne formy spędzania czasu 
wolnego. Odsetek osób wybierających sposób spędzania czasu wolnego przed 
ekranem komputera według badań B. Królikowskiej [7] wzrasta wraz z wie-
kiem. Zajęciu temu najwięcej czasu poświęcają licealiści (72,1%) nieznacznie 
mniej gimnazjaliści (65,7%). Wielogodzinne siedzenie w ławce szkolnej a póź-
niej przed komputerem powodują różnego rodzaju odchylenia i wady w posta-
wie ciała. Niepokojącym zjawiskiem, którego rozmiary w szkołach powiększają 
się, są nieuzasadnione zwolnienia uczniów z zajęć wychowania fizycznego za 
pozwoleniem rodziców. Dane Kuratorium podają, że w krakowskich liceach 
zwolnienia lekarskie w roku szkolnym 2006/2007 posiadało 10,3%. Główna 
przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w niedocenianiu przez społeczeństwo, w tym 
przez rodziców, roli i znaczenia wychowania fizycznego dla rozwoju fizyczne-
go i psychicznego dzieci i młodzieży. Niezwykle ważnymi sprawami w walce  
o prawidłową postawę ciała jest czuwanie nad prawidłową postawą, odpowied-
nia długość snu, czynny odpoczynek, prawidłowe odżywianie, udział w zaję-
ciach ruchowych.

Materiał i metodyka

Celem opracowania jest dokonanie analizy porównawczej występujących 
wad postawy ciała u uczniów w wieku 10 – 17 lat. Pierwsze badania zostały prze-
prowadzone 2004 roku, po piętnastu latach (2019) zostały przeprowadzone 
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ponowne badania na podobnej grupie wiekowej w tym samym środowisku  
w szkołach w Kielcach. 

W badaniach zastosowano metodę punktowania według T. Kasperczyka 
[2] jest ona wynikiem bezpośredniej obserwacji określonych elementów bu-
dowy i postawy ciała, badany za każdy element wad postawy ciała otrzymu-
je punkt „karny”. Wyodrębnionych zostało dziesięć rodzajów wad postawy: 
ustawienie głowy, ustawienie barków, ustawienie łopatek,, wady klatki pier-
siowej, ustawienia brzucha, ukształtowanie kifozy piersiowej, ukształtowanie 
lordozy lędźwiowej, boczne skrzywienie kręgosłupa, ustawienie kolan, wady 
stóp. W analizach wykorzystano test na istotność różnic między procentami 
wyników dla badanych grup według wzoru:

p1, p2 odsetek wad w Grupie I i w Grupie II

q1 = 100% - p1

q2 = 100% - p2

n1, n2 liczebność Grupy I i II

Jest istotność, jeżeli t = 3 i więcej.

Analiza wyników

Punktem wyjścia przeprowadzonych analiz było określenie rodzajów 
wad postawy w obu grupach. W analizach zebranego materiału dokonano 
porównania. Zbadano również statystycznie istotność różnic wad postawy 
występujących między grupami.



43

ZMIANY W POSTAWIE CIAŁA UCZNIÓW ...

Tabela 1. Porównanie rozkładów procentowych wad postawy u uczniów w Grupie I 
(badania 2004 r.) w Grupie II (badania 2019 r.).

Wady  
postawy

Grupa I

n= 96

Grupa II

n = 102

poziom istotnościn % n %

Ustawienie głowy 37 34,0 47 46,2 t = 1,765 
( nieistotne)

Ustawienie barków 33 34,4 41 40,2 t =0,853  
(nieistotne)

Ustawienie łopatek 36 37,2 44 43,3 t =1,768  
( nieistotne)

Wady klatki piersiowej 36 37,8 51 50,1 t = 1,870  
( nieistotne)

Ustawienie brzucha 20 19,4 18 18,1 t =0,236  
( nieistotne)

Ukształtowanie  
kifozy piersiowej

42, 43,9 61 59,5 t =2,229  
( nieistotne)

Ustawienie  
lordozy lędźwiowej

38 39,4 46 45,2 t =0,828  
( nieistotne)

Boczne skrzywienie  
kręgosłupa

39 37,2 59 58,1 t = 3,029  
( istotne)

Ustawienie kolan 24 25,5 30 29,2 t =0587  
( nieistotne)

Wady stóp 23 24,4 27 26,9 t = 0403  
( nieistotne)

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki porównań rozkładów procentowych poszczególnych wad po-
stawy w Grupie I w Grupie II wskazują na różnice nieistotne statystycznie  
w dziewięciu próbach. Największe zmiany istotne statystycznie zaobserwowano  
w wadach dotyczących bocznego skrzywienia kręgosłupa. Należy rów-
nież stwierdzić, że za wyjątkiem ustawienia brzucha w drugich badaniach 
stwierdzono większe nasilenie wad postawy we wszystkich próbach.
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Tabela 2. Istotność statystyczna rozkładów procentowych liczby uczniów z wadami 
postawy w Grupie I i w Grupie II w przyjętych grupach wiekowych

Badani  
w grupach  
wiekowych  
wiek (lata)

Razem  
w Grupie I n= 96

Razem  
w Grupie II n= 102

n % n %

10 – 14 lat 13 12,5, 25 25,5 t =2, 407 
( nieistotne)

15 – 17 lat 12 21,5 25 25,5 t =0,666  
( nieistotne)

Razem 25 24,0 50 51,0 t = 3,971  
( istotne)

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki porównania rozkładów procentowych wad postawy w Grupie I 
i w Grupie II pozwalają na stwierdzenie, że po piętnastu latach zwiększyła się 
znacznie (z 24,0% do 51,0%) liczba uczniów z wadami postawy. Zmiany te 
szczególnie dotyczą uczniów w przedziale wieku 10 – 14 lat.

Tabela 3. Istotność statystyczna rozkładów procentowych liczby uczniów z wadami 
postawy w Grupie I i w Grupie II z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt

Badani  
w grupach  
chłopców i dziewcząt

Grupa I n=96 Grupa II n=102

n % n %

Chłopcy 14 13,4 27 27,5 t =2,518 
(nieistotne)

Dziewczęta 11 10,6 23 23,5 t =2,481  
(nieistotne)

Razem 25 24,0 50 51,0 t =3 ,971 
(istotne)

Źródło: Opracowanie własne.

Dokonując analizy porównawczej między częstotliwością występowanie 
wad postawy między chłopcami i dziewczętami w Grupie I i w Grupie II, 
można zaobserwować, że częstotliwość występowania wad jest większa wśród 
chłopców niż u dziewcząt zarówno w pierwszych jak i w drugich badaniach. 
Należy również stwierdzić, że po piętnastu latach wzrosła znaczna liczba 
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zarówno dziewcząt jak i chłopców z wadami postawy. W przypadku chłopców 
o 14,1% a wśród dziewcząt o 12,9%.

Tabela 4. Poziom istotności statystycznej procentowych rozkładów wad postawy  
w przedziale wiekowym 10 – 14 lat w Grupie I i w Grupie II

Wady postawy

Grupa I

n =51

Grupa II

n= 52

n % n %

Ustawienie głowy 12 23,5 19 36,6 t = 1,472 
(nieistotne)

Ustawienie barków 11 21,5 20 38,4 t =1,047  
(nieistotne)

Ustawienie łopatek 16 31,3 18 34,6 t = 0,359  
(nieistotne)

Wady klatki piersiowej 15 29,4 23 44,2 t = 1,591 
(nieistotne)

Ustawienie brzucha 10 19,6 9 17,3 t = 0,303  
(nieistotne)

Ukształtowanie  
kifozy piersiowej

18 35,2 26 50,0 t =1,542  
(nieistotne)

Ustawienie  
lord .lędźwiowej

18 35,2 19 36,5 t = 0,138 
(nieistotne)

Boczne  
skrzywienie kręgosłupa

18 35,2 29 55,7 t = 2,158 
(nieistotne)

Ustawienie kolan 13 25,4 15 28,8 t = 0,391  
(nieistotne)

Wady stóp 12 23,5 14 26,9 t = 0,400  
(nieistotne)

Źródło: Opracowanie własne.

W grupach badanych w przedziale wiekowym 10 - 14 lat zaobserwowa-
no po piętnastu latach zwiększenie występowania w obrębie takich wad jak: 
boczne skrzywienie kręgosłupa o 20,5%, ustawienie barków o 169%, wady 
klatki piersiowej i ukształtowanie kifozy piersiowej o 14,8%, ustawienie głowy 
o 13,1%.

]
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Tabela 5. Poziom istotności statystycznej procentowych rozkładów wad postawy  
w przedziale wiekowym 15 – 17 lat w Grupie I i Grupie II

Wady postawy

Grupa

n= 51

Grupa II

n= 52

n % n %

Ustawienie głowy 25 49,0 28 53,8 t =0,490  
( nieistotne)

Ustawienie barków 22 43,1 21 40,3 t = 0,338  
( nieistotne)

Ustawienie łopatek 20 36,2 26 50,0 t =1,438  
( nieistotne)

Wady klatki piersiowej 21 41,1 37 71,1 t =3,226  
( istotne)

Ustawienie brzucha 10 19,6 9 17,3 t = 0,303 
( nieistotne)

Ukształtowanie  
kifozy piersiowej

24 47,0 35 67,3 t =2,137 
( nieistotne)

Ustawienie  
lordozy lędźwiowej

20 36,2 27 51,9 t =1,635  
( nieistotne)

Boczne  
skrzywienie kręgosłupa

21 41,1 30 57,6 t =1,701  
( nieistotne)

Ustawienie kolan 11 21,5 15 28,8 t =0,859 
( nieistotne)

Wady stóp 11 21,8 13 25,0 t =0,422  
( nieistotne)

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki oceny statystycznej wskazują, że rozkłady procentowe wyników 
występujących wad w Grupie II są większe niż w Grupie I. Różnice te szcze-
gólnie dotyczą wad klatki piersiowej (30%), ukształtowania kifozy piersio-
wej (20,3%), bocznego skrzywienia kręgosłupa (16,5%), ustawienia lordozy  
lędźwiowej (15,7%). Za wyjątkiem wad stóp, w drugim badaniu obserwuje-
my nasilenie wad postawy we wszystkich próbach.
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Podsumowanie i Wnioski z badań

Zjawiska wad postawy są przedmiotem zainteresowania specjalistów róż-
nych dyscyplin między innymi pediatrów, ortopedów, antropologów, nauczy-
cieli wychowania fizycznego, a przede wszystkim fizjoterapeutów. Na pod-
stawie wielu badań można stwierdzić, że liczba uczniów z wadami postawy 
wzrasta.

Wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2004 i 2019 roku wskazu-
ją, że zwiększyła się dwukrotnie liczba uczniów z wadami postawy (z 24,0% do 
51,0%). Częstotliwość występowania wad postawy jest większa u chłopców niż 
u dziewcząt, zwiększyła się ilość występowania wad w znacznym stopniu wśród 
badanych w przedziale wiekowym 10 - 14 lat (o 13%).

Do najczęściej występując wad postawy w badaniach z 2019 roku można 
zaliczyć: ukształtowanie kifozy piersiowej (59,5%), boczne skrzywienie kręgo-
słupa (58,1%), wady klatki piersiowej (50,1%), ustawienie łopatek (43,3%), 
ustawienie głowy (46,2%).

Ciągle rosnący odsetek występujących wad postawy upośledza narząd ru-
chu ,oraz rzutuje negatywnie na rozwój biologiczny, psychiczny i motoryczny 
dzieci i młodzieży.

Niewłaściwy tryb życia i ograniczona aktywność fizyczna dzieci i młodzie-
ży to główne czynniki wpływające negatywnie na prawidłowy rozwój. Młode 
pokolenie coraz mniej swojego wolnego czasu poświęca na zajęcia sportowo 

– rekreacyjne, natomiast zwiększają się bierne formy wypoczynku spędzanie 
wolnego czasu przed ekranem telewizora i monitorem komputera.

Wychowanie fizyczne umiejętnie stosowane i systematycznie prowadzo-
ne, jak pisze A. Dąbrowska [2] może zapobiegać różnym typom niezgrabno-
ści statycznej. Uczniowie z wadami postawy powinny uczestniczyć w zaję-
ciach wyrównawczo – korekcyjnych. Zajęcia te mają na celu likwidację wady  
lub zahamowanie jej dalszego rozwoju.
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CHANGES IN THE BODY ATTITUDE  
OF STUDENTS AGED 10-17  

AT THE TURN OF 2004 - 2019

Summary: The aim of the study is to perform a comparative analy-
sis of postural defects in students aged 10-17 years. The first studies 
were carried out in 2004, after fifteen years (2019), another stu-
dy was conducted on a similar age group in the same environment  
in schools in Kielce. The scoring method according to T. Kasperczyk [2]  
was used in the research, it is the result of direct observation of speci-
fic elements of the body structure and posture, the examined person  
receives a "penalty" point for each element of body posture. Phenome-
na of posture defects are of interest to specialists in various disciplines, 
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including pediatricians, orthopedists, anthropologists, physical educa-
tion teachers and, above all, physiotherapists. On the basis of many 
studies, it can be concluded that the number of students with posture 
defects is increasing. The results of the own research conducted in 2004 
and 2019 indicate that the number of students with posture defects 
doubled (from 24.0% to 51.0%). The frequency of postural defects 
is higher in boys than in girls, the number of defects has increased 
to a large extent among the respondents aged 10-14 years (by 13%). 
The most common posture defects in the 2019 research include: tho-
racic kyphosis (59.5%), lateral curvature of the spine (58.1%), chest 
defects (50.1%), positioning of the shoulder blades (43.3%) ), head 
position (46.2%). Inappropriate lifestyle and limited physical activity 
of children and adolescents are the main factors that negatively affect 
the proper development. The young generation devotes less and less  
of their free time to sports and recreational activities, while the passive 
forms of leisure - spending free time in front of a TV screen and com-
puter monitor are increasing.

Keywords: Body posture, posture defects.
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NADCIŚNIENIE  
INDUKOWANE CIĄŻĄ  

JAKO NADAL AKTUALNE 
WYZWANIE XXI WIEKU

Streszczenie: Nadciśnienie tętnicze to schorzenie, które u kobiet cię-
żarnych jest bardzo ciężkim i trudnym stanem klinicznym, którego le-
czenie stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnej medycyny. Wymaga 
regularnego monitorowania stanu zdrowia ciężarnej, jak i rozwijające-
go się płodu. Celem pracy było przybliżenie na podstawie aktualne-
go piśmiennictwa nadciśnienia indukowanego ciążą, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na komplikacje, które są następstwem nieleczonej 
choroby. Na podstawie książek, artykułów oraz prac badawczych, do-
tyczących jednostki chorobowej, jakim jest nadciśnienie indukowane 
ciążą, można wnioskować, że ze względu na liczne powikłania tego 
stanu chorobowego utrzymanie wartości ciśnienia tętniczego w grani-
cach normy jest kluczowe dla uniknięcia stanów zagrożenia życia matki  
i dziecka.

Słowa kluczowe: Nadciśnienie indukowane ciążą, stan przedrzucaw-
kowy, rzucawka.

Wstęp

Nadciśnienie indukowane ciążą określamy jako stan podwyższenia warto-
ści ciśnienia tętniczego poza normę (powyżej 140/90 mmHg), pojawiający się 
de novo po dwudziestym tygodniu ciąży i ustępujący po porodzie. 

1  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu.
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Wzrost wartości ciśnienia tętniczego przyczynia się do powstania zabu-
rzeń w trakcie trwania ciąży, porodu i połogu. Nadciśnienie tętnicze stanowi 
istotny problem medyczny w dzisiejszych czasach. Pomimo rozwiniętej opieki 
perinatalnej w XXI wieku, wiele kobiet dotkniętych jest tym stanem patolo-
gicznym. Biorąc pod uwagę, że kobiety w późniejszym wieku decydują się na 
urodzenie dziecka, stanowi to zarówno przeszkodę, jak i wyzwanie, dla zapew-
nienia prawidłowego przebiegu ciąży. Celem niniejszego rozdziału jest przy-
bliżenie na podstawie aktualnego piśmiennictwa zagadnienia nadciśnienia 
indukowanego ciążą, ze zwróceniem szczególnej uwagi na komplikacje, które 
są następstwem nieleczonej choroby. Główne aspekty dotyczące nadciśnienia 
indukowanego ciążą, które zostaną przybliżone na podstawie aktualnego pi-
śmiennictwa to m.in stan przedrzucawkowy oraz rzucawka, a także wybrane 
najważniejsze zagadnienia z tym związane. Wartą uwagi treścią, którą należy 
podkreślić jest klasyfikacja nadciśnienia tętniczego. 

Nadciśnienie tętnicze- podstawy teoretyczne

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje nadciśnienie tętnicze za 
najistotniejszą przyczynę zgonów na świecie2. Hipertensja występuje wskutek 
zaburzenia regulacji ciśnienia tętniczego krwi, które wynika, między innymi, 
z całkowitego obwodowego oporu naczyniowego lub zwiększenia pojemności 
minutowej. Przyczyną nadciśnienia może być podłoże genetyczne lub środo-
wiskowe np. nadmierne spożywanie sodu, stres czy otyłość3. Nadciśnienie tęt-
nicze oraz jego następstwa mają ogromne znaczenie zdrowotno - ekonomicz-
ne na skalę światową. Celem leczenia nadciśnienia tętniczego jest redukcja 
ryzyka sercowo - naczyniowego wraz ze wszystkimi czynnikami ryzyka, które 
są odwracalne oraz dodatkowymi schorzeniami towarzyszącymi4. Według ak-
tualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 
(ang. European Society of Hypertension, ESH) i Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego (ang. European Society of Cardiology, ESC) opublikowanych 
w 2003 r., ciśnienie tętnicze w granicach 130/85 – 139/89 mmHg, określa 
się jako „wysokie prawidłowe” z „prenadciśnieniem”, co wiąże się z zalece-
niem modyfikacji stylu życia albo niefarmakologicznym postępowaniem. W 

2  C. Handler, G. Coghlan, Problemy kardiologiczne w praktyce lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s.61.
3  M.S. Runge, M.E. Ohman, Kardiologia Nettera, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław 
2009, Tom 2, s. 353.
4  E. Erland, Kardiologia kliniczna. Schorzenia serca, układu krążenia i naczyń okołosercowych, 
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2010, Tom 1, s. 273.
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oparciu o klasyfikację według ESH - ESC, wartość progowa ciśnienia wynoszą-
ca powyżej 140/90 mmHg, ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ jest przy-
czyną podjęcia diagnostyki nadciśnienia tętniczego i wybrania odpowiednich 
form terapeutycznych5.

Tabela 1. Definicje i klasyfikacja wartości ciśnienia tętniczego (mmHg)
Kategoria Skurczowe (mmHg) Rozkurczowe (mmHg)

Optymalne < 120 < 80
Prawidłowe 120–129 80–84
Wysokie prawidłowe 130–139 85–89
Nadciśnienie st. 1 140–159 90–99
Nadciśnienie st. 2 160–179 100–109
Nadciśnienie st. 3 > 180 > 100
Izolowane nadciśnienie > 140 < 90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym – 
wytyczne 2007, European Society of Hypertension i European Society of Cardiology, 
Med. Prakt. 2007, s. 7-8.

Liniowa zależność między ciśnieniem tętniczym a ryzykiem sercowo na-
czyniowym powoduje, że definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego, na 
podstawie wartości ciśnienia tętniczego mają charakter w pewnym zakresie 
arbitralny. Próg rozpoznania nadciśnienia, powinien być traktowany jako war-
tość zmienna, raz niższa, raz wyższa w zależności od dodatkowej oceny indywi-
dualnego ryzyka sercowo - naczyniowego u każdej osoby6.

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie w ciąży wg ESH/ESC klasyfikuje się:
− Wcześniej występujące nadciśnienie (ang. Pre-existing hypertension 

- nadciśnienie przewlekłe), występuje w 3% ciąż. Wartość ciśnienia wynosi 
wówczas powyżej 140/90 mmHg. Pojawia się przed ciążą lub rozwija się przed 
dwudziestym tygodniem ciąży i utrzymuje się zwykle po upływie czterdziestu 
 
 

5  D. Czarnecka, G. Bilo, Pacjent z ciśnieniem wysokim prawidłowym – czy wymaga leczenia?, 
„Choroby Serca i Naczyń” 2005, Tom 2, s. 187-189. 

6  A. J Camm, T.F Luscher, P.W Serruys,, Choroby serca i naczyń: podręcznik europejskiego 
towarzystwa kardiologicznego, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2006, Tom 1, s. 285. 
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dwóch dni od porodu. Związane jest czasem z białkomoczem. w co czwartym 
przypadku może pojawić się stan przedrzucawkowy7.

− Nadciśnienie wywołane ciążą (ang. Gestational hypertension) prze-
biegające bez białkomoczu. Nadciśnienie, któremu towarzyszy białkomocz 
(300 mg/dobę lub co najmniej 1+ w teście paskowym) nazywamy stanem 
przedrzucawkowym. Taka postać nadciśnienia pojawia się u 5-8% ciąż po 
dwudziestym tygodniu ciąży i w większości mija w ciągu czterdziestu dwóch 
dni po porodzie. Ten rodzaj nadciśnienia charakteryzuje się upośledzeniem 
perfuzji narządów, m.in. niewydolność nerek (stężenie kreatyniny powyżej 
90 umol/L; 1.02 mg/dL), zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby (podwyż-
szenie stężenia transaminaz, przynajmniej dwukrotnie powyżej górnej normy 
lub ból w nadbrzuszu), zaburzenia w układzie krzepnięcia (małopłytkowość 

– liczba płytek krwi poniżej 150000/dL, zespół rozsianego wykrzepiania we-
wnątrznaczyniowego, hemoliza), zaburzenia neurologiczne (drgawki, zabu-
rzenia świadomości i widzenia, wylew do ośrodkowego układu nerwowego, 
silny ból głowy z objawami pobudzenia)8.

− Wcześniej występujące nadciśnienie z nałożonym nadciśnieniem 
wywołanym ciążą z białkomoczem. Postać tę definiowano kiedyś jako prze-
wlekłe nadciśnienie z nałożonym stanem przedrzucawkowym. Istniejące już 
nadciśnienie wzrasta dalej, a także pojawia się białko w moczu wynoszące co 
najmniej 3 g/dobę po dwudziestym tygodniu ciąży w dobowej zbiórce moczu.

− Nadciśnienie nie dające się sklasyfikować przed porodem. Jest to nad-
ciśnienie z objawami systemowymi lub bez takich objawów, które rozpoznaje 
się po dwudziestym tygodniu ciąży, ponieważ wcześniejsze wartości ciśnienia 
są nieznane lub niepewne. Po czterdziestu dwóch dniach po porodzie należy 
powtórnie ocenić wartość ciśnienia tętniczego. Jeśli ustąpiło klasyfikuje się je 
jako nadciśnienie wywołane ciążą z białkomoczem lub bez niego, natomiast 
jeśli nie ustąpiło, rozpoznaje się uprzednio występujące nadciśnienie9.

7  J. Głuszek, Współczesna terapia nadciśnienia tętniczego, Termedia Wydawnictwo Medyczne, 
Poznań 2008, s. 117-131. 
8  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie stan-
dardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnychw dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowa-
nej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych 
powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, Dz. U. z 2015 r. poz. 
2007, z późn. zm.
9  A. Januszewicz, Nadciśnienie tętnicze. Zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia,  Wydawnictwo  
Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, s. 254.
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Stan przedrzucawkowy

Rozpoznanie i klasyfikacja stanu przedrzucawkowego:
Wyróżniamy dwie postacie stanu przedrzucawkowego: postać łagodną  

i ciężką.

1. Postać łagodna stanu przedrzucawkowego:
− białkomocz - utrata białka z moczem w ciągu doby jest większa bądź 

równa 300 mg lub białkomocz (+) występuje w pojedynczej próbce moczu,
− ciśnienie tętnicze krwi, które jest mierzone w odstępie sześciu godzin, 

dwukrotnie wynosi 140/90 mmHg bądź jest większe.
2. Postać ciężka stanu przedrzucawkowego:

− białkomocz na dobę wynosi więcej niż 2 g,
− ciśnienie tętnicze krwi po odpoczynku w łóżku wynosi więcej niż 160 

mmHg skurczowego lub 110 mmHg rozkurczowego. Ciśnienie tętnicze krwi 
powinno być mierzone dwukrotnie w odstępie sześciogodzinnym,

− pojawienie się obrzęku płuc lub sinicy,
− skąpomocz: ilość wydalanego moczu mniej niż 400 ml na dobę,
− ból prawego podżebrza lub nadbrzusza środkowego,
− zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego lub narządu wzroku: po-

jawienie się bólu głowy, zaburzenia świadomości i widzenia,
− małopłytkowość,
− wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi 1,2 mg/dL,
− zaburzenia funkcji wątroby - wzrost aktywności enzymów wątrobo-

wych lub żółtaczka10.
− zahamowanie prawidłowego wzrostu płodu11.
W przebiegu ciężkiego stanu przedrzucawkowego w sposób nieprzewidy-

walny może wystąpić napad rzucawki, stąd jednym z najistotniejszych celów 
leczenia tej grupy pacjentek jest zapobieganie wystąpieniu drgawek. Lekiem 
podstawowym w profilaktyce i leczeniu drgawek rzucawkowych jest siarczan 
magnezu. Jego stosowanie powinno być zarezerwowane do przypadków rzu-
cawki, ciężkiego stanu przedrzucawkowego oraz zespołu HELLP (ang. HELLP 
 
 

10  M. Bokiniec, M. Bucholec, W. Dobrzyński, G. Jakiel, K. Kanadys, J. Konieczka Nad-
ciśnienie tętnicze ciążowe [w:] Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, (red.)  
C. Łepacka-Klusek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2003, s.339. 
11  J. Oleszczuk, K. Kanadys, A.B. Pilewska-Kozak, Nadciśnienie w okresie ciąży [w:] Biblioteka 
położnej, opieka nad ciężarną, (red.) A.M. Bień, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2009, s. 257-271.
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syndrome), ponieważ nie zmniejsza częstości innych powikłań matczynych  
i płodowo/noworodkowych12.

Stosowanie siarczanu magnezu (MgSO4) w rzucawce i ciężkim stanie 
przedrzucawkowym można przedstawić następująco:

1) MgSO4 lekiem pierwszego rzutu w leczeniu rzucawki,
2) MgSO4 zalecany w profilaktyce napadu rzucawki u ciężarnych z cięż-

ką preeklampsją,
3) Fenytoina i benzodiazepina niezalecane w leczeniu i profilaktyce rzu-

cawki, chyba że istnieją przeciwwskazania do podania MgSO4
13.

4) Leczenie hipotensyjne.
W ciężkiej postaci stanu przedrzucawkowego konieczne jest stosowanie 

leków hipotensyjnych. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnieniowa) jest 
definiowany jako nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do za-
burzeń czynnościowych lub uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, 
nerek, serca. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia ciężarnej i płodu. 
Wczesnymi objawami zapowiadającymi przełom nadciśnieniowy są: silne 
bóle głowy, ogólny niepokój, zaburzenia widzenia, objawy ze strony żołądka 
i wątroby (nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu). Po powyższych objawach 
może nastąpić atak rzucawki. Ciężarne z przewlekłym nadciśnieniem tętni-
czym, tolerują zazwyczaj większe zwyżki ciśnienia niż młode, zdrowe kobiety. 
U tych ostatnich napad drgawek rzucawkowych może wystąpić nawet przy 
wartościach ciśnienia rozkurczowego rzędu 100 mmHg i mniej. Przełom 
nadciśnieniowy wymaga zatem zastosowania leków o szybkim działaniu hipo-
tensyjnym; jednak ciśnienie tętnicze nie powinno być obniżane gwałtownie  
z uwagi na ryzyko spadku przepływu przez narządy matki oraz przez maci-
cę i łożysko. Wspomniane wyżej Towarzystwo położników i ginekologów 
z Kanady (ang. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 
SOGC) proponuje następujące elementy postępowania w przypadku kryzy 
nadciśnieniowej.

Główny cel leczenia: RR (ciśnienie) skurczowe poniżej 160 mm Hg  
i rozkurczowe poniżej 110 mmHg,

1) leczenie farmakologiczne: Labetalol, Nifedypina, Hydralazyna,
2) MgSO4 jest nie zalecany jako lek hipotensyjny,

12  L. Duley, A.M. Gulmezoglu, D.J. Henderson-Smart, Magnesium sulphate and other anti-
convulsants for women with pre-eclampsia, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2003, 
Issue 2. Art. No.: CD000025.
13  L.A. Magee, M. Helewa, E. Rey, Diagnosis, evaluation, management of the hypertensive dis-
orders of pregnancy, „Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada” 2008, vol. 30, p. 1-2. 
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3) należy ciągle monitorować czynności serca płodu do czasu stabilizacji 
RR,

4) MgSO4 i niefedypina mogą być stosowane łącznie (przeprowadzo-
ne badania nie wykazały spadku wartości RR po dożylnym podaniu 2 - 5 g 
MgSO4)

14.
Zasadą jest powolne obniżanie ciśnienia tętniczego – w ciągu 4 godzin 

do wartości 140 - 150/90 - 100 mmHg (szczególnie ostrożnie i pod kontrolą 
KTG przy hipotrofii płodu).

W leczeniu hipotensyjnym kryzy nadciśnieniowej zastosowanie mają:
− Nifedypina: początkowo 5 mg p.o., w razie potrzeby powtórzyć po 20 

minutach15,
− Urapidyl (Ebrantil): początkowo 6,25 - 12,5 mg i.v. jako bolus przez 

2 minuty, a następnie 3-24 mg/h16,
− Dihydralazyna (Nepresol): początkowo 5 mg i.v. jako bolus lub 5 mg 

i.v co 20 min, a następnie 2 - 20 mg/h w pompie infuzyjnej (maksymalna 
dawka 20 mg i.v.)17,

− Labetalol: pierwsza dawka 20 mg i.v., brak reakcji na leczenie: kolejne 
dawki wzrastające: 20 - 80 co 30 minut lub 1-2 mg/min. do maksymalnej 
dawki 300 miligramów18,

− Nitrogliceryna: w ciągłej infuzji i.v. od dawki 5 μg/minutę, zwiększa-
nej co 3 - 5 minut do maksimum 100 μg/minutę19.

14  L.A. Magee, S. Miremadi, J. Li, C. Cheng, M.H.H. Ensom, B. Carleton, A. M Coˆte,  
P. von Dadelszen, Therapy with both magnesium sulfate and nifedipine does not increase the risk  
of serious magnesium-related maternal side effects in women with preeclampsia, „American Journal 
of Obstetrics and Gynecology” 2005, p. 153-163. 
15  L. Duley, D. Henderson - Smart, Drugs for rapid treatment of very high blood pressure during 
pregnancy, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2002, Issue 4. Art. No.: CD001449
16  S. Elatrous, S, Nouira, L. Ouanes Besbes, S. Marghli, M. Boussarssar, M. Sakkouhi&F. 
Abroug, Short Term treatment of severe hypertension of pregnancy: prospective comparison  
of nicardipine and labetalol, „Intensive Care Medicine” 2002, 1281–1286
17  J. Oleszczuk, B. Leszczyńska-Gorzelak, E. Poniedziałek-Czajkowska, Rekomendacje postę-
powania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu, Wydawnictwo BiFolium,, Lublin 2006, 
Wydanie 2, s. 236-246.
18  J.R Wacker, B.K Wagner, V. Briesee, B. Schauf, L. Heilmann, C. Bartz, H. Hopp Antihyper-
tensive therapy in patients with preeclampsia: a prospective randomized multicentre study comparing 
dihydralazine with urapidil, „European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology” 2006, vol. 127, p. 160-165. 
19  T. Podymo, P. August, Hypertension in pregnancy, „Advances in Chronic Kidney Disease” 
2007, vol. 14, p. 178-190. 



58

MARIA FLORKIEWICZ

Rzucawka

Rzucawka jest to stan, w wyniku którego powstają drgawki toniczno - 
kloniczne wywołane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Drgaw-
ki mogą nawracać, co niekorzystnie wpływa na zdrowie i życie matki i dziec-
ka. Szczególnie narażone są pacjentki, które doznały uszkodzenia wątroby  
w wyniku HELLP, i może pojawić się u tych pacjentek śpiączka. Powikłania, 
które mogą pojawić się w tym stanie są powodem, aby kobiety z nadciśnie-
niem indukowanym ciążą traktować ze szczególną ostrożnością20. Rzucawka 
pojawia się po dwudziestym tygodniu ciąży lub występuje w drugiej dobie 
połogu. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego spowodowane jest 
obrzękiem tkanki mózgowej, w obrębie istoty białej, co nazywamy odwra-
calną leukoencefalopatią. Do wczesnych objawów zaliczamy: upośledzenie 
widzenia i mroczki oraz bóle głowy. Później, pojawiają się drgawki i utra-
ta świadomości. W bardzo ciężkich przypadkach pojawia się ślepota korowa.  
W rezonansie magnetycznym jądrowym lub tomografii komputerowej za-
uważyć można obrzęk płatów potylicznych oraz niedokrwienno - krwotoczne 
rozsiane zmiany21.

Postępowanie w rzucawce:

W leczeniu rzucawki występują dwa schematy postępowania. Pierwszy 
z nich to leczenie farmakologiczne napadu rzucawki oraz niedopuszczenie 
do jej nawrotu. Drugi schemat dotyczy postępowania doraźnego, które jest 
udzielane podczas rzucawki. Leczeniem przyczynowym rzucawki jest roz-
wiązanie ciąży, po analizie ryzyka zagrożenia zdrowia i życia matki i dziecka.  
W drugiej kolejności bierzemy pod uwagę wiek płodu i jego dobrostan.  
W ciąży poniżej trzydziestego drugiego tygodnia wskazane jest cięcie cesarskie. 
Zabieg rozpoczynamy po 15 - 20 min. od ustąpienia drgawek oraz gdy stan 
matki i płodu się poprawi.

Przedstawiono postępowanie w napadzie rzucawki wg Amerykańskie 
Kolegium Położników i Ginekologów (ang. American College of Obstetri-
cians and Gynecologists, ACOG, 2002 r.):

– przerwanie napadu drgawek i profilaktyka ponownego ich wystąpienia: 

20  A. Rapacz, B. Filipek, Nadciśnienie tętnicze w ciąży, „Farm Pol” 2009, Tom 65, nr 8,  
s. 581-585.
21  I. Maruniak-Chudek, J. Chudek, Rzucawka, „Forum Nefrologiczne” 2009, Tom 2, nr 4, 
s. 254–259.
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MgSO4 w dawce 4-6 g i.v. podawany przez 20 min, następnie dawka 1 - 2 
g na godzinę przez co najmniej 24 godziny; w przypadku ponownego ataku 
drgawek (10% pacjentek) podać w ciągu 3-5 minut MgSO4 w dawce 2 g; przy 
leczeniu MgSO4 konieczna ocena: odruchu kolanowego, częstości oddechów, 
diurezy, stężenia MgSO4 w surowicy krwi; przy przedawkowaniu podać gluko-
nian 1g i.v.,

− farmakologiczna kontrola ciśnienia tętniczego: jak w kryzie nadciśnie-
niowej; cel leczenia: wartości RR 140 - 160/90 - 110 mmHg; preferowane leki: 
labetalol, hydralazyna,

− podtrzymanie oddechu i krążenia w celu zwalczania niedotlenienia  
i kwasicy,

− zapewnienie drożności dróg oddechowych i podanie tlenu do oddy-
chania przez maskę (8 - 10 l/min) i ocena wysycenia krwi tlenem (pulsoksyme-
tria); w uzasadnionych przypadkach intubacja,

− kontrola gazometrii,
− ocena wydolności nerek i nawodnienia pacjentki: cewnik Foleya,  

bilans wodny, okresowe osłuchiwanie płuc,
− zabezpieczenie pacjentki przed urazem i zachłyśnięciem: ułożenie  

w pozycji na boku,
− ukończenie ciąży.
− poród drogami natury: warunki: stabilny stan matki i płodu, przy-

gotowana do porodu szyjka macicy, ciąża po zakończonym trzydziestym ty-
godniu, samoistna czynność skurczowa macicy i/lub przedwczesne pęknięcie 
pęcherza płodowego,

− cięcie cesarskie: po ustabilizowaniu stanu pacjentki22.
Po porodzie należy zwrócić uwagę na ścisłe monitorowanie parametrów 

życiowych matki oraz bilansu płynów. Drgawki rzucawkowe mogą ustąpić w 
ciągu kilku godzin do kilku dni od momentu ukończenia porodu. Jeśli pojawi 
się obfita diureza (powyżej 4 l/dobę) jest to wskaźnik ustępowania rzucawki, 
ale nie gwarantuje to wystąpienia drgawek. Dlatego leki przeciwdrgawkowe 
należy podawać przez mniej więcej 48 godzin (brak szczegółowych rekomen-
dacji co do czasu prowadzenia terapii)23.

22  B. Leszczyńska - Gorzelak, E. Poniedziałek - Czajkowska, Rzucawka w ciąży – aktualny pro-
blem kliniczny, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2009, Tom 2, s. 94-101.
23  I. Maruniak-Chudek, J. Chudek, Rzucawka, „Forum Nefrologiczne” 2009, Tom 2, nr 4,  
s. 254–259.
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Tabela 2. Czynniki matczyne a czynniki płodowe

Czynniki matczyne Czynniki płodowe

Podejrzenie oddzielania się łożyska Małowodzie
Utrzymujący się silny ból głowy i 
zaburzenia widzenia

Nieprawidłowe wyniki monitorowania 
płodu

Utrzymujący się silny ból w nad-
brzuszu, nudności i wymioty

Znaczne ograniczenie wzrostu płodu

Wiek ciążowy ≥ 38 tygodnia

Liczba płytek poniżej 100 tys w 1 μl 
krwi.
Pogorszenie funkcji wątroby

Pogorszenie funkcji nerek
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Bogdańsk, W. Bryl, J. Głuszek, Współ-
czesna terapia nadciśnienia tętniczego [w:] Wskazania do zakończenia ciąży w stanie 
przedrzucawkowym, (red.) J. Głuszek, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 
2008.

U kobiet z łagodną postacią choroby i przystosowaną szyjką macicy do 
porodu indukcja może nastąpić w trzydziestym ósmym tygodniu ciąży. Na-
leży pamiętać o uprzednim ustabilizowaniu rodzącej i dopiero przystępujemy 
do indukcji podając oksytocynę lub prostaglandyny. Ciężarne z bardzo ciężką 
postacią choroby powinny mieć rozważone zakończenie ciąży pomiędzy trzy-
dziestym drugim a trzydziestym czwartym tygodniem ciąży. Jeśli podanie kor-
tykosteroidów nastąpi między trzydziestym trzecim a trzydziestym czwartym 
tygodniem ciąży, może mieć to korzystny wpływ na płód. Postępowanie wy-
czekujące powinno zostać wprowadzone u kobiet z ciężkim stanem przedrzu-
cawkowym między dwudziestym trzecim a trzydziestym drugim tygodniem 
ciąży, ponieważ wiele kobiet po hospitalizacji doznaje poprawy stanu zdrowia. 
Postępowanie wyczekujące umożliwia przedłużenie wieku ciążowego oraz ob-
niża umieralność okołoporodową. Takie postępowanie, należy podejmować w 
szpitalach z bardzo specjalistycznym sprzętem, który umożliwia pełną i ścisłą 
kontrolę nad płodem i matką. Poród przedwczesny występuje, gdy następują 
stany nasilenia objawów u matki, cechy powikłania narządów, które ujawnia-
ją się w badaniach laboratoryjnych lub następuje pogorszenie stanu płodu24. 

24  J. Głuszek, Współczesna terapia nadciśnienia tętniczego, Termedia Wydawnictwo Medyczne, 
Poznań 2008, s. 117-131. 
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Wskazanie do cięcia cesarskiego to m.in. zagrażające niedotlenienie płodu, 
brak reakcji na indukcję. Jeśli występuje niedojrzałość płuc u dziecka należy 
podać glikokortykosteroidy, zwracając uwagę na wzrost ciśnienia matki25.

Znieczulenie przewodowe zewnątrzoponowe to znieczulenie, które ma 
bardzo duże znaczenie przy porodzie drogami natury, bądź cięcia cesarskiego. 
Niestety przyczynia się do wzrostu ryzyka zahamowania aktywności układu 
współczulnego, co powoduje zmniejszenie przepływu maciczno - łożyskowego. 
Zmiany te są problematyczne w znieczuleniu podpajęczynówkowym, 
dlatego większość osób uważa je za przeciwwskazanie u kobiet, u których 
występuje nadciśnienie indukowane ciążą. Tych problemów można uniknąć, 
przestrzegając techniki znieczulenia oraz zwracając uwagę na zwiększenie 
objętości wewnątrzmacicznej. Znieczulenie przewodowe nie jest do końca 
dobrym sposobem obniżenia ciśnienia tętniczego, ponieważ następuje wtedy 
obniżenie objętości minutowej serca26. W każdej chwili jej stan może się po-
gorszyć, wartości ciśnienia wymkną się spod kontroli. W takiej sytuacji należy 
podjąć decyzję o indukcji porodu. W przypadku wystąpienia stanu przedrzu-
cawkowego między trzydziestym trzecim a trzydziestym czwartym tygodniem 
ciąży, należy wprowadzić stymulację układu oddechowego płodu pod warun-
kiem, że stan ciężarnej i płodu jest stabilny. Natomiast między dwudziestym 
trzecim a trzydziestym drugim tygodniem ciąży postępowanie jest indywidu-
alne. W stanie przedrzucawkowym preferowany jest poród drogami natury. 
Wcześniej zastosowane leczenie zachowawcze nie jest przeciwwskazaniem do 
takiego ukończenia ciąży. Jeśli w ciągu dwudziestu czterech godzin od prze-
prowadzenia indukcji nie dojdzie do porodu drogami natury, należy rozważyć 
cięcie cesarskie. U kobiet ze stanem przedrzucawkowym lub rzucawką znieczu-
leniem z wyboru jest znieczulenie zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe. 
Znieczulenie może przyczynić się do wzrostu ciśnienia tętniczego podczas la-
ryngoskopii i intubacji, wybudzenia i ekstubacji. Problemem może być obrzęk 
dróg oddechowych uniemożliwiający intubację27.

25  M. Bokiniec, M. Bucholec, W. Dobrzyński, G. Jakiel, K. Kanadys, J. Konieczka, Nad-
ciśnienie tętnicze ciążowe [w:] Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, (red.)  
C. Łepacka-Klusek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2003, s.339.
26  A. J Camm, T.F Luscher, P.W Serruys, Choroby serca i naczyń: podręcznik europejskiego 
towarzystwa kardiologicznego, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2006, Tom 1, s. 285.
27  M.B Sibai, Diagnosis and management of gestational hypertension and preeclampsia, „Obstet-
rics & Gynecology” 2003, Vol. 102, p. 181-192.



62

MARIA FLORKIEWICZ

Podsumowanie

Nadciśnienie indukowane ciążą, jest niebezpieczną jednostką chorobową 
dla ciężarnej oraz rozwijającego się płodu. Jest wciąż aktualnym, poważnym  
i zagrażającym życiu ciężarnej oraz dziecka stanem, który dzięki dobrze prowa-
dzonej obserwacji, jesteśmy w stanie leczyć, ale głównie objawowo. W nadci-
śnieniu tętniczym występuje wiele powikłań zarówno przed porodem, po nim 
oraz po wypisie pacjentki do domu. Obserwacja pacjentki, a także szybkie  
i właściwe reagowanie na możliwość wystąpienia stanów zagrożenia życia mat-
ki i dziecka, są istotne w leczeniu tego schorzenia i doprowadzeniu niepowi-
kłanej ciąży do porodu. Kobiety z nadciśnieniem indukowanym ciążą wyma-
gają opieki wielu profesjonalistów. Na podstawie przeglądu specjalistycznego 
piśmiennictwa, dotyczących jednostki chorobowej, jakim jest nadciśnienie in-
dukowane ciążą, wnioskować można, że ze względu na liczne powikłania tego 
stanu chorobowego, m.in. stan przedrzucawkowy lub rzucawkę, występujące 
u matki i płodu, szczególnie zaleca się regularne pomiary ciśnienia tętniczego, 
badanie białkomoczu, badanie czynności wątroby oraz nerek, badanie ultra-
sonograficzne płodu, a także diagnostykę hematologiczną. Na wystąpienie 
stanu patologicznego jakim jest nadciśnienia indukowane ciążą ma wpływ 
wiele czynników, m.in. otyłość, cukrzyca itp. Nadciśnienia tętnicze klasyfiku-
jemy jako: nadciśnienie uprzednio występujące, nadciśnienie wywołane ciążą 
(możliwość wystąpienia stanu przedrzucawkowego lub rzucawki), nadciśnie-
nie indukowane ciążą nakładające się na nadciśnienie przewlekłe oraz nad-
ciśnienie przemijające. Hipertensja podlega leczeniu niefarmakologicznemu 
bądź farmakologicznemu. Rozwiązanie ciąży w nadciśnieniu indukowanym 
ciążą dokonuje się drogą cięcia cesarskiego lub drogami natury. Podsumo-
wując, utrzymanie wartości ciśnienia tętniczego w granicach normy, rzutuje 
na prawidłowy rozwój płodu, a następnie noworodka, dlatego tak ważne jest 
odpowiednie prowadzenie ciąży, przede wszystkim poprzez pomiary ciśnienia 
tętniczego i adekwatne leczenie.
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PREGNANCY INDUCED HYPERTENSION  
AS A CHALLENGE OF THE XXI CENTURY

Summary: Hypertension in pregnant women is a strenuous condition, 
which treatment makes up a challenge even for modern medicine. Reg-
ular monitoring of the health of both the pregnant woman and the de-
veloping fetus is required. This study aimed to present the current med-
ical stance on pregnancy-induced hypertension, with special attention 
paid to the complications resulting from untreated disease. Based on 
scientific sources on the disease unit pregnancy-induced hypertension, 
the key to avoiding life-threatening conditions of mother and child 
is maintaining the arterial blood pressure within recommended limits.

Keywords: Pregnancy-induced hypertension, preeclampsia, ejection.
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WCZEŚNIACTWO - 
NARASTAJĄCY PROBLEM  

W XXI WIEKU.  
EPIDEMIOLOGIA, CZYNNIKI 

RYZYKA I ZAPOBIEGANIE

Streszczenie: Noworodki urodzone przedwcześnie narażone są na 
zwiększoną umieralność, jak również zachorowalność, w porówna-
niu do ogólnej populacji dzieci. Na świecie rodzi się aż 15 milionów 
wcześniaków każdego roku, co oznacza 1 na 10 wszystkich urodzeń.  
W ostatnich latach obserwuje się niestety trend wzrostowy występo-
wania częstości występowania porodów przedwczesnych. Znanych jest 
wiele czynników takich jak: infekcje matki, masa ciała kobiety ciężarnej, 
zbyt krótki odstęp między kolejnymi ciążami i wiele innych czynników, 
które mogą wpływać zarówno na przedwczesne ukończenie ciąży, jak  
i na wystąpienie powikłań u noworodka. W przypadku niektórych 
czynników ryzyka można wdrożyć postępowanie profilaktyczne zmniej-
szając tym samym ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu. Nie-
zwykle dynamiczny rozwój opieki neonatologicznej z zastosowaniem 
nowoczesnych metod leczenia oddechowego, jak wentylacja nieinwa-
zyjna, podawanie surfaktantu wpłynęło istotnie na wzrost przeżywal-
ności wcześniaków, w tym skrajnie niedojrzałych. Trzeba jedocześnie 
mieć na uwadze fakt, że na świecie większy odsetek noworodków rodzi 
 
 
 
 

1  Studenckie Koło Naukowe ProNeo przy Klinice Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
2  Studenckie Koło Naukowe ProNeo przy Klinice Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.
3  prof. dr hab. n. med., Klinika Neonatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego.
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się przedwcześnie w tych krajach, w których dostęp do najnowszych 
technologii i wiedzy medycznej jest znacznie ograniczony.

Słowa kluczowe: Poród przedterminowy, Noworodek przedwcześnie 
urodzony, Czynniki ryzyka, Trend przeżywalności noworodków.

Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny trend wzrostowy noworodków 
przedwcześnie urodzonych. Noworodki urodzone przedwcześnie (wcześnia-
ki), są definiowane jako noworodki urodzone pomiędzy 22. a 37. tygodniem 
ciąży. Szacuje się, że każdego roku 15 milionów noworodków rodzi się za 
wcześnie (przed ukończonymi 37 tygodniami ciąży) [Liu i in. 2016]. No-
worodki te są narażone na zwiększoną śmiertelność, jak również zachorowal-
ność, w tym na choroby infekcyjne. Częściej również obserwuje się u tych 
dzieci zaburzenia rozwoju motorycznego i poznawczego. Z danych WHO 
wynika, iż powikłania przedwczesnego porodu są główną przyczyną zgonów 
wśród dzieci poniżej 5 roku życia [WHO, 2012]. Najczęściej poważne powi-
kłania rozwoju występują u noworodków urodzonych przed 32. tygodniem 
ciąży. Wiąże się to ze śmiertelnością na poziomie 10-15% i występowaniem 
mózgowego porażenia dziecięcego w około 5-10% przypadków. Przedwcze-
sny poród predysponuje również do większego ryzyka wystąpienia chorób 
przewlekłych w późniejszym okresie życia dziecka. Wiele dzieci ma oprócz 
niepełnosprawności liczne problemy w szkole, w tym trudności w uczeniu 
się, jak również problemy ze wzrokiem i słuchem. Skala problemów zwią-
zanych z opieką nad noworodkami przedwcześnie urodzonymi jest bardzo 
duża. Jednak wprowadzenie w leczeniu niewydolności oddechowej zarówno 
nieinwazyjnej, jak i mechanicznej wentylacji oraz surfaktantu egzogennego 
do intensywnej terapii noworodka w latach 70’ i 90’ znacząco przyczyniło 
się do rozwoju neonatologii i poprawiło rokowanie w tej grupie pacjentów. 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jak zmieniła się przeżywalność 
noworodków przedwcześnie urodzonych i skrajnie niedojrzałych na przestrze-
ni ostatnich lat, omówienie epidemiologii, czynników ryzyka porodu przed-
wczesnego oraz działań profilaktyczne.
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Epidemiologia wczeniactwa

Można wyróżnić 3 rodzaje porodów przedwczesnych: (1) Indukowane, 
jeśli istnieją wskazania mające na uwadze zdrowie matki lub dziecka; (2) spon-
taniczne z zachowanymi błonami płodowymi, jak i te (3) spowodowane przed-
wczesnym pęknięciem błon płodowych (z ang. preterm premature rupture 
of the membranes, PPROM). Około 30-35% porodów przedwczesnych 
jest indukowanych, 40-45% to porody spontaniczne i 25-30% to porody  
z PPROM [Tucker i in. 1991]. Można również podzielić porody przedwcze-
sne ze względu na wiek ciążowy: około 5% odbywa się przed 28 tygodniem 
ciąży, 15% między 31-38 tygodniem, a 80% między 32-36 tygodniem ciąży. 
Należy pamiętać, że zwiększona liczba porodów przedwczesnych jest spowodo-
wana również przez większą liczbę porodów indukowanych, które to zdecydo-
wanie obniżyły wskaźnik śmiertelności okołoporodowej [Ananth i in. 2005].

Rozwój neonatologii i intensywnej terapii noworodka na przestrzeni 
ostatnich lat spowodował istotny wzrost wskaźnika przeżywalności noworod-
ków urodzonych przedwcześnie, w tym skrajnie niedojrzałych. Równocześnie 
we wczesnych latach 2000’ wzrastała liczba porodów przed terminem, aby 
w 2010 osiągnąć liczbę ponad 1 na 10 żywych urodzeń na świecie [WHO, 
2012]. W Polsce przedwcześnie kończy się około 6% porodów. Relatywnie 
niepowikłany okres przebywania skrajnie niedojrzałego noworodka w oddzia-
le intensywnej terapii skutkuje zazwyczaj jego wypisaniem do domu blisko 
daty planowanego wcześniej terminu porodu. Jednakże mimo intensywnego 
rozwoju współczesnej perinatologii, noworodki urodzone poniżej 28 tygodnia 
ciąży, z ekstremalnie małą masą urodzeniową (<1000 gramów) nadal pozostają 
w grupie najwyższego ryzyka śmiertelności (30-50%), jak również wystąpienia 
powikłań [Hintz i in. 2011]. Rokowanie noworodków z małą urodzeniową 
masą ciała ulega istotnej poprawie wraz z każdym wzrostem masy o 100 gram. 
Badania wykazują śmiertelność na poziomie 80% w grupie noworodków  
z urodzeniowa masą ciała od 500 do 600 gramów, w porównaniu do 44%  
w grupie od noworodków urodzonych z masą ciała 700-800 gramów [Hack  
i in. 1996]. 
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Wykres 1. Przeżywalność noworodków z ekstremalnie niską masą urodzeniową  
w latach 1982-1988 i 1990-1992

Źródlo: [Hack i in. 1996].

Powikłania u noworodków związane z wcześniactwem związane są z nie-
dojrzałością ich wszystkich narządów, które nie zdążyły jeszcze przygotować 
się do prawidłowego funkcjonowania w środowisku zewnętrznym. Indywidu-
alna reakcja organizmu każdego wcześniaka na bodźce zewnętrzne oraz pod-
łączenie do aparatury podtrzymującej życie jest najistotniejszym czynnikiem 
wpływającym na zdrowie i rozwój dziecka [Behrman i in. 2007]. 

Jednym z układów, który jest niezbędny do utrzymania życia poza ma-
cicą jest układ oddechowy. Do 30 tygodnia ciąży dziecko oddycha nieregu-
larnie wodami płodowymi, co stymuluje prawidłowy rozwój płuc. Brak ta-
kiej stymulacji prowadzi do hipoplazji płuc, które mogą być niezdolne do 
utrzymania odpowiedniej wymiany gazowej. Między 30 a 32 tygodniem ciąży 
produkowany jest surfaktant, substancja niezbędna do prawidłowej wymiany 
gazowej u każdego noworodka po urodzeniu. Noworodki urodzone przed 
28 nie produkują jeszcze surfaktantu i nie mają prawidłowo rozwiniętych 
pęcherzyków płucnych, przez to prowadzą wymianę gazową przez oskrzeli-
ki oraz woreczki końcowe. Ten niedorozwój płuc powoduje, że aż u 80% 
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noworodków urodzonych przed 27 tygodniem ciąży występuje zespół zabu-
rzeń oddychania (respiratory distress syndrome, RDS). W leczeniu tego za-
burzenia oprócz stosowania oddechu wspomaganego konieczne jest podanie 
egzogennego surfaktantu. Mimo, że metody te znacząco obniżają śmiertelność 
noworodków, nie zapobiegają one dalszym powikłaniom, którym może być 
m.in. przewlekła choroba płuc wywołana długotrwałą sztuczną wentylacją. 

Problemy związane są z niedojrzałością układu pokarmowego u nowo-
rodków urodzonych przedwcześnie są również niezwykle istotne. Jednym  
z najcięższych powikłań występującym u wcześniaków jest martwicze za-
palenie jelit. Choroba ta występuje u 3% noworodków urodzonych przed  
33 tygodniem ciąży i u 7% z masą urodzeniową poniżej 1500 gram i wiąże się 
z licznymi powikłaniami występującymi nie tylko w trakcie pobytu dziecka  
w oddziale Intensywnej Terapii, ale także w późniejszych latach życia dziecka. 
W wyniku martwiczego zapalenia jelit może dojść do konieczności wyłonienia 
ileostomii lub kolostomii, a pacjenci narażeni są na powtarzające się hospitali-
zacje i rozwinięcie zespołu zaburzonego wchłaniania.

Szerokiej i niezwykle ciekawej analizy urodzeń przedwczesnych na świecie 
podjął się zespół pod kierownictwem Saifon’a [Saifon i in. 2018]. Naukowcy 
zebrali dane z 183 państw należących do WHO z lat 1990 do 2014. Okaza-
ło się, że spośród 14,84 miliona wcześniaków na świecie 13,4% urodziło się  
w północnej Afryce, a około 8% w Europie. W Krajach Azjatyckich i po-
łudniowo Afrykańskich urodziło się 110 395 283 (78,9%) noworodków,  
w tym 12 030 083 (81,1%) przedwcześnie w 2014 roku. W Ameryce pół-
nocnej odsetek noworodków przedwcześnie urodzonych wyniósł 11,2%. Naj-
wyższy odsetek wcześniaków na świecie rodzi się w takich krajach jak: Indie, 
Chiny, Nigeria i Bangladesz (odpowiednio 23,4%; 7,8%; 5,3% i 4% wszyst-
kich światowych wcześniaków). Najwyższy odsetek na świecie przedwcześnie 
urodzonych noworodków, w porównaniu do wszystkich noworodków uro-
dzonych w danym kraju, występuje w Bangladeszu i wynosi 19,1%.
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Tabela 1. Kraje z najwyższym światowym udziałem urodzeń przedwczesnyc
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7,8%

N
ig

er
ia

803 178  
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7 033 430 5,0% 11,4  
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3 152 549 2,3% 19,1  
(13,2–26,2)
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527 672  
(442 389–604 295)

5 072 689 3,6% 10,4  
(8,7–11,9)

3,5%
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454 104  
(300 768–645 911)

5 415 657 3,9% 8,4 
(5,6–11,9)

3,0%

Źródło: Opracowanie własne.

Wzrost przeżywalności wcześniaków najbardziej widoczny jest w kra-
jach wysoko rozwiniętych, gdzie nie ma problemu z dostępem do inkubato-
rów, mleka zastępczego, antybiotyków czy bardziej zaawansowanych metod  
leczenia. Pokazuje to trend przeżywalności noworodków przedwcześnie uro-
dzonych w populacji Anglii, który opisał zespół badawczy Santhakumaran’a 
[Santhakumaran i in. 2018]. Naukowcy zebrali dane z oddziałów neonato-
logii z całego kraju i wyznaczyli trend wzrostowy przeżywalności w latach 
2008-2014. Udało się im przeanalizować dane 48 422 pacjentów urodzonych 
w tym okresie, z czego 43 444 (89,7%) przeżyło do momentu wypisu ze szpi-
tala. Następnie, podzielili tę grupę pacjentów pod względem tygodnia ciąży, 
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w którym odbył się poród i porównali przeżywalność do wypisu na przestrzeni 
lat. Z ich badań wynikało, że największy wzrost przeżywalności pod względem 
rocznego, procentowego przyrostu obserwuje się w grupie noworodków skraj-
nie niedojrzałych (22-23 tydzień ciąży) na poziomie 6,03%. Na ten wynik 
składał się fakt, że u noworodków urodzonych później szanse przeżycia są na 
wyraźnie wyższym poziomie, niż w powyższej grupie, ale i również wskazuje to 
na rozwój opieki neonatologicznej w ostatnich latach. 

Wykres 2. Wzrost przeżywalności noworodków w Anglii w latach 2008-2014

Źródło: [Santhakumaran i in. 2018].

Czynniki ryzyka wczeniactwa i zapobieganie

Wystąpienie porodu przedwczesnego jest wieloczynnikowe. Mechanizm, 
w którym dochodzi do rozwiązania przed terminem, w przeszłości nie był do 
końca znany. Obecnie intensywny rozwój medycyny dostarcza wiedzy, jak 
niektóre choroby, niedobory witamin i mikroelementów, czy nawet styl życia 
lub wiek matki mają wpływ na ryzyko przedwczesnego porodu. 

W dzisiejszych czasach śmiało można pokusić się o stwierdzenie,  
iż otyłość jest chorobą cywilizacyjną. Łatwy dostęp do taniej, wysokokalorycznej 
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żywności przyczynia się do rozwoju niezdrowych nawyków żywieniowych 
wśród społeczeństwa. Szacuje się, że 300 milionów kobiet w wieku rozrod-
czym jest otyłych (Body Mass Index wynosi powyżej 25 kg / m2 [WHO, 
2011]. Zbyt wysoka masa ciała predysponuje nie tylko do rozwoju wad wro-
dzonych u płodu, ale też do przedwczesnego porodu [McDonald i in. 2010]. 
Również kobiety z niedowagą przed ciążą (BMI poniżej 18,5 kg / m2) są 
znacznie bardziej narażone na urodzenie przedwcześnie noworodka o małej 
masie urodzeniowej [Goldenberg, Tamura, 1996]. Związane jest to zarówno 
ze zmniejszoną objętością krwi, jak i zmniejszonym przepływem krwi w ma-
cicy [Han i in. 2011].

Biorąc pod uwagę, że zarówno niedowaga, jak i nadwaga wśród matek są 
czynnikami predysponującymi do wystąpienia porodu przedwczesnego, od-
powiednio zbilansowana dieta, dostosowana do zapotrzebowania organizmu 
matki oraz jej stylu życia, może zdecydowanie zwiększyć szanse na urodzenie 
dziecka o czasie. Ważne jest, aby masa ciała kobiety została zoptymalizowana 
przed zajściem w ciążę, ponieważ zwiększenie lub zmniejszenie jej w czasie 
ciąży zwiększa ryzyko niekorzystnych dla niej skutków.

Jako aspekt korzystnie wpływający na przebieg ciąży warto wymienić 
umiarkowane ćwiczenia fizyczne. Powszechnie wiadomo, iż aktywny tryb 
życia wpływa pozytywnie na zdrowie ludzi. Dotyczy to także kobiet w ciąży, 
które w większości nie spełniają nawet minimalnych zaleceń dotyczących ru-
chu. Pojawia się jednak coraz większa liczba przyszłych matek, które chcą 
zachować rutynę ćwiczeń, również w czasie ciąży [Hinman i in. 2015]. 

W przeszłości panowało przekonanie, że aktywność fizyczna u kobiet 
ciężarnych może zaburzać przepływ krwi przez łożysko i może być szkodliwa 
zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego się płodu. Dziś powszechnie wia-
domo, że w przypadku ćwiczeń o umiarkowanej intensywności nie dochodzi 
do powyższego zjawiska, a dodatkowo ćwiczenia fizyczne wpływają bardzo 
korzystnie i mogą przyczynić się do zmniejszenia częstości cięć cesarskich, 
utrzymania prawidłowej masy ciała u kobiet ciężarnych i płodu oraz zmniej-
szaj ryzyko wystąpienia cukrzycy. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest 
dobranie odpowiedniego rodzaju i intensywności aktywności fizycznej, gdyż 
np. ćwiczenia siłowe powodują znaczny wzrost ciśnienia śródbrzusznego, co 
może mieć niekorzystny wypływ u kobiet w ciąży.

Powszechnie wiadomo, że ciężkie wady wrodzone, w tym wady cewy 
nerwowej, mogą przyczynić się do porodów przedwczesnych [Honein i in. 
2009]. Z pracy Christianson A i wsp. można wysunąć wnioski, iż aby za-
pobiec powyższym wadom wystarczy spożywać 400 μg kwasu foliowego 
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dziennie w okresie przed zajściem w ciążę. Zmniejsza to ryzyko wad cewy ner-
wowej o 53% [Bhutta i in. 2011]. Potwierdzały to badania przeprowadzone 
przez Halimi asl AA i wsp. Wynikało z nich, że brak suplementacji żelaza  
i kwasu foliowego był istotnym czynnikiem występowania porodów przed-
wczesnych [Halimi i in. 2017]. Niestety, zapewnienie odpowiedniej suple-
mentacji do chwili obecnej stanowi ogromne wyzwanie. W krajach o średnich 
i niskich dochodach, suplementacja żelaza i kwasu foliowego dociera do mniej 
niż 30% kobiet [Pan American Health Organization, 2004]. Z tego powodu 
należy zwiększać ich świadomość na temat pozytywnych aspektów spożywania 
powyższych mikroelementów. 

Warto również poświęcić dużą uwagę zdrowiu psychicznemu kobiet  
w ciąży. W piśmiennictwie możemy znaleźć liczne dowody, iż czynniki, takie 
jak depresja, trudności socjoekonomiczne i przemoc wobec kobiet, mogą być 
przyczyną wystąpienia porodu przedwczesnego. Copper i wsp. w swojej pracy 
udowodnili, że stres matek wiązał się bezpośrednio ze spontanicznymi poro-
dami przedwczesnymi i małą urodzeniową masą ciała noworodka, nawet po 
uwzględnieniu cech demograficznych i behawioralnych [Copper i in. 1996]. 
Mechanizm leżący u podstaw tego związku nie jest do końca znany, natomiast 
w literaturze pojawiają się doniesienia na temat działania szlaków zapalnych  
z udziałem matczynego kortyzolu, które mogą wywołać wcześniejsze zakoń-
czenia ciąży [Challis i in. 2001; Wadhwa i in. 2001].

Oświadczenie American Psychiatric Association i American Colle-
ge of Obstetrics and Gynecology zawiera stwierdzenie, że większe ryzyko 
przedwczesnego porodu może być związane z samą depresją lub stosowanymi 
w leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi [Yonkers i in. 2009]. Z badań wynika, 
iż depresja u kobiety zwiększa nawet dwukrotnie prawdopodobieństwo porodu 
przedwczesnego [Orr, Miller, 1995]. Prawidłowe jej leczenie oraz regularne 
konsultacje psychiatryczne mają ogromny wpływ na odpowiednie dobieranie 
terapii oraz na polepszanie stanu psychicznego kobiet, co może pozytywnie 
wpłynąć na donoszenie ciąży. Ponadto kobiety narażone na stres lub chorujące 
na depresję częściej sięgają po używki, takie jak alkohol, narkotyki czy papierosy. 
Palenie tytoniu podwaja zagrożenie przedwczesnym porodem [Anders, 
Day, 2000]. Ryzyko wzrasta nawet podczas palenia biernego. Odpowiednia 
prozdrowotna edukacja przed ciążą na temat skutków ubocznych spożywania 
używek dla kobiet i ich partnerów oraz rozpowszechnienie programów rzu-
cania palenia zwiększa świadomość i powoduje pozytywną zmianę nawyków 
przyszłych rodziców [Elsinga i in. 2008; Park i in. 2004].
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Podwyższone prawdopodobieństwo porodu przedwczesnego niesie za 
sobą również ryzyko występowania ciąż mnogich, w około 15-20% przypad-
ków [Romero i in. 2006]. Warto zwrócić uwagę na ryzyko wystąpienia ponow-
nego porodu przedwczesnego u kobiet, które urodziły już wcześniaka. Waha 
się ono od 15% do ponad 50%, w zależności od liczby i wieku ciążowego 
poprzednich porodów. Mechanizm ten nadal nie jest do końca jasny, nato-
miast wiele z nich ma podłoże nawracających infekcji wewnątrzmacicznych, 
chorób matki, takich jak otyłość, cukrzyca i nadciśnienie. Z badań wynika, 
że u kobiet z historią zbyt wczesnych rozwiązań poprzednich ciąż, podanie 
kapronianu 17-alfa-hydroksyprogesteronu zmniejsza częstość występowania 
porodów przedwczesnych poniżej 37 tygodnia o 34%.

Ogromny postęp w medycynie i dostępność nieinwazyjnych badań 
obrazowych sprzyjają wnikliwej obserwacji kobiety ciężarnej. Ważnym pre-
dyktorem jest badanie ultrasonograficzne, dzięki któremu można wykryć 
skrócenie szyjki macicy w drugim trymestrze, które może przyczynić się do 
wcześniejszego zakończenia ciąży. W takim przypadku profilaktycznie podaje 
się kobietom progesteron dopochwowy, który zmniejsza częstość występowa-
nia porodów przedwczesnych, poniżej 33 tygodnia życia o 45% oraz obniża 
częstość powikłań noworodkowych, w tym zespołu ostrej niewydolności od-
dechowej noworodków [Romero i in. 2012]. Połączenie przezpochwowego 
badania ultrasonograficznego w drugim trymestrze w celu identyfikacji kobiet 
z krótką szyjką macicy oraz leczenia progesteronem dopochwowym, stanowi 
ważny krok w zmniejszaniu wskaźnika porodów przedwczesnych. 

Zwiększone ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego istnieje również 
w ciążach powstałych w bliskiej odległości czasowej od siebie [Conde-Agu-
delo i in. 2006]. Smith i wsp. oszacowali, iż przerwa między ciążami krótsza 
niż 6 miesięcy powoduje ponad dwukrotne zwiększenie ryzyka porodu przed-
wczesnego [Smith i in. 2003]. Mechanizm tego zjawiska do dziś nie jest jasny. 
Jednym z potencjalnych wyjaśnień może być fakt, iż ustąpienie poporodowe-
go stanu zapalnego macicy wymaga czasu. Jeśli jest on zbyt krótki, szanse na 
wcześniejsze rozwiązanie są większe. Do zmniejszenia zagrożeń wynikających 
z powyższych czynników ma wpływ dostęp do opieki medycznej. Kobiety 
w ciążach mnogich, po wcześniejszych porodach przedwczesnych oraz krót-
kim odstępie od poprzedniej ciąży powinny regularnie konsultować swój stan 
zdrowia u ginekologa, stosując się do zaleceń lekarza, co istotnie wpłynie na 
zwiększenie prawdopodobieństwa donoszenia dziecka. 

Bez wpływu na poród przedwczesny nie zostaje również wiek matek.  
Z pracy Halimi Asl AA i wsp. wynika, iż odsetek wcześniactwa jest wyższy  
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u matek starszych [Halimi i in. 2017]. Pozytywne okazują się wyniki badań,  
z których wynika, że odpowiednia opieka prenatalna zmniejsza istotnie wystą-
pienie ryzyka porodu przedwczesnego.

Coraz częściej z wywiadu wynika, że kobiety ciężarne są obciążone róż-
nymi chorobami przewlekłymi. Do najczęstszych z nich należą cukrzyca  
i nadciśnienie tętnicze. Odpowiednia diagnostyka i leczenie kobiet z przewle-
kłymi chorobami przed ciążą zapobiega dalszym powikłaniom wśród matek  
i dzieci, natomiast nie ma dowodów, aby zmniejszało to częstość występowania 
porodów przedwczesnych [Iams i in. 2008]. Przykładowo, kontrola cukrzycy  
u matki w ciąży zmniejsza ryzyko wad wrodzonych o około 70%, natomiast 
porody przed terminem u kobiet z cukrzycą występują równie często, co  
w ogólnej populacji [Bhutta i in. 2011]. U kobiet z innymi schorzeniami, ta-
kimi jak choroby układu krążenia, toczeń układowy, czy choroby nerek jest 
większe prawdopodobieństwo decyzji lekarza o podjęciu się przedwczesnego 
porodu indukowanego przez cięcie cesarskie. Ważne jest, aby pamiętać o do-
bieraniu leków bezpiecznych dla płodu, jeśli jest konieczne leczenie pacjentki 
w czasie ciąży.

Omawiając przyczyny porodów przedwczesnych, należy zwrócić uwagę 
na dużą rolę, jaką odgrywają w nich choroby infekcyjne matki przebyte w cią-
ży, np. różyczka, toksoplazmoza, czy cytomegalia. Mogą one powodować nie 
tylko wcześniactwo, ale nawet poronienie oraz zespół wad wrodzonych. Wiele 
infekcji można uniknąć przez stosowanie rutynowych szczepień, a tym samym 
zmniejszyć szansę na chorobę matki w trakcie ciąży i uniknąć przedwczesne-
go porodu. Problem stanowią również infekcje wewnątrzmaciczne. Z badań 
wynika, że 25-40% wczesnych rozwiązań z tej przyczyny, natomiast stanowi 
to oszacowanie minimalne, gdyż zakażenie wewnątrzmaciczne jest trudne do 
wykrycia przy użyciu konwencjonalnych technik posiewowych [Relman i in. 
1990]. Zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku aktywacja wrodzonej od-
porności. Uwalniane zostają chemokiny i cytokiny, takie jak interleukina 8, 
interleukina 1β i czynnik martwicy nowotworu (TNF) α. Endotoksyny drob-
noustrojowe i cytokiny powodują produkcję prostaglandyn oraz enzymów roz-
kładających macierz. Prostaglandyny natomiast stymulują kurczliwość macicy, 
podczas gdy degradacja macierzy zewnątrzkomórkowej w błonach płodowych 
prowadzi do ich przedwczesnego pęknięcia, a tym samym do zbyt wczesnego 
porodu.

Dzięki przestrzeganiu odpowiedniej diety w okresie ciąży można uniknąć 
zachorowania na niektóre choroby zakaźne, w tym np. listeriozę, lub tok-
soplazmozę i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia odsetka porodów 
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przedwczesnych. Kobieta, aby zapobiec zakażeniu toksoplazmozą powinna 
wyeliminować surowe lub niedogotowanego mięso ze swojego jadłospisu oraz 
ograniczyć kontakt z odchodami kocimi [Lopez i in. 2000]. Zalecenia, które 
mają za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia toksoplazmozy u kobiet 
ciężarnych to obieranie i dokładne mycie warzyw oraz owoców przed jedze-
niem, gotowanie mięsa i unikanie spożywania jego surowych form. Ważne 
jest też dokładne czyszczenie powierzchni i przedmiotów w kuchni, które 
miały kontakt z surowym mięsem. 

Drogą pokarmową odbywa się także zakażenie listerią monocytogenes. Ko-
bietom ciężarnym zaleca się wyeliminowanie z diety niektórych produktów 
mlecznych oraz gotowych dań kupowanych w sklepach. Ryzyko zakażenia 
poprzez nabiał jest większe, jeśli mamy do czynienia z produktami niepaste-
ryzowanymi, jednak są doniesienia o przypadkach wystąpienia choroby nawet  
w wyniku spożycia produktów pasteryzowanych [Rebagliati i in. 2009].

Listeria często rozwija się w serach, głównie miękkich, takich jak feta, lub 
z przerostem pleśni: brie, czy camembert. Nie występuje natomiast w serach 
twarogowych, np.w serze wiejskim. Zalecana jest edukacja pacjentek w ciąży, 
aby nie spożywały produktów, które niosą za sobą ryzyko zakażenia. Ważne 
jest też, aby nie przechowywać innych produktów na tej samej półce w lodów-
ce, na której znajdują się sery, aby uniknąć kontaminacji. Odpowiednia dieta 
z eliminacją niektórych produktów zmniejsza ryzyko zakażenia, co sprzyja 
donoszeniu ciąży przez kobietę i poród w terminie. Co ciekawe, zakażenia 
wewnątrzmaciczne tym częściej wywołują poród przedwczesny, im jest mniej-
szy wiek ciążowy. W 21–24 tygodniu ciąży większość porodów samoistnych 
wiąże się z histologicznym zapaleniem błon płodowych, natomiast w wieku 
35– 36 tygodni przyczyna ta stanowi zaledwie 10% [Goldenberg i in. 2000]. 

Drobnoustroje mogą uzyskać dostęp do jamy owodniowej na drodze 
wstępującej z pochwy i szyjki macicy (najczęściej), rozsiew krwiopochodny 
przez łożysko, przypadkowe wprowadzenie podczas zabiegów inwazyjnych 
oraz przez wsteczne rozprzestrzenianie się przez jajowody [Russell, 1979]. Aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego można wyko-
nać screening w kierunku bakteryjnej waginozy u pacjentek w ciąży, która 
koreluje z zakażeniem wewnątrzmacicznym. Powstały również prace, z któ-
rych wynika, że przyczyną przedwczesnego rozwiązania może być też wcze-
śniejsze, przewlekłe zakażenie endometrium przed ciążą [Gomez i in. 1997]. 
Bez wpływu nie pozostaje szereg zakażeń niezwiązanych z narządami płcio-
wymi, takich jak odmiedniczkowe zapalenie nerek i bezobjawowy bakterio-
mocz, zapalenie płuc oraz zapalenie wyrostka robaczkowego, które mogą być 
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związane z przedwczesnym porodem [Goldenberg i in. 2005]. Nie należy więc 
bagatelizować żadnych objawów charakterystycznych dla infekcji u pacjentek 
w ciąży, gdyż pozornie czasem niegroźne stany chorobowe mogą nieść ze sobą 
poważne konsekwencje.

W obniżaniu liczby porodów przedwczesnych ma ogromne znacze-
nie zmniejszenie zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową, 
zwłaszcza kiłę [Donders i in. 1993]. Kiła i rzeżączka są związane z porodem 
przedwczesnym z ryzykiem względnym (RR) około 2, RR rzęsistkowicy wyno-
si około 1,3, natomiast RR chlamydii- 2 [Cotch i in. 1997; Sweet i in. 1987].

W wielu krajach prowadzone są programy edukacyjne oraz kampanie 
reklamowe mające na celu rozpowszechnianie stosowania prezerwatyw jako 
środka antykoncepcji, gdyż zapobiega to chorobom przenoszonym drogą 
płciową, w tym również HIV, oraz zmniejszanie odsetka nieplanowanych ciąż. 
Interwencje behawioralne i doradcze mogą prowadzić do 25% wzrostu prak-
tyki bezpiecznych zachowań seksualnych i 35% spadku częstości występowa-
nia chorób przenoszonych drogą płciową, a tym samym zmniejszenia liczby 
porodów przedwczesnych [Mize i in. 2002]. Poradnictwo, które koncentruje 
się na edukacji kobiet jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, iż kobiety 
heteroseksualne są bardziej podatne na zarażenie infekcją przenoszoną drogą 
płciową niż ich partnerzy. 

Zakończenie

Obecnie w krajach rozwiniętych można zaobserwować wyraźny trend 
wzrostowy przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych, a najbar-
dziej jest on zauważalny w grupie skrajnie niedojrzałych (noworodki urodzo-
ne przed ukończeniem 28 tyg. ciąży). Do znacznego poprawienia rokowania  
u tych dzieci przyczynił się rozwój neonatologii. Zwiększyła się również wiedza 
na temat czynników wpływających na ryzyko występowania porodu przed-
wczesnego oraz metody, aby mu przeciwdziałać. Należy jednak pamiętać, że 
mając na uwadze populację całego świata, większość wcześniaków rodzi się  
w krajach, w których nie ma powszechnego dostępu do opieki medycz-
nej. Skupienie wysiłku na dostarczeniu odpowiedniego sprzętu medycznego  
w biedniejsze regiony jak np. inkubatory oraz edukowanie populacji na temat 
czynników ryzyka i ich prewencji mogłoby znacząco poprawić statystykę po-
rodów przedwczesnych na całym świecie. 
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PRETERM BIRTH- 
 RISING PROBLEM OF XXI CENTURY.  

EPIDEMIOLOGY, RISK FACTORS 
AND PREVENTION

Summary: Children born prematurely are at higher risk of morbidity 
and mortality compared to general population. Currently in the world 
there is up to 15 million preterm newborns per year which translates 
to 1 per 10 children born prematurely. Unfortunately, the rising trend 
is visible in the number of pre-term deliveries. The are multiple factors 
like infections, maternal weight, mental illnesses or even time interval 
between pregnancies known to shorten the period of gestation or cau-
se congenital disorders in infants. The risk of pre-term labor can be 
lowered by preventing some of the factors. Development of neonatal 
care with use of modern technologies like CPAP or exogenous sur-
factant made significant rise in survival rate of preterm newborns and 
in particular of those considered as extreme preterm. What must be 
reminded is the fact that most of premature infants are born in regions, 
where availability of modern healthcare is limited.

Keywords: Preterm labor, Preterm newborn, Risk factors, Survival 
rate trends.



85

Mateusz Jeziorny1, Karolina Rogala2

BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA 
ZABIEGÓW WEWNĄTRZNOSOWYCH 

W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV-2

Streszczenie: Trwająca obecnie pandemia wirusa SARS-CoV-2 zmu-
sza wszystkich pracowników służby zdrowia do stawienia czoła nowym 
wyzwaniom. Ze względu na wysoką wiremię SARS-CoV-2 w jamie no-
sowej, wykonywanie zabiegów wewnątrznosowych wiąże się z jednym 
z największych zagrożeń przenoszenia infekcji na personel zabiegowy. 
Głównym celem artykułu jest analiza najnowszych badań i doniesień 
dotyczących profilu zakaźności SARS-CoV-2, jego potencjału aerozo-
lizacji i zanieczyszczenia pola operacyjnego, celem przedstawienia krót-
kiego podsumowania na temat bezpieczeństwa wykonywania zabiegów 
wewnątrznosowych podczas pandemii COVID-19. Bazy danych Pub-
Med, Wiley, Google Scholar i Web of Science zostały przeszukane pod 
kątem terminów "SARS-CoV-2" i "COVID-19" w połączeniu z ter-
minami "aerolizacja", "intranasal", "chirurgia", "wiremia", "skażenie" i 

"transmisja". Chirurgia wewnątrznosowa ma wysoki potencjał genero-
wania zakaźnego aerozolu podczas używania narzędzi o wysokiej pręd-
kości obrotowej, zwłaszcza szybkoobrotowych wiertarek. Tak zwane 

"zimne" narzędzia oraz narzędzia rotujące z niską prędkością obrotową, 
takie jak microdebrider, niosą ze sobą mniejsze ryzyko zanieczyszcze-
nia pola operacyjnego. Ze względu na wysoki odsetek bezobjawowych 
nosicieli COVID-19, zalecane są przedoperacyjne badania przesiewo-
we PCR-RT u wszystkich operowanych pacjentów. Podczas operacji 
chirurgicznych z udziałem pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 lub 
o nieznanym statusie infekcji należy rozważyć zastosowanie dodatko-
wych środków ochrony osobistej, takich jak sterylne plastikowe zasło-
ny lub innych konstrukcji mogących zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
aerozoli podczas zabiegu. Również przedoperacyjna dekontaminacja 
jamy nosowej pacjenta za pomocą środków antyseptycznych, takich 

1  Lekarz, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, Wrocław.
2  Lekarz, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, Wrocław.
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jak jodopowidon lub glukonian chlorheksydyny wykazuje potencjał 
w zakresie zmniejszenia wiremii wewnątrznosowej. Chociaż operacje 
wewnątrznosowe niosą ze sobą znacznie większy potencjał przenosze-
nia wirusa na personel medyczny, przestrzeganie reżimu sanitarnego 
pozwala znacznie zmniejszyć to ryzyko. Do działań tych należą przed-
szpitalne badania przesiewowe pacjentów, modyfikacja zarówno opie-
ki oddziałowej nad pacjentami szpitalnymi, jak i schematów postępo-
wania na sali operacyjnej oraz dodatkowe środki ochrony osobistej. 
Obecnie brak potwierdzonych doniesień o wzmożonym przenoszeniu 
wirusa SARS-CoV-2 na personel uczestniczący w trakcie zabiegów 
wewnątrznosowych.

Słowa kluczowe: operacje wewnątrznosowe, SARS-CoV-2, CO-
VID-19, ryzyko, aerozolizacja.
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Wstęp

12 marca 2020 roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła 
pandemię wywołaną nowym zoonotycznym wirusem z rodziny koronawi-
rusów, znanym jako SARS-CoV-2 (ang. severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2), który wywołuje ciężką chorobę dolnych dróg oddechowych  
o nazwie COVID-19 (akronim od "coronavirus disease 2019") [1]. Ze wzglę-
du na wysoki potencjał przenoszenia zakażenia pomiędzy ludźmi, pandemia 
COVID-19 ma głębokie konsekwencje społeczne, ekonomiczne oraz znacz-
nie obciąża publiczne systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Dnia  
21 września 2020 roku w swoim cotygodniowym raporcie WHO potwier-
dziła 30 milionów przypadków COVID-19 oraz ponad 950 tysięcy. zgonów 
nim spowodowanych na całym świecie [2]. Gwałtownie rozwijająca się pan-
demia zmusiła wiele rządów do zaprzestania normalnej działalności szpitali  
w celu zapewnienia zaplecza na wypadek konieczności hospitalizacji pa-
cjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Obecnie w wielu krajach ob-
serwujemy ponowne narastanie krzywej zakażeń związane z drugą, jesienną 
falą epidemii. Jednocześnie, ze względów ekonomicznych oraz społecznych 
wprowadzenie ostrych restrykcji (takich jak ograniczenie przemieszczania 
się) jest mniej prawdopodobne, co znacznie zwiększa ryzyko zarażenia wśród 
personelu medycznego. Większość szpitali wróciła również do przeprowadza-
nia planowych zabiegów operacyjnych. Obecnie stale publikowane są nowe 
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artykuły i raporty dotyczące COVID-19 - jednakże niektóre z nich wydają 
się być niespójne lub wręcz stawiają przeciwstawne tezy, co może zachęcać 
pracowników służby zdrowia do niebezpiecznych zachowań. Ze względu na 
nieznany czas zakończenia epidemii i ryzyko ciągłej obecności wirusa, do czasu 
wprowadzenia odpowiedniej szczepionki, niezbędna jest zmiana rutynowych 
procedur szpitalnych. Głównym celem badania była analiza aktualnej wiedzy 
(przeszukano bazy danych PubMed, Wiley's i Google Scholar) na temat profi-
lu zakaźności SARS-CoV-2, potencjału jego aerozolizacji i kontaminacji pola 
operacyjnego podczas wykonywania zabiegów wewnątrznosowych, a także 
przedstawienie zaleceń krajowych towarzystw otolaryngologicznych oraz pro-
pozycji wprowadzenia działań, które mogłyby zmniejszyć ryzyko przeniesienia 
zakażenia na personel medyczny.

Procedury generujące aerozole  
oraz związane z nimi ryzyko  
przenoszenia zakażenia

Aerozole definiuje się jako zawiesinę cząstek stałych lub ciekłych kropel  
o rozmiarach poniżej 5 μm w powietrzu [3]. Krople o wielkości mniejszej 
niż 10 μm podczas wdechu docierają do pęcherzyków płucnych, natomiast 
krople o wielkości 10-100 μm zatrzymują się w obrębie górnych dróg od-
dechowych [4]. Tylko małe krople <5 μm (określane również jako "jądra 
kondensacji") mogą pozostać w powietrzu przez dłuższy czas i tym samym 
być odpowiedzialne za powietrzną drogę transmisji [4, 5. Jądra kondensacji 
mogą również tworzyć się w wyniku wysychania początkowo większych (około  
20 μm średnicy) cząstek [5, 6]. Wirusy SARS-CoV-1 i grypy uważane są za 
oportunistyczne powietrzne czynniki chorobotwórcze, co oznacza, że przeno-
szą się drogą powietrzną tylko w sprzyjających warunkach (np. podczas za-
biegów generujących aerozol - ang. aerosol generating procedures - AGP) i są 
przenoszone między ludźmi przez krople o większej średnicy oraz przez bezpo-
średnie drogi kontaktu [3]. Obecnie, pomimo początkowych obaw, brak jest 
twardych danych potwierdzających, że SARS-CoV-2 powinien być uznawany 
za wirus przenoszony drogą powietrzną (czyli przenoszony przez cząsteczki <5 
μm, jak gruźlica, ospa wietrzna czy odra), a opracowania naukowe WHO po-
pierają tę tezę [7,8]. Podczas gdy dyskusja naukowa nadal trwa, WHO uznaje 
obecnie drogę kropelkową i bezpośredni kontakt jako główne drogi przeno-
szenia. Niektóre badania potwierdzają natomiast, że RNA SARS-CoV-2 jest 
wykrywalne w próbkach powietrza pobranych na oddziałach (zwłaszcza na 
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Oddziałach Intensywnej Terapii - OIT), gdzie hospitalizowani są chorzy na 
COVID-19 [9]. Stabilność cząsteczki SARS-CoV-2 jest podobna do SARS-
-CoV-1, a wirus okazuje się pozostawać aktywny do trzech godzin przeby-
wania w aerozolu oraz nawet do 72 godzin na powierzchniach z tworzyw 
sztucznych (wątpliwością pozostaje czy użyty w badaniu nebulizator może 
służyć symulacji tworzenia aerozoli podczas wykonywania AGP) [10]. Innym 
ograniczeniem jest fakt, że obecnie nie określono minimalnej dawki wirusa 
zakaźnej dla człowieka. Warto również zauważyć, że biorąc pod uwagę podob-
ną stabilność wirusów SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2, żadne badania ekspery-
mentalne przeprowadzone w przeszłości nie potwierdziły powietrznej drogi 
przenoszenia SARS-CoV-1 [11]. WHO uznaje za procedury wytwarzające 
aerozol (AGP): wentylację wysokim ciśnieniem (BiPAP i CPAP), intubację 
dotchawiczą, odsysanie dróg oddechowych, wentylację oscylacyjną wysokiej 
częstotliwości, tracheotomię, ćwiczenia fizjoterapeutyczne obejmujące klatkę 
piersiową, nebulizację, pobieranie plwociny oraz bronchoskopię [12, 13],na-
tomiast według przeglądu systematycznego przeprowadzonego przez Tran  
i wsp. tylko intubacja dotchawicza, wentylacja nieinwazyjna, tracheotomia 
i wentylacja manualna pozytywnie wiązały się ze zwiększonym ryzykiem 
przeniesienia SARS-CoV-1 na pracowników służby zdrowia [12]. Klasycznie 
opisane AGP nie obejmują żadnych endoskopowych, wewnątrznosowych za-
biegów chirurgicznych. Workman i wsp. przeprowadzili symulację na zwło-
kach (po wcześniejszym rozpyleniu fluorosceiny w obrębie jamy nosowej),  
w której użycie tzw. "zimnych" (czyli pozbawionych zasilania) narzędzi, ta-
kich jak endoskop, ssak nosowy, kleszczyki nosowe i microdebrider (o pręd-
kości obrotowej 5000 obrotów/min) nie powodowało generowania aerozo-
li. W tym samym eksperymencie wykazano, że tylko wiertarka chirurgiczna  
o dużej prędkości obrotowej (70000 obrotów/min.) generowała aerozol, któ-
ry spowodował zanieczyszczenie pola operacyjnego kroplami zawierającymi 
fluoresceinę w wielu rejonach znajdujących się odległości od 6 do 30 cm od 
miejsca użycia narzędzia. Uzyskano również znacznie większe skażenie pola 
operacyjnego po aktywacji wiertarki poza jamą nosa [14]. Wbrew tym usta-
leniom, w innej opublikowanej niedawno przez Sharma i wsp. pracy nie 
stwierdzono zanieczyszczeń kroplami lub rozpryskami w obrębie pola opera-
cyjnego po wykonanej endoskopii nosa, septoplastyce z turbinoplastyką przy 
pomocy microdebridera, funkcjonalnej endoskopowej operacji zatok przyno-
sowych (ang. functional endoscopic sinus surgery - FESS) wykonanej przy 
pomocy zimnych narzędzi oraz podczas użycia aspiratora ultradźwiękowego 

- wszystkie zabiegi wykonano na zwłokach. W trzech przypadkach: FESS przy 
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pomocy microdebridera, wierceniu wiertłem diamentowym w dziobie klino-
wym kości klinowej oraz podczas wiercenia wiertłem tnącym w wyrostku czo-
łowym kości szczękowej stwierdzono niewielką kontaminację kroplami. Do-
piero po zewnętrznej aktywacji wiertarki chirurgicznej doszło do poważnego 
zanieczyszczenia pola operacyjnego. Warto również zauważyć, że jednoczesne 
zastosowanie odsysania ogarniczyło kontaminację do zera [15]. Drugie, naj-
nowsze badanie Workmana i wsp. dotyczące możliwości produkcji aerozoli 
przez instrumentarium wewnątrznosowe potwierdziły znaczne wytwarzanie 
aerozoli (o średnicy cząstek 1-10 μm) generowanych przez wiertła wysoko-
rotacyjne (70 000 obrotów/min), z wiertłami tnącymi produkującymi więcej 
aerozolu niż wiertła diamentowe. Potwierdzono również rolę ssaka w redukcji 
powstawania aerozoli [64]. Te same badanie ponownie potwierdziło, że micro-
debrider i zimne instrumentarium nie wytwarzają cząstek aerozolu. W innym 
badaniu dotyczącym oparów wytwarzanych przez narzędzia chirurgiczne wy-
odrębniono nieuszkodzone cząsteczki wirusa HIV-1 z aerozoli generowanych 
przez końcówkę wiertarki o prędkości obrotowej 30 000 obrotów/min [16]. 
Zgodnie z tym eksperymentem, zabiegi z użyciem wiertarek chirurgicznych 
(np. operacje podstawy czaszki) niosły ze sobą ryzyko wytworzenia kropel na 
tyle dużych, by mogły powodować transmisję SARS-CoV-2 na personel sali 
operacyjnej.

Wiele badań potwierdziło, że również dym wytworzony w trakcie elektro-
koagulacji tkanek zawiera bardzo dużą ilość małych cząsteczek (>105/cm3), są 
one ponadto najmniejsze w porównaniu z innymi narzędziami - ich rozmiar to 
0,007-0,42 μm - dla porównania laser CO2 emituje cząstki o wielkości 0,1-0,8 
μm, a największe są produkowane przez skalpel ultradźwiękowy - 0,35-6,5 μm 
[17-22]. Co warte podkreślenia, wspomniany wyżej eksperyment Workmana 
i wsp. wykazał również, że elektrokoagulacja małżowin nosowych dolnych wy-
generowała cząstki o rozmiarze 1-10 μm - ich średnia średnica jest mniejsza 
od obserwowanej po użyciu wiertarki. W dymie chirurgicznym w przeszłości 
znajdowano nienaruszone wirusy wielu typów. Nieuszkodzony DNA HPV 
(ang. human papilloma virus – wirus opryszczki ludzkiej) był obecny w dymie 
chirurgicznym powstałym podczas usuwania brodawczaków skóry przy pomo-
cy lasera CO2 [23]. Ci sami autorzy dowiedli później możliwości przenoszenia 
wirusa HPV po narażeniu skóry cieląt na dym zawierający cząsteczki wirusa 
[24]. W innym badaniu DNA HPV-6 lub HPV-11 zidentyfikowano w 17  
z 27 próbek pobranych po usunięciu laserem CO2 brodawczaków krtani [25]. 
DNA wirusa HIV znaleziono w dymie wytwarzanym przez laser CO2, a za-
rażenie wirusem HIV hodowli komórkowych narażonych na działanie tego 
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dymu zostało opisane w pracy M. S. Baggish i wsp. [26]. Należy zauważyć, że 
infekcja komórek w tym eksperymencie utrzymywała się przez 14 dni i ustą-
piła po 28 dniach, co wskazuje, że DNA wirusa uległo uszkodzeniu w spo-
sób uniemożliwiający jego dalsze rozprzestrzenianie się. Również wirus HBV 
został wyodrębniony w dymie wydzielanym podczas operacji laparoskopo-
wych (10 spośród 11 pacjentów) [27]. Skalpele ultradźwiękowe generują dym  
o niższej temperaturze i zawierają więcej cząsteczek wirusów w porównaniu 
z laserem CO2 i elektrokoagulacją [16]. Biorąc pod uwagę średnią średnicę 
SARS-CoV-2 (60-140 nm) w porównaniu z HIV (110-128 nm), HBV (42-
45 nm) i HPV (52-55 nm), można przypuszczać, że SARS-CoV-2 także jest 
obecny w dymie chirurgicznym, ale nie opublikowano jeszcze na ten temat 
wiarygodnych danych [28-31]. 

Wirusy obecne w dymie chirurgicznym są zdolne do wywoływania in-
fekcji, choć jest to bardzo rzadkie. Istnieje tylko kilka udokumentowanych 
przypadków zakażenia wirusem HPV poprzez wdychanie dymu chirurgiczne-
go. Jednym z nich jest 42-letni ginekolog, który po wycięciu laserem kłykcin 
kończystych anogenitalnych zachorował na brodawczaka krtani typu HPV 
6 i 11 [32]. Innym opublikowanym przypadkiem jest 28-letnia pielęgniar-
ka, która wielokrotnie asystowała do zabiegów usunięcia kłykcin kończystych 
anogenitalnych metodą elektrochirurgiczną i laserową, u której również zdia-
gnozowano brodawczaki krtani spowodowane przez HPV typu 6 [33]. Brak 
jest doniesień na temat zakażeń spowodowanych przez inne wirusy, gdzie 
prawdopodobną drogą transmisji był dym chirurgiczny.

Analiza ryzyka transmisji SARS-CoV-2  
dla specjalistów otolaryngologii 

Wykonywanie operacji wewnątrznosowych

SARS-CoV-2 bardzo dobrze replikuje się zarówno w gardle, jak i w jamie 
nosowej, przy czym badania sugerują, że w jamie nosowej występuje większa 
wiremia [34]. Mediana czasu wydalania wirusów w próbkach oddechowych 
pobranych od chorych objawowych (wykrywalnych przez test molekularny 
RT-PCR) wynosi od 11 do 20 dni - według dotychczas opublikowanych 
badań [35-36], natomiast u chorych bezobjawowych czas ten jest krótszy  
i wynosi średnio 3 dni [36]. Ładunek wirusowy wykrywany u chorych bez-
objawowych lub przedobjawowych jest zbliżony do poziomu stwierdzanego 
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u chorych objawowych [34], przy czym zakaźność rozpoczyna się dwie i pół 
doby przed wystąpieniem objawów, a jej najwyższy szczyt wynosi około 14 
godzin przed ich wystąpieniem [37], co potwierdzają liczne doniesienia o no-
sicielach bezobjawowych jako źródłach epidemii [38]-[40]. Badanie analizują-
ce obecność przeciwciał SARS-CoV-2 w populacji kalifornijskiej sugeruje, że 
częstość występowania wirusa jest od 50 do 85 razy większa od liczby rozpo-
znanych przypadków [41].

Początkowo wielu badaczy i specjalistów podniosło alarm z powodu rze-
komo wysokiego ryzyka transmisji SARS-CoV-2 dla personelu chirurgicznego. 
Wiele profesjonalnych medycznych portali internetowych informowało o tym 
samym doniesieniu o transmisji zakażenia COVID-19 na personel medyczny 
w Chinach, powołując się na list Patela i wsp. opublikowany w czasopiśmie 
Neurosurgery [42]. Informacje zawarte w tym liście oparte na anegdotycznych 
i niepotwierdzonych danych zostały później zakwestionowane przez personel 
szpitala w którym doszło do zakażenia [43]. Zdarzenie to, w którym u 14 człon-
ków personelu (10 pielęgniarek i 4 neurochirurgów) rozpoznano COVID-19, 
zostało początkowo uznane za zakażenie śródoperacyjne. Według późniejczego 
dochodzenia, przeprowadzonego w celu wyjaśnienia sytuacji, do 31 marca nikt 
z personelu medycznego uczestniczącego w operacji nie zachorował na CO-
VID-19, natomiast wspomniany zabieg (endoskopowa przezklinowa resekcja 
gruczolaka przysadki mózgowej) został przeprowadzony 6 stycznia. Również 
tylko czterech z czternastu zakażonych członków personelu miało bezpośredni 
kontakt z pacjentem z dodatnim wynikiem na SARS-CoV-2. Dotychczas nie 
opublikowano potwierdzonych doniesień o transmisji SARS-CoV-2 do pra-
cowników ochrony zdrowia w wyniku zabiegów wewnątrznosowych. 

Opieka przedoperacyjna, szpitalna i śródoperacyjna 

Zgodnie z zaleceniami wielu towarzystw otolaryngologicznych [44-45], 
w większości szpitali na całym świecie w trakcie eskalacji epidemii odwołuje 
lub odracza się przyjęcia na oddziały otolaryngologiczne pacjentów do opera-
cji planowych. W razie potrzeby zaopatrywane są jedynie pilne i nagłe stany 
chorobowe wymagające interwencji chirurgicznej (takie jak zabezpieczenie 
drożności dróg oddechowych, diagnostyka i leczenie nowotworów, ciężkie 
zakażenia z ryzykiem powikłań wewnątrzczaszkowych, wewnątrzgałkowych 
lub septycznych). W tej sytuacji, biorąc pod uwagę brak pewności co do 
dalszego przebiegu pandemii i ryzyko jej długotrwałego utrzymywania się  
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(być może aż do czasu wprowadzenia szczepionki) rodzi się pytanie, jak bez-
piecznie przywrócić normalne funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

Należy wprowadzić zmodyfikowane podejście do pacjenta, obejmujące 
zmianę zasad przyjęcia do szpitala, opiekę na oddziale, schemat postępowania 
na sali operacyjnej i opiekę pooperacyjną. Według zaleceń American Society 
of Anesthesiologists (ASA) i Anaesthesia Patient Safety Foundation należy 
przeprowadzić staranny wywiad przed przyjęciem pacjenta do szpitala, obej-
mujący między innymi: ekspozycję na osobę, u której w ciągu ostatnich 14 
dni zdiagnozowano COVID-19 lub objawy; niewyjaśnioną gorączkę, kaszel, 
duszność, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy, gardła i/lub nową utrata smaku 
lub zapachu w ciągu ostatnich dwóch tygodni [46]. Niemniej jednak, biorąc 
pod uwagę duży odsetek bezobjawowych nosicieli (w związku z badaniem 
Gudbjartssona i wsp. 43% pacjentów SARS-CoV-2 dodatnim testem RT-P-
CR na Islandii nie miało żadnych objawów) [47], zaleca się wykonanie testu 
RT-PCR przed zabiegami planowymi lub w przypadku pacjentów, których 
stan umożliwia oczekiwanie na wynik testu. Do oceny przedoperacyjnej nie 
należy stosować szybkich testów na obecność przeciwciał ze względu na długi 
czas serokonwersji (11-14 dni), możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej z in-
nymi koronaawirusami dającymi fałszywie pozytywne wyniki, a także donie-
sienia o słabej, późnej lub nieobecnej odpowiedzi immunologicznej skutkują-
cej wytworzeniem przeciwciał [48-50]. Również szybkie testy diagnostyczne 
oparte na wykrywaniu antygenu wirusa nie są na chwilę obecną zalecane  
w celu wykonywania przedoperacyjnych badań przesiewowych, ponieważ 
testy te wykrywają antygen tylko wtedy, gdy wirus aktywnie się replikuje  
(co ma miejsce we wczesnym lub ostrym okresie zakażenia), a ich czułość 
może wahać się od 34% do 80% [51]. Ze względu na ryzyko uzyskania fał-
szywie ujemnych wyników testu PCR-RT, podczas wykonywania procedur 
generujących aerozol należy stosować środki ochrony zabezpieczające przed 
transmisją wirusa drogą kropelkową (m.in. maskę o stopniu ochrony FFP3,  
a w przypadku jej niedostępności FFP2 lub co najmniej N95; ochronę oczu 
za pomocą gogli lub przyłbicy, przy czym okulary korekcyjne nie są wystarcza-
jące; wodoodporny, jednorazowy fartuch chirurgiczny; jednorazowe rękawice 
i jednorazowy czepek) [46]. Dodatkowe środki ochrony osobistej, takie jak 
przezroczyste plastikowe zasłony lub pudełka do intubacji i ekstubacji chore-
go, zostały doraźnie i samodzielnie wprowadzone przez prawocników ochrony 
zdrowia podczas pandemii w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się 
aerozolu i kontaminacji sali operacyjnej. Ich stosowanie należy rozważyć, ale 
uzależnić od indywidualnych warunków (w tym przedoperacyjnej oceny dróg 
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oddechowych pacjenta), ponieważ brak obecnie oficjalnych zaleceń dotyczą-
cych stosowania dodatkowych środków ochrony osobistej tego rodzaju, a na-
leży mieć na uwadze, że mogą one komplikować procedurę intubacji [52-54]. 
Podobne techniki z wykorzystaniem przezroczystych środków barierowych 
zostały również zaproponowane w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się 
aerozoli podczas zabiegów wewnątrznosowych. Dotychczas na rynku brak 
jest certyfikowanych rozwiązań do takich zastosowań. ENT UK (Brytyjskie 
Towarszystwo Otolaryngologiczne) opublikowała interesującą propozycję ze-
społu Rokade i wsp. dotyczącą zastosowania jednorazowego obłożenia chirur-
gicznego standardowo stosowanego dla mikroskopu operacyjnego (zwykle jest 
ono powszechnie dostępne) w celu stworzenia sterylnego, podciśnieniowego 
i izolowanego środowiska do wykonywania operacji wewnątrznosowych [55]. 
Kolejne badanie prezentujące obłożenie NOVID (ang. Negative-Pressure 
Otolaryngology Viral Isolation Drape) - składający się z przezroczystego pla-
stikowego obłożenia chirurgicznego zawieszonego nad głową pacjenta i po-
lem operacyjnym z możliwością odsysania umieszczonego wewnątrz komory) 
również wykazało minimalizację zanieczyszczenia otoczenia pola operacyjnego 
[56]. Takie lub podobne rozwiązania, tworzone nawet własnymi siłami i przy 
pomocy dostępnego sprzętu, wydają się być zdecydowanie zalecane w przypad-
ku operacji pacjentów SARS-CoV-2 dodatnich lub o nieznanym statusie. Ba-
zując na przytoczonych wcześniej doświadczeniach na zwłokach, modyfikacja 
techniki operacyjnej polegająca na równoczesnym stosowaniu ssania wewnątrz 
jamy nosa podczas używania narzędzi z mechanizmem rotującym (takich jak 
microdebrider czy wiertarka) oraz wyjątkowa ostrożność w celu uniknięcia ich 
zewnętrznej (czyli poza jamą nosa) aktywacji ma kluczowe znaczenie dla unik-
nięcia skażenia pola operacyjnego i zminimalizowania ryzyka aerozolizacji, jak 
również przenoszenia wirusa na personel sali operacyjnej.

Rola środków antyseptycznych  
w redukcji wiremii w obrębie jamy nosa

Jodopowidon (PVP-I) jest znany z szerokiego działania przeciwwiruso-
wego, antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego. PVP-I w rozcieńczeniu 1:30 
(odpowiadającym stężeniu 0,23% PVP-I) wykazał doskonały (99,99% stopień 
inaktywacji) potencjał przeciwwirusowy zarówno przeciwko wirusom SARS-

-CoV-1, jak i MERS po 15 sekundach ekspozycji in vitro [57]. Podczas gdy 
badanie in-vitro porównujące wpływ różnych stężeń (10% i 5%) PVP-I na 
komórki nabłonka ludzkiego układu oddechowego wykazało jego zdolność 
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cilotoksyczną, inne badanie Glucka i wsp. na ludziach wykazało brak cyto- lub 
genotoksyczności po jednorazowym i wielokrotnym użyciu dyspersji liposo-
mowej z jodopowidonem (badano stężenia 2,2, 4,4 i 0% jako kontrolnie) jako 
sprayu do nosa. Nie stwierdzono również wpływu na zmysł węchu, aktywność 
rzęsek oraz istotnych klinicznie zmian w wyglądzie śluzówki [58]. Ponadto 
PVP-I rzadko wywołuje reakcje alergiczne i nie jest drażniący dla błony ślu-
zowej nosa [59-60]. Obecnie w Stanach Zjednoczonych prowadzone są trzy 
badania kliniczne badające wpływ PVP-I na SARS-CoV-2 (NCT04344236, 
NCT04364802 i NCT04347954). Biorąc pod uwagę jego bezpieczeństwo, 
wysoką dostępność, niski koszt i udokumentowaną zdolność inaktywacji czą-
steczek wirusów, niektórzy autorzy sugerowali już stosowanie 0,5% roztworu 
PVP-I do śluzówki nosa, jamy ustnej i gardła u chorych z potwierdzonym lub 
przewidywanym zakażeniem COVID-19 [61]. 

Glukonian chlorheksydyny (CH) jest kolejnym znanym, szeroko dostęp-
nym środkiem antyseptycznym dostępnym zazwyczaj jako płyn do płukania 
jamy ustnej. Żel do nosa o stężeniu 0,12% CH był w przeszłości pomyślnie 
przebadany w celu przeprowadzenia okołooperacyjnej dekontaminacji jamy 
nosowej w celu zmniejszenia zakażeń szpitalnych po operacjach kardiochirur-
gicznych [62]. Aktywność wirusowa CH jest niższa niż PVP-I (30 sekundowy 
czas inaktywacji) i jest on skuteczny wobec wirusów otoczkowych (SARS-

-CoV-2 jest takim wirusem). Glukonian chlorheksydyny w zmiennych stęże-
niach (0,2%, 0,12%, 0,06% i 0,03%) był badany in vitro w błonie śluzowej 
nosa królika i wykazał dodatni, zależny od dawki i liniowy efekt drażniący 
(mierzony jako naciek błony śluzowej przez neutrofile i utratę rzęsek) [63]. 

W świetle tych faktów uzasadnione jest rozważenie okołooperacyjnej 
aplikacji nosowej PVP-I lub CH przed operacjami wewnątrznosowymi w celu 
zmniejszenia wiremii u pacjentów z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2. Jed-
nak ze względu na mniejszą możliwość wystąpienia działań niepożądanych na 
błonę śluzową nosa, PVP-I wydaje się być preparatem bezpieczniejszym. Ze 
względu na ryzyko indukcji kichania, a tym samym aerolizacji wirusa po apli-
kacji nosowej, zaleca się stosowanie tych środków po indukcji znieczulenia 
i stabilizacji pacjenta. Pomimo korzystnego przewidywanego profilu ryzyka/
korzyści, oba leki wciąż wymagają dalszych badań w celu udowodnienia ich 
skuteczności w proponowanych zastosowaniach.
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Wnioski

Wirus SARS-CoV-2 niesie ze sobą ogromne ryzyko dla pracowników 
służby zdrowia, zwłaszcza dla specjalistów otolaryngologii. Jak dotąd potwier-
dzono przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 drogą kropelkową i kontakto-
wą. Dotychczas nie został natomiast uznany za wirus przenoszony drogą po-
wietrzną, ale prawdopodobnie ma potencjał zakaźny podczas wykonywania 
procedur generujących aerozole, w tym operacji wewnątrznosowych. Dotych-
czas nie opublikowano jeszcze przypadków śródoperacyjnej transmisji wirusa 
między dodatnim pacjentem a personelem medycznym sali operacyjnej. Do 
czasu zakończenia pandemii należy stosować procedury zwiększonej ochrony, 
w tym wprowadzenie przedszpitalnego badania przesiewowego pacjenta SAR-
S-CoV-2, modyfikację opieki nad pacjentem na oddziale oraz modyfikację 
procedur na sali operacyjnej i techniki operacyjnej. W przypadku pacjentów  
z dodatnim wynikiem testu SARS-CoV-2 dodatkowe środki ochronne takie 
jak przezierne zasłony lub pudełka mogą pomóc zmniejszyć ryzyko wystą-
pienia aerozolizacji i następczego narażenia personelu medycznego. Również 
znane już środki antyseptyczne mogą zmniejszyć wiremię w jamie nosowej, 
redukując ilość aerozolizowanych cząstek wirusa.

Głównym ograniczeniem tego badania jest szybko zmieniający się stan 
wiedzy na temat SARS-CoV-2. W miarę publikowania kolejnych opraco-
wań i raportów, niektóre z proponowanych rozwiązań mogą okazać się mniej 
lub bardziej użyteczne. Na razie jednak duża nieprzewidywalność przebiegu 
choroby u poszczególnych osób i zgłaszane zwiększone ryzyko narażenia oraz 
śmiertelności wśród specjalistów ds. otolaryngologii na całym świecie wymu-
szają ogromną ostrożność i podejmowanie wszelkich działań mających na celu 
ochronę personelu.
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SAFETY OF PERFORMING INTRANASAL SURGERIES 
DURING SARS-COV-2 PANDEMIC

Summary: Current SARS-CoV-2 pandemic forces all health pro-
fessionals to face new challenges. Due to a high viral load of SAR-
S-CoV-2 in the nasal cavity, performing intranasal procedures carry 
one of the highest risks of infection transmission. Main objective was 
to analyze latest studies regarding SARS-CoV-2 infectiousness profi-
le, aerosolization potential and surgical field droplet contamination to 
give brief view on safety of performing intranasal surgical procedures 
during COVID-19 pandemic. PubMed, Wiley, Google Scholar and 
Web of Science databases were searched for terms “SARS-CoV-2” and 

“COVID-19” in conjunction with “aerolisation”, “intranasal”, “surge-
ry”, “viral load”, “contamination” and “transmission". Intranasal sur-
geries have a high potential of generating infectious aerosol when using 
powered instrumentation, especially high-speed rotating drills. Cold 
instrumentation, and low-speed rotating tools such as microdebrider 
carries less risk of contamination of the surgical field. Due to the high 
percentage of COVID-19 asymptomatic carriers, proper preoperative 
patient PCR-RT screening is essential. During SARS-CoV-2-positive 
or unknown status patient surgery, use of additional PPE such as steri-
le plastic drapes or boxes should be considered. Also, preoperative de-
contamination of a patient’s nasal cavity with antiseptics such as povi-
done-iodine or chlorhexidine gluconate shows potential in decreasing 
viral load. Although intranasal surgeries carry significantly higher po-
tential of transmitting virus to medical staff, compliance with sanitary 
regime significantly reduces this risk. Pre-hospital patient screening, 
modification of hospital patient care and surgical routines could mit-
igate risk of health care workers being infected. For now, there are no 
confirmed reports of virus transmission following intranasal surgeries.

Keywords: intranasal surgeries, SARS-CoV-2, COVID-19, risk trans-
mission, aerosolization.
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Wirus SARS-Cov-2  
a płodność człowieka.  

Co na ten moment wiemy?

Streszczenie: Infekcja COVID-19 powodowana przez wirusa SARS-
-CoV-2 objawia się m.in. wysoką gorączką. Za główne wrota zakaże-
nia uważa się komórki z receptorami dla ACE2 i proteazy TMPRSS2. 
Celem tego rozdziału jest przegląd aktualnej wiedzy na temat wpływu 
SARS-CoV-2 na układ rozrodczy człowieka i jego zdolność do prokre-
acji, a także wpływu pandemii na zagadnienia związane z medycyną 
rozrodu. Na ten moment wydaje się, że męski układ rozrodczy może 
być bardziej narażony na konsekwencje infekcji COVID-19 niż żeński. 
Może to jednak wynikać z ograniczonej liczby dotychczas przeprowa-
dzonych badań. 

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, płodność, medycyna 
rozrodu.

ORCID: 0000-0001-8573-764X.

Wstęp

Infekcja spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 w zaledwie parę 
miesięcy osiągnęła status globalnej pandemii oficjalnie ogłoszonej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia WHO (z ang. World Health Organization) w mar-
cu 2020 r. Chorobę, którą powoduje nowy, nieidentyfikowany wcześniej jako 
ludzki patogen, wirus SARS-CoV-2, nazwano COVID-19. Objawy infekcji 
zazwyczaj przypominają grypę lub przeziębienie – pojawiają się m.in. wyso-
ka gorączka, kaszel, duszności i zmęczenie, czy utrata węchu i smaku [CDC, 

1  Biolog; studentka, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
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2020]. U części pacjentów infekcja doprowadza do rozwinięcia się zespo-
łu ostrej niewydolności oddechowej, sepsy, a nawet zgonu [WHO, 2020].  
W momencie pisania tej pracy (wrzesień 2020) liczba chorych zakażonych 
SARS-CoV-2 na całym świecie przekroczyła 33,7 mln, liczba zgonów prze-
kroczyła 1 mln, a ozdrowieńców – ponad 25 mln [Worldometer, 2020]. 

Pojawienie się nowego koronawirusa całkowicie przeorganizowało pracę 
placówek medycznych, ale także stało się punktem wyjścia do nowych prac 
badawczych, czy badań klinicznych. Wymusiło również utworzenie nowych 
rekomendacji dotyczących leczenia nie tylko samej infekcji COVID-19, ale 
też sposobu kontynuacji leczenia wielu schorzeń przewlekłych, w tym związa-
nych z medycyną rozrodu. Celem niniejszego rozdziału jest przegląd aktualnej 
wiedzy dotyczącej wpływu infekcji wirusem SARS-CoV-2 na układ rozrodczy 
i płodność człowieka, a także konsekwencji pandemii wpływających na zagad-
nienia związane z medycyną rozrodu.

Nowy patogen – co o nim wiemy?

SARS CoV-2 (z ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 
należy do rodziny wirusów RNA – Coronaviridiae – opisanej po raz pierwszy 
w 1968 roku [Almeida i in., 1968, s.650], a oficjalnie uznanej za osobną ro-
dzinę w 1975 roku [ICTV, 2020]. Charakterystyczną nazwę koronawirusy za-
wdzięczają wypustkom w otoczce, które w mikroskopii elektronowej przypo-
minają ozdobną koronę (z łac. corona – wieniec, korona) [Almeida i in., 1968, 
s.650; Khalili i in. 2020, s.506-520]. Do początku XXI wieku uznawano je za 
patogeny niestanowiące istotnego zagrożenia chorobotwórczego dla człowie-
ka [Cui i in., 2019, s.181-192]. Dopiero pojawienie się łatwo przenoszących 
się, patogennych SARS-CoV oraz MERS-CoV (z ang. Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus) zwróciło uwagę świata na tę rodzinę wirusów. Obec-
nie łączy się je z infekcjami układu oddechowego i pokarmowego, zarówno  
u ludzi, jak i zwierząt [Cui i in., 2019, s.181-192].

Podobnie jak SARS-CoV, SARS-CoV-2, aby wniknąć do komórek orga-
nizmu, musi związać się swoim białkiem S (białkiem „kolca”, z ang. spike pro-
tein) z receptorem gospodarza dla enzymu konwertującego angiotensynę typu 
2 (ACE2) [Cui i in., 2019, s.181-192; Stanley i in. 2020, s. 33-43; Yan i in., 
2020, s. 1444-1448]. mRNA ACE2 ulega ekspresji w co najmniej 72 tkan-
kach, w tym w płucach, jelicie cienkim, nerkach i nadnerczach, czy jądrach 
[Hamming i in., 2004, s. 631-637; The human protein atlas – ACE2, 2020]. 
Istnieją silne przesłanki, by twierdzić, że w procesie tym bierze udział także 
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enzym gospodarza – transbłonowa serynowa proteaza 2 (z ang. transmembra-
ne serine protease 2, TMPRSS2), która, podobnie jak ACE2, ulega ekspresji  
w wielu tkankach ludzkiego organizmu [Stanley i in. 2020, s. 33-43; Wang  
i in., 2020]. Jej istotną rolę dla procesu wnikania wirusa do komórek potwier-
dzono w badaniach na komórkach tkanki płucnej, w których wykazano, że 
inhibicja TMPRSS2 blokuje wniknięcie koronawirusa do komórek i jego 
rozprzestrzenianie się [Hoffmann i in., 2020, s.271-280; Stanley i in., 2020,  
s. 33-43; Wang i in., 2020]. Prawdziwymi wrotami dla SARS-CoV-2 są jed-
nak tkanki, w których ACE2 oraz TMPRSS2 ulegają ko-ekspresji – pneumo-
cyty typu II w płucach, komórki kubkowe w jamie nosowej oraz enterocyty  
w jelicie krętym [Ziegler i in., 2020, s.1016-1035].

Przytoczone wyżej dane należy jednak traktować jako nieostateczne, wy-
znaczające dalsze kierunki poszukiwań mechanizmów związanych z wnika-
niem nowego koronawirusa do komórek.

Wpływ na układ rozrodczy męski

Mężczyźni, podobnie jak w przypadku SARS-CoV, są bardziej niż ko-
biety narażeni na infekcję nowym koronawirusem oraz przechodzą ją bardziej 
objawowo [Karlberg i in., 2004, s.229-231; Khalili i in. 2020, s.506-520].  
U części pacjentów obserwuje się zapalenie jąder, które najpewniej ma pod-
łoże nie tyle infekcyjne, ile autoimmunologiczne [Youssef i in., 2020]. Nie 
należy też bagatelizować wpływu samej gorączki w przebiegu infekcji na układ 
rozrodczy męski [Youssef i in., 2020]. Na niekorzyść mężczyzn zakażonych 
SARS-CoV-2 wpływa też wysoka ekspresja ACE2 w jądrach (w komórkach 
Leydiga i komórkach kanalików nasiennych) oraz w komórkach pęcherzyka 
nasiennego [The human protein atlas – ACE2, 2020]. Warto zaznaczyć, że na 
razie nie potwierdzono ko-ekspresji ACE2 i TMPRSS2 w komórkach jądra, 
w tym plemnikach [Stanley i in., 2020, s.33-43]. W opublikowanych danych 
pochodzących z przeglądu sześciu badań naukowych poświęconych analizie 
nasienia pobranego w sumie od 120 mężczyzn chorych na COVID-19 jedynie 
w jednym z nich w próbkach wykryto obecność RNA SARS-CoV-2 [Khalili 
i in. 2020, s.506-520]. W badaniu tym brało udział 38 pacjentów, zaś wirusa 
zidentyfikowano w próbkach nasienia od sześciu pacjentów, z czego czterech 
było w aktywnej fazie choroby [Li i in., 2020].

Na poziomie komórkowym infekcje wirusowe są w stanie doprowadzić 
do uruchomienia mechanizmów związanych ze stresem oksydacyjnym [Liu 
i in., 2017, s. 580-586; Khomich i in., 2018, s. 392; Anifandis i in., 2020, 
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s. 157-159]. W związku z licznymi przesłankami dotyczącymi negatywnego 
wpływu stresu oksydacyjnego na płodność męską (np. obserwowanej reduk-
cji ruchu postępowego plemników, czy nasilenia fragmentacji DNA) można 
przypuszczać, że wirus SARS-CoV-2, który może doprowadzić do niekontro-
lowanej odpowiedzi immunologicznej, może również niekorzystnie wpływać 
na DNA plemników [Anifandis i in., 2020, s. 157-159; Dutta i in., 2020].  
W pilotażowym badaniu kohortowym poświęconym analizie wpływu obecno-
ści SARS-CoV-2 na parametry nasienia przebadano próbki nasienia pocho-
dzące od dwóch aktywnie zakażonych, osiemnastu ozdrowieńców i czterna-
stu zdrowych ochotników [Holtmann i in., 2020, s.233-238]. Na podstawie 
uzyskanych wyników oraz ich korelacji m.in. z ciężkością objawów w trakcie 
infekcji oraz porównaniu ich z grupą kontrolną zauważono, że łagodne 
przejście COVID-19 nie ma większego wpływu na parametry nasienia.  
Za to przy nasilonych objawach obserwuje się znaczne zmiany między innymi 
w postaci obniżonej koncentracji plemników, mniejszej objętości ejakulatu, 
czy znacznie obniżonego odsetka plemników o ruchu postępowym [Holt-
mann i in., 2020, s.233-238].

Badano także wpływ infekcji SARS-CoV-2 na układ hormonalny męż-
czyzn – porównano stężenie hormonów płciowych u 81 mężczyzn w wieku 
rozrodczym zakażonych SARS-CoV-2 z wynikami 100 zdrowych mężczyzn  
w tym samym wieku [Ma i in., 2020]. Zaobserwowano znaczne obniżenie po-
ziomu stosunku hormonów folikulotropowego do luteinizującego (FSH/LH) 
i testosteronu do hormonu luteinizującego (T/LH) oraz znaczne podwyższe-
nie LH w surowicy. Uzyskane wyniki pozwoliły także powiązać u pacjentów 
chorych na COVID-19 poziom białka C-reaktywnego (CRP) w surowicy  
ze stosunkiem T/LH [Ma i in., 2020]. Jak zwracają uwagę autorzy, „to ba-
danie dostarcza pierwszych bezpośrednich dowodów wpływu infekcji CO-
VID-19 na męskie hormony płciowe, zwracając większą uwagę na ocenę 
funkcji gonad wśród pacjentów-ozdrowieńców (…) zwłaszcza mężczyzn  
w wieku rozrodczym” [Ma i in., 2020].

Wpływ na układ rozrodczy żeński i ciążę

O trudnościach w ocenie wpływu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 
na układ rozrodczy żeński świadczyć może mniejsza (na ten moment) ilość 
prac dotyczących tego zagadnienia. Zapewne wynika to m.in. z innej do-
stępności materiału do badań w przypadku gamet żeńskich niż męskich. Do-
tychczas oceniono m.in. ekspresję ACE2 i TMPRSS2 w tkance jajnikowej 
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pochodzącej od naczelnych (z wyłączeniem gatunku człowieka) – część po-
pulacji oocytów wykazała ko-ekspresję ACE2 i TMPRSS2, czego nie zaob-
serwowano w komórkach somatycznych tkanki jajnikowej [Stanley i in. 2020,  
s. 33-43]. Zauważono też wysoką ekspresję ACE2 i niską TMPRSS2 w ludz-
kich komórkach warstwy ziarnistej jajnika [Stanley i in. 2020, s. 33-43]. Po-
dobnie jak u mężczyzn, nie można wykluczyć potencjalnego negatywnego 
wpływ stresu oksydacyjnego na procesy toczące się w gametach żeńskich, np. 
metylację DNA [Anifandis i in., 2020, s. 157-159]. Do kwietnia 2020 roku 
nie potwierdzono w badaniach obecności koronawirusa w wydzielinie z po-
chwy, czy w wodach płodowych [Segars i in., 2020 s. 1140-1149].

Obecnie wciąż dysponujemy ograniczoną liczbą badań poświęconych cię-
żarnym pacjentkom COVID+. W badaniach poświęconych SARS-CoV zaob-
serwowano, że infekcja przebiega ciężej u pacjentek ciężarnych w porównaniu 
do pacjentek nieciężarnych, częściej powodując u tych pierwszych niewydol-
ność nerek, rozsianą koagulopatię wewnątrznaczyniową, czy zgon [Lam i in., 
2004, s. 771-774]. Z metaanalizy poświęconej porównaniu objawów u ciężar-
nych chorujących na SARS-CoV, SARS-CoV-2 i MERS wynika, że kobiety  
w ciąży zarażone koronawirusem są bardziej narażone na powikłania położnicze 
(większy odsetek porodów przedwczesnych, konieczności hospitalizacji 
na oddziałach intensywnej terapii czy poronień) niż populacja zdrowych 
ciężarnych, z czego najciężej ciężarne przechodzą infekcję koronawirusem 
MERS. Co istotne, żadne z badań włączonych w metaanalizę nie wykazało 
przeniesienia wirusa CoV z matki na płód w macicy [Diriba i in. 2020, s.39]. 

SARS-CoV-2  
a techniki wspomaganego rozrodu  
i oncofertility

Techniki wspomaganego rozrodu (z ang. Assisted Reproductive Technology, 
ART), związane są zarówno z leczeniem niepłodności, jak i z działaniami zabez-
pieczającymi płodność danego pacjenta w przypadku choroby nowotworowej 
(tzw. oncofertility). Według przyjętej definicji są to „wszelkie terapie lub pro-
cedury, które obejmują obróbkę in vitro ludzkich oocytów i nasienia, lub za-
rodków w celu uzyskania ciąży” [Zegers-Hochschild i in., 2009, s.2683-2687].  
W lipcu 2020 roku ukazało się wspólne stanowisko towarzystw zajmujących się 
medycyną rozrodu dotyczące stosowania ART w dobie pandemii, w którym 
podkreślono m.in. istotność informowania pacjenta o wszystkich dostępnych 
ścieżkach postepowania, w tym możliwości odroczenia leczenia [Veiga i in., 
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2020 s. 484-485]. Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriolo-
gii ESHRE (z ang. European Society of Human Reproduction and Embryology) 
w odpowiedzi na najczęstsze pytania od pacjentów zwraca uwagę na brak wy-
starczających danych potwierdzających bezpieczeństwo podejmowania dzia-
łań prokreacyjnych, jak i stosowania ART w czasie pandemii koronawirusa 
[ESHRE, 2020]. Odroczenie starań w mało pilnych przypadkach określono 
jako racjonalne podejście. Swoje stanowisko ESHRE argumentuje następu-
jąco: „(…) infekcje wirusowe mogą być bardziej problematyczne dla kobiet 
w ciąży, niektóre leki stosowane u pacjentek zakażonych wirusem mogą nie 
być zalecane w okresie ciąży, a konsekwencje zachorowania na COVID-19  
u kobiet w ciąży nie są dobrze znane. Na ten moment nie jest także jasne, czy 
wirus może przenosić się wertykalnie z matki na płód” [ESHRE, 2020].

Zdania co do bezpieczeństwa procedur laboratoryjnych, np. zapłodnie-
nia in vitro, są podzielone. Mimo wypracowanych od lat standardów postę-
powania i podejmowania środków zabezpieczających przed kontaminacją, nie 
można całkowicie wykluczyć skażenia środowiska laboratorium [Anifandis  
i in., 2020, s. 157-159]. Nowy koronawirus może utrzymywać się w po-
wietrzu nawet kilka godzin, a w procedurach ART używa się w większości 
jednorazowego sprzętu i akcesoriów zrobionych z plastiku – udowodniono,  
że wirus może utrzymywać się na nim nawet 72h [van Doremalen i in., 2020, 
s. 1564-1567]. Biorąc pod uwagę obecny brak szczegółowych danych na 
temat możliwości transmisji wirusa drogą płciową [Entezami i in., 2020], 
czy wpływu COVID-19 na zapłodnienie, implantację i pierwsze podziały 
zarodkowe w naturalnych warunkach, procedury ART, które odbywają się 
w ściśle kontrolowanym środowisku, mogą być postrzegane jako bezpiecz-
niejsze [Stanley i in., 2020, s. 33-43]. Jednocześnie ESHRE zaleca, co warto 
podkreślić, kontynuację działań w zakresie ART w sytuacjach naglących, np.  
u pacjentów onkologicznych [ESHRE, 2020]. Podobne stanowisko prezentu-
je m.in. Włoskie Towarzystwo Płodności, Rozrodczości i Medycyny Repro-
dukcyjnej (z wł. Società Italiana Fertilità e Sterilità-Medicina della Riproduzio-
ne, SIFES-MR), które uważa, że z punktu widzenia etycznego pozbawienie 
par dotkniętych niepłodnością szans na starania się o ciążę dyskryminowałoby 
je w stosunku do par nieposiadających takich problemów, które w obliczu 
przedłużania się stanu pandemii same, bez wsparcia medycznego, mogą pod-
jąć decyzję o prokreacji [Vaiarelli i in., 2020, s.755-759].
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Pandemia koronawirusa – 
 co przyniosą najbliższe lata?

Prawdziwym wyzwaniem, zarówno dla świata nauki, jak i pracowników 
medycznych, będzie zmierzenie się z długofalowymi skutkami zakażenia SAR-
S-CoV-2. Na ten moment dysponujemy krótszymi niż roczne obserwacjami 
wpływu wirusa na organizm człowieka. Choć zauważono, że dzieci i młode 
osoby z reguły łagodniej przechodzą tę infekcję [Hong i in., 2020, s. 131-132], 
otwartym pozostaje pytanie dotyczące późno ujawniających się ewentualnych 
konsekwencji przebycia COVID-19 w okresie dziecięcym lub nastoletnim.

Należy mieć na uwadze również wpływ pandemii na spadającą w wie-
lu krajach, w tym w Polsce, dzietność. Odłożenie w czasie założenia rodziny  
z powodu pandemii z czasem może być argumentowane nie tylko obawą  
o prawidłowy przebieg ciąży w razie infekcji, ale też pogłębiającym się kryzy-
sem ekonomicznym, a z nim pogarszającą się sytuacją materialną społeczeń-
stwa. Jeśli choć część populacji odroczy starania o dziecko, bądź całkowicie 
z nich zrezygnuje, pogłębi to narastającą w wielu krajach lukę pokoleniową  
i może stać się wyzwaniem dla utrzymania stabilizacji socjoekonomicznej da-
nych państw [Trichant i in., 2020, s. 151-153].

Podsumowanie

Niemożliwe jest, aby na tym etapie pandemii (wrzesień 2020 roku) jed-
noznacznie określić prawdopodobne krótko- i długoterminowe efekty infekcji 
SARS-CoV-2 na płodność i rozrodczość człowieka. Potencjalnie bardziej na-
rażeni na skutki uboczne przejścia COVID-19 są mężczyźni. Wynikać to jed-
nak może z obecnej przewagi ilości badań poświęconych męskiemu zdrowiu 
reprodukcyjnemu w kontekście obecnej pandemii. Na ten moment nie wia-
domo też, jaki może być wpływ nowego koronawirusa na zarodek – zarówno 
we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego, jak i w pierwszym trymestrze 
ciąży, gdy rozpoczyna się organogeneza. Konieczne jest zatem prowadzenie 
dalszych badań skupiających się na krótko- i długofalowym wpływie infekcji 
COVID-19 na płodność, ciążę czy okres noworodkowy oraz wypracowywanie 
rozwiązań, które w przypadku przedłużającej się pandemii będą umożliwiały 
bezpieczną prokreację.
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SARS-COV-2 VIRUS AND HUMAN FERTILITY.  
WHAT DO WE KNOW FOR THIS MOMENT?

Summary: COVID-19 infection caused by the SARS-CoV-2 virus 
manifests itself e.g. in high fever. Cells with ACE2 receptors and 
the TMPRSS2 protease are believed to be the primary gateways of 
infection. The aim of this chapter is to review the current knowledge 
on the effects of SARS-CoV-2 on the human reproductive system 
and one’s ability to procreate, as well as the impact of a pandemic on 
issues related to reproductive medicine. At the moment, it seems that 
male reproductive system may be more vulnerable to the COVID-19 
infection consequences than female one. However, this may be due to 
the limited number of studies conducted so far.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, fertility, reproductive medicine.
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Wstęp

Podstawowym celem pracy badawczej było określenie stanu wiedzy stu-
dentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na temat wirusa SARS-CoV-2. 
Wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, która aktualnie rozprze-
strzenia się na świecie w szybkim tempie. Jest to choroba zakaźna, w związku 
z którą wiele krajów ogłaszało stan zagrożenia epidemicznego, a nawet stan 
epidemii. Rząd intensywnie interweniował narzucając restrykcje i uchwala-
jąc akty prawne mające na celu maksymalne ograniczenie zakażenia wirusem.  
W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa ucierpiały gałę-
zie gospodarki, szczególnie te, w których istnieje konieczność bezpośredniego 
kontaktu z klientem. Niewątpliwie obostrzenia wywołały lęk wśród obywateli, 
a szczególnie wśród osób starszych bądź osób z obniżoną odpornością, które 
są najbardziej narażone na zachorowanie koronawirusem. W związku z szero-
kim zasięgiem działania wirusa i silną interwencją mającą na celu ograniczenie 
zachorowalności, wirus SARS-CoV-2 okazał się być ogromnym wyzwaniem, 
a wiedza na jego temat kluczem do uniknięcia zachorowania. Te argumen-
ty jasno zwiastują wagę problemu i ważność tematu, który w pracy został 
przeanalizowany. 

Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)

Wirusy należące do rodziny koronawirusa są głównie przyczyną 
łagodnych chorób układu oddechowego. Koronawirusy SARS-CoV (Seve-
reAcute Respiratory Syndrome – Coronavirus) oraz MERS-CoV (Middle 
East Respiratory Syndrome - Coronavirus) są odpowiedzialne za choroby  
o cięższym przebiegu. Pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan 
pojawiły się pierwsze zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Wirus 
SARS-CoV-2 wywołuje chorobę Covid-19 (Coronavirus disease 2019), która 
niesamowicie szybko rozprzestrzenia się z człowieka na człowieka i w krótkim 
czasie dotyka coraz więcej osób.

Proces wtargnięcia koronawirusa do komórek gospodarza zachodzi po-
przez połączenie wirusowego białka S z receptorami na powierzchni komórek. 
Wirus SARS-CoV-2 wiąże się z białkami transbłonowymi, którymi są enzy-
my konwertazy angiotensyny 2 (ACE2 - angiotensin-convertingenzyme 2). 
Zachodzi priming białka S przez proteazy serynowe TMPRSS2 (Transmem-
brane Serine Protease) komórek gospodarza, który jest niezbędny do zainfe-
kowania komórki. SARS-CoV-2 należy do wirusów RNA w otoczce, które 
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są rozprowadzane przez ludzi, a także inne ssaki oraz ptaki. Wirus wywołuje 
choroby układu oddechowego, jelit, wątroby oraz układu nerwowego. Recep-
tory ACE2 znajdują się szczególnie na powierzchni komórek nabłonka dróg 
oddechowych, dlatego SARS-CoV-2 nierzadko powoduje zapalenie płuc. Pa-
cjenci, którzy zachorowali, mogą nie prezentować żadnych objawów i stanowić 
źródło zakażenia dla innych osób [Zhu et al, 2020, 727-733]. 

Pierwszy przypadek zachorowania na „zapalenie płuc o nieznanej etiolo-
gii” zostało zgłoszone w Wuhan w Chinach do właściwego oddziału Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization) 31 grudnia 2019 
roku. Szybko okazało się, że chorobę powoduje wirus z gatunku koronawiru-
sów, który otrzymał nazwę SARS – CoV – 2. Wirus zwrócił szczególną uwagę 
WHO przede wszystkim ze względu na ciężki przebieg wywoływanej choroby. 
Zostały wydane oficjalne zalecenia, do których należy się stosować, aby mak-
symalnie ograniczyć ryzyko zarażenia. Główne zasady, których powinno się 
przestrzegać to częste mycie rąk, zachowywanie dystansu minimum 1 metra  
(a nawet 2m lub więcej) od innych osób oraz unikanie dotykania oczu, ust  
i nosa. Ponadto podczas kichania lub kaszlu należy zakrywać usta i nos zgię-
ciem łokcia lub chusteczką, a w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub 
trudności z oddychaniem WHO rekomenduje jak najszybsze szukanie pomo-
cy lekarskiej [WHO, 2020].

WHO codziennie aktualizuje statystyki prowadzone w związku z epide-
mią wirusa. Na dzień 27.08.2020 na całym świecie było 23 980 044 potwier-
dzonych przypadków zachorowań, w Europie były to 4 066 458 przypadki, 
natomiast w Polsce było to 63 073 potwierdzonych przypadków. W świetle 
tych statystyk oprócz wcześniej wydanych zaleceń WHO zwraca szczególną 
uwagę na ryzyko przenoszenia choroby z pacjentów na pracowników służby 
zdrowia, a także z osób zarażonych na pozostałych domowników – kładzie się 
nacisk na izolację chorych oraz zapewnienie pracownikom sektora ochrony 
zdrowia odpowiednich środków ochrony osobistej. Bardzo istotne jest, że na-
rażeni na zarażenie są wszyscy, niezależnie od grupy wiekowej, jednakże ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby i śmierci jest znacznie wyższe w przypadku osób 
starszych oraz cierpiących na choroby przewlekłe (zwłaszcza choroby układu 
sercowo – naczyniowego, cukrzycę typu 2, choroby układu oddechowego, 
choroby onkologiczne oraz inne przebiegające ze spadkiem odporności).

W kwestii zachorowań na COVID – 19 wprowadzono podział na osoby 
podejrzane o zakażenie SARS – CoV – 2 oraz na przypadki potwierdzone. 
Osoby podejrzane o zakażenie to osoby, które:
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− w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów choroby przebywały na 
terenie, gdzie potwierdzono występowanie wirusa i które prezentują ostre ob-
jawy zakażenia dróg oddechowych (kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu);

− w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów miały kontakt z osobą 
podejrzaną o zakażenie wirusem lub z potwierdzonym przypadkiem zakażenia 
i które prezentują ostre objawy zakażenia dróg oddechowych;

− prezentują ostre objawy zakażenia dróg oddechowych, dla którego 
nie ma innego wyjaśnienia.

Natomiast potwierdzone przypadki zakażenia to osoby, u których wyni-
ki testów laboratoryjnych są pozytywne, bez względu na stan kliniczny tych 
osób i prezentowane przez nie objawy.

Zdaniem niektórych badaczy objawy choroby mogą także wystąpić do-
piero po 21 dniach od zakażenia lub jeszcze później.

Aktualne informacje na temat liczby chorych codziennie przedstawia 
Główny Inspektorat Sanitarny w postaci mapy zarażeń koronawirusem. Dane 
tam zamieszczane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia i są na bieżąco aktuali-
zowane. Warto mieć na uwadze, że na chwilę obecną jedynym najskuteczniej-
szym narzędziem walki z koronawirusem jest odpowiednia wiedza w zakresie 
rozpoznawania objawów mogących świadczyć o infekcji, dróg jej rozprze-
strzeniania się, chronienia się przed zarażeniem i postępowania w przypadku 
zarażenia. W związku z tym należy korzystać jedynie ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy, opartych na dowodach naukowych. Przykładowo w celu ograniczenia 
ryzyka zakażenia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował tzw. „Dekalog 
bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa”, który przedstawia 
najważniejsze zasady zapobiegawcze.

Koronawirus bardzo szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, po-
wodując pierwszą pandemię wywołaną przez tego typu wirusa. Wirus SAR-
S-CoV-2 przyczynia się do potencjalnie śmiertelnej choroby, która stanowi 
poważny problem zdrowotny na całym świecie. Dlatego tak ważna jest znajo-
mość podstawowych informacji na temat wirusa, ale przede wszystkim stoso-
wanie się do wydanych zaleceń i bezwzględne przestrzeganie zasad, które mają 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Większość osób zakażonych prezentuje skąpe objawy COVID-19. Z re-
guły tacy chorzy przechodzą proces leczenia w domu. Można zauważyć łagod-
ną gorączkę lub stan podgorączkowy, zmęczenie, suchy kaszel i/lub bóle mię-
śniowe. Wczesna faza zachorowania wiąże się z wysoką zakaźnością. Bardziej 
niepokojące objawy choroby obejmują problemy z oddychaniem, duszność, 
krwioplucie, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu i/lub biegunkę. Ponadto 
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w przebiegu zakażenia może wystąpić utrata smaku lub węchu i zapalenie spo-
jówek. Rzadziej obserwuje się ból gardła, ból głowy czy nieżyt nosa. Krytycz-
ny przebieg choroby ma miejsce, gdy dojdzie do niewydolności oddechowej, 
wstrząsu septycznego lub dysfunkcji narządów. 

Biorąc pod uwagę cechy kliniczne COVID-19, okres inkubacji choroby 
określa się jako 14 dni od momentu ekspozycji na wirusa. Pacjenci zakaże-
ni prezentują zmiany widoczne w badaniach laboratoryjnych. Uwidacznia się 
wzrost poziomu białka C-reaktywnego (CPR - C Reactive Protein). W po-
czątkowym okresie zachorowania pojawia się limfopenia i leukopenia, choć 
u niektórych chorych występuje wzrost poziomu leukocytów. Może dojść do 
wzrostu poziomów aminotransferaz, kinazy fosfokreatynowej (CRK - creati-
nephosphokinase) oraz dehydrogenazy mleczanowej (LDH, lactatedehydro-
genase). U pacjentów o ciężkim przebiegu choroby obserwuje się zwiększone 
stężenia markerów informujących o stanie zapalnym, przede wszystkim cyto-
kin prozapalnych, co raczej nie uwidacznia się w trakcie łagodnego stadium 
zakażenia. W przypadku uszkodzenia narządów w przebiegu infekcji następuje 
wzrost pewnych markerów w surowicy krwi. Zastosowanie znajduje diagno-
styka obrazowa, w tym badanie RTG oraz tomografii komputerowej (TK), 
które uwidacznia niejednokrotnie obustronne zmiany w obrębie tkanki płuc-
nej o charakterze śródmiąższowego zapalenia płuc. 

Diagnoza COVID-19 opiera się na wynikach badań mikrobiologicz-
nych. W celu wykrycia obecności SARS-CoV-2 wykonuje się badanie reak-
cji łańcuchowej polimerazy w połączeniu z odwrotną transkryptazą (RT-P-
CR - real-timepolymerasechainreaction). Test umożliwia wykrycie materiału 
genetycznego wirusa, charakteryzuje się szczytową czułością między 7 a 14 
dniem od momentu kontaktu z SARS-CoV-2. Obecność wirusa w organizmie 
uruchamia szereg reakcji aktywujących układ odpornościowy, który walczy  
z patogenem. Powstają specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które 
można wykryć za pomocą testu serologicznego ELISA (Enzyme-Linked Im-
muno Sorbent Assay) zazwyczaj kilka dni od wystąpienia objawów choroby. 
Badanie serologiczne jest wykonywane po uzyskaniu próbki surowicy krwi pa-
cjenta, a badanie molekularne oparte na metodzie RT-PCR przeprowadzane 
są z materiału pobranego w formie wymazu z gardła lubnosogardzieli. Labo-
ratoryjne potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu techniki 
RT-PCR stanowi podstawę diagnozy choroby COVID-19 niezależnie od ob-
jawów klinicznych pacjenta. 

COVID-19 może wystąpić jako łagodna forma choroby, ale także 
mieć ciężki przebieg. Niebezpieczeństwo stanowią w dużej mierze możliwe 



120

D. ŁASKAWIEC, K. PAWLIKOWSKA, B. NYCZ, D. KACZMAREK, P. SZLACHETA, 

powikłania choroby. Wśród nich zespół ostrej niewydolności oddechowej 
(ARDS - acute respiratory distress syndrome). Ciężki przebieg choroby może 
także oznaczać wystąpienie ostrego zapalenia płuc, sepsy lub wstrząsu septycz-
nego. Obecność wymienionych jednostek chorobowych jest wskazaniem do 
hospitalizacji na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Pozostałe kompli-
kacje, które mogą się rozwinąć w przebiegu COVID-19 obejmują zaburzenia 
rytmu serca, uszkodzenie mięśnia sercowego, niewydolność wątroby, nerek, 
włóknienie płuc i niewydolność wielonarządową.

Na chorobę COVID-19 może zachorować każdy, zarówno dziecko, jak 
i osoba starsza. Jednakże największe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby przy-
pada na osoby w podeszłym wieku, borykające się z problemem upośledzonej 
odporności (chorzy przyjmujące leki immunosupresyjne), bądź osoby do-
tknięte inną jednostką chorobową. Może to być zakłócenie funkcjonowania 
układu oddechowego, w przebiegu astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby 
płuc (POChP), choroby układu krążenia, w tym choroby wieńcowej czy nad-
ciśnienia tętniczego, choroba nowotworowej lub cukrzycy Niestety wysokim 
prawdopodobieństwem zakażenia jest objęty personel medyczny, narażony na 
ogromny stres, duże zmęczenie czy brak odpowiedniego sprzętu, który uchro-
ni przed zakażeniem. Ponadto bezpośredni, częsty kontakt z pacjentem zaka-
żonym koronawirusem zwiększa ryzyko zachorowania. 

Jedną z ważniejszych informacji na temat koronawirusa jest również 
jego transmisja, a więc sposób, w jaki przenosi się on na człowieka. Wirus 
SARS-CoV-2 przenosi się bowiem drogą kropelkową, a więc wyniku rozpry-
skiwania się w powietrzu śliny oraz wydzieliny pochodzącej z jamy nosowej. 
Materiałem zakaźnym jest wówczas śluz z dróg oddechowych, jak i z jamy 
ustnej rozpylony w postaci drobnych kropelek (aerozolu). Natomiast wro-
tami zakażenia stają się drogi oddechowe, przez które inhaluje się powietrze. 
Nosiciel wirusa może więc zakażać zarówno podczas kichania, kaszlu, ale też 
samego mówienia. Jest to tzw. droga bezpośrednia. Istnieje jednak również 
droga pośrednia, gdyż koronawirus potrafi nawet przez kilka godzin lub dni 
utrzymywać się wszelkich powierzchniach takich jak np. klamki czy bankno-
ty. Dlatego poprzez dotknięcie powierzchni, na której znajdują się wydzieli-
ny osoby zakażonej, a następnie dotknięcie okolic oczu, ust lub uszu można 
również się zakazić.  W związku z tym częste mycie rąk, utrzymywanie odpo-
wiedniej odległości oraz dezynfekowanie dotykanych powierzchni, są zgodnie  
z WHO uważane za główne środki ostrożności przeciw zarażeniu.

Obecnie nie ma jednoznacznych i skutecznych metod leczenia czy też sa-
mej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Dlatego leczenie choroby 
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COVID-19 opiera się przede wszystkim na leczeniu objawowym, wspomaga-
jącym oraz leczeniu ewentualnych powikłań. Jak dotąd nie ma żadnego kon-
kretnego leku zalecanego do zapobiegania, a także leczenia nowego korona-
wirusa. W związku z tym naukowcy cały czas szukają skutecznych środków 
przeciwwirusowych, które pozwoliłyby zwalczyć chorobę. Jednym z prepara-
tów, który został uznany za potencjalnie przydatny lek u pacjentów dotknię-
tych SARS-CoV-2 jest Arechin, którego substancją czynną jest chlorochina. 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-
tów Biobójczych (URPL) wydał 13 marca 2020 r. pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, ustanawiając wówczas nowe 
wskazanie terapeutyczne: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawiru-
sami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Zgodnie 
z oświadczeniem producenta, chlorochina będzie dostarczana do pacjentów 
z COVID-19 adekwatnie do poleceń Ministra Zdrowia. Jednak skuteczność 
leków zawierających chlorochinę nadal wymaga dalszego potwierdzania w ba-
daniach klinicznych, gdyż patogeneza COVID-19 nadal pozostaje nieznana,  
a więc efekt immunologiczny wywołany podawaniem takiego leku u pacjen-
tów z COVID-19 jest nieprzewidywalny. Ostatecznie kolejne badania nie po-
twierdziły jednak w pełni skuteczności arechiny w zwalczaniu zakażenia. Dzi-
siaj coraz większą nadzieję wiąże się z podawaniem przeciwciał, uzyskanych  
z surowicy osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2. Badania i próby po-
dawania ich chorym na COVID-19 w tym zakresie odbywają się także w Pol-
sce. Są doniesienia o pozytywnym efekcie tej terapii.

Wiele ośrodków badawczych błyskawicznie rozpoczęło badania nad 
szczepioną przeciwko SARS-CoV-2. Stworzenie skutecznej ochrony przeciw 
COVID-19 stało się priorytetowym zadaniem, dającym nadzieję na ocalenie 
milionów ludzi na całym świecie. Jedna z pierwszych opracowanych szcze-
pionek została stworzona przez firmę Pfizer, która opublikowała raport doty-
czący skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. Skuteczność tej szczepionki 
już po pierwszej dawce ma dawać około 52% zaś po drugiej to już powyżej 
90% skuteczności. Bardzo istotną sprawą są skutki uboczne, których obawia 
się część społeczeństwa. Najczęściej obserwowane skutki uboczne po podaniu 
szczepionki to reakcje w miejscu wstrzyknięcia (84%), zmęczenie (63%), ból 
głowy (55%), ból mięśni (38%), dreszcze (32%), ból stawów (24%) i gorącz-
ka (14%). Poważniejsze zdarzenia w grupie zaszczepionej były bardzo niskie 
(poniżej 0,5%) [Pfizer-BioNTech, 2020]. Jako pierwsza program szczepień 
rozpoczęła w grudniu 2020 Wielka Brytania, niebawem mają rozpocząć je 
kolejne państwa. 
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W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy nie-
zwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, przed-
stawić swoje objawy i bezwzględnie stosować się do wydanych zaleceń i spo-
sobu postępowania. Dopuszczalne jest również bezpośrednie zgłoszenie się do 
oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie lekarze określą dalszy 
tryb postępowania. Nie należy jednak korzystać z transportu publicznego po 
to, aby nie narażać innych osób na zakażenie.  Przy podejrzeniu zakażenia 
koronawirusem nie należy osobiście kierować się na szpitalny oddział ratun-
kowy (SOR), czy też do placówki POZ. Z kolei w przypadku stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego i zaostrzenia się objawów istnieje możliwość wezwa-
nia zespołu ratownictwa medycznego (ZRM). Dzwoniąc na numer alarmowy 
należy także powiadomić dyspozytora o charakterze wezwania, dzięki czemu 
personel medyczny, który przyjedzie na miejsce wezwania mógł odpowiednio 
wcześniej się przygotować i założyć środki ochrony indywidualnej chroniące 
przed zakażeniem.

Część badawcza artykułu

Badaniem objęto 381 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego różnych kierunków i lat studiów. 
Badanie przeprowadzono w okresie od marca do kwietnia 2020 r. Łącznie 
odpowiedzi uzyskano od 327 (85,8%) kobiet oraz 54 (14,2%) mężczyzn. 
Wszyscy ankietowani byli pełnoletni. Najliczniejszą grupę (62,2%) stanowiły 
osoby w przedziale wiekowym 21-25 lat, 33,1% miało od 18 do 20 lat. Pozo-
stali badani (4,7%) mieli więcej niż 25 lat.

Ze względu na sytuację epidemiczną, aby zgromadzić dane, badania 
przeprowadzono pośrednią metodą ankietową CAVI (Computer-Assisted 
Web Interview), w której wykorzystano anonimowy kwestionariusz ankiety 
internetowej składający się z 27 pytań. Wszystkie zebrane tym sposobem in-
formacje zostały wykorzystane jedynie na potrzeby tego badania.

Respondentów zapytano o wiedzę na temat sposobów przenoszenia się 
koronawirusa. Przeważająca część respondentów (97,6%) wskazała, że SAR-
S-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, w wyniku bezpośredniego kichania 
lub kaszlu na inną osobę. Również spora grupa (82,9%) wskazała, że źródłem 
wirusa mogą być pieniądze, telefony, klamki, przyciski w windzie, na których 
znajdują się wydzieliny.
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Na pytanie o to, do jakich grup należą osoby, które są szczególnie podat-
ne na ciężki przebieg choroby COVID-19, większość respondentów (90,8%) 
wskazała osoby cierpiące na choroby przewlekłe lub zaburzenia odporności. 
Ponadto pytani w 83,7% wskazali, że w grupach ryzyka są też osoby powyżej 
60 roku życia. Szczegółowe odpowiedzi na to pytanie znajdują się na rysunku 
1. 

Rysunek 1. Odpowiedzi studentów ŚUM dotyczące wskazania grup osób szczególnie 
podatnych na ciężki przebieg choroby wywołanej SARS-CoV-2

Źródło: Opracowanie własne.

Jeden z dylematów obecnej sytuacji dotyczy właściwego postępowania  
w momencie podejrzenia zakażenia koronawirusem. Zapytano więc ankieto-
wanych o to, jak należy postąpić w przypadku zaobserwowania u siebie obja-
wów wskazujących na COVID-19. Zdecydowana większość ankietowanych 
studentów (98,7%) skontaktowałaby się telefonicznie ze stacją sanitarno-epi-
demiologiczną i stosowałaby się do wydanych zaleceń i sposobów postępowa-
nia bądź bezpośrednio zgłosiłaby się do oddziału zakaźnego lub oddziału ob-
serwacyjno-zakaźnego. Niewielki odsetek (0,3%) odpowiedziało, że udałoby 
się na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy.

Wśród ankietowanych sprawdzono również wiedzę na temat zapobie-
gania zakażeniu koronawirusem. W tym pytaniu zdecydowana większość re-
spondentów (97,4%) wybrała odpowiedź, iż należy często i dokładnie myć 
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ręce oraz dezynfekować ręce i wszelkie powierzchnie dotykowe równie duża 
grupa (95,5%) wskazała, że należy unikać dużych skupisk ludzi, przebywać  
w odległości co najmniej 1 metra od osób, które kichają lub kaszlą.

Respondentów zapytano o to, czy dostępne są leki lub szczepionki prze-
ciwko SARS-CoV-2. Zdecydowana większość (96,6%) odpowiedziała, że nie 
ma ani leków, ani szczepionki, natomiast choroba leczona jest tylko obja-
wowo. Nieliczni pytani (2,5%) odpowiedzieli, że istnieją sposoby leczenia,  
są jednak bardzo drogie i jest ich niewiele.

Respondenci zapytani o okres inkubacji choroby wywołanej koronawi-
rusem w zdecydowanej większości (81,3%) odpowiedzieli, że wynosi od 1 - 14 
dni.

Ankietowanych zapytano o to, jakich zachowań należy unikać w okresie 
pandemii. Najczęściej wybieranymi odpowiedziami było palenie papierosów 
(57,2%), noszenie kilku maseczek na raz (55,6%) oraz stosowania antybio-
tyków (48,6%). Pewna grupa respondentów uznała, że w okresie pandemii 
należałoby unikać zajścia w ciążę (36%) lub przyjmowania listów i paczek po-
chodzących z obszarów, na których występuje koronawirus (21,8%). Wyniki 
zostały przedstawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Odpowiedzi studentów ŚUM na pytanie dotyczące czynności, których 
powinno się unikać w okresie pandemii

Źródło: Opracowanie własne.
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Respondentów zapytano o to, jak często w przebiegu zakażenia wirusem 
SARS – CoV – 2 rozwija się zapalenie płuc. Ponad połowa ankietowanych 
(54,3%) odpowiedziała, że zapalenie płuc rozwija się u blisko 1/3 pacjentów.

Ankietowanych studentów zapytano, w jaki sposób wykorzystują czas za-
wieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni. Przeważająca ilość respondentów 
(96,1%) deklaruje, że unika dużych skupisk ludzi i zostaje w domu. Dziesięć 
procent ankietowanych posiada wykształcenie medyczne i z uwagi na to pra-
cuje w szpitalach lub w pogotowiu ratunkowym.

Na koniec poproszono respondentów o subiektywną ocenę poziomu wie-
dzy na temat koronawirusa. Większość studentów uważa, że posiada na temat 
SARS-CoV-2 posiada dobrą lub przeciętną wiedzę (kolejno 55,1% i 36,2%). 
Niewielka grupa (6,6%) jest pewna swojej wiedzy na tyle, aby ocenić ją jako 
bardzo dobrą.

Zakończenie

Artykuł prezentuje obraz wirusa SARS-CoV-2 począwszy od jego po-
chodzenia, aż do objawów wywoływanej przez niego choroby COVID-19. 
Ponadto, praca badawcza miała na celu sprawdzenie stanu wiedzy studentów 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącej wirusa SARS-CoV-2. Studen-
ci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nie tylko posiadają dużą wiedzę na 
temat wirusa SARS-CoV-2 i powodowanej przez niego choroby COVID-19, 
ale również wykorzystują ją w życiu codziennym. Studenci wiedzą, jak wirus 
SARS-CoV-2 atakuje komórki człowieka i w jaki sposób można się nim zara-
zić. Ponadto, ankietowani bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, kto naj-
bardziej jest narażony na zakażenie koronawirusem i jak należy się zachować 
obserwując u siebie objawy choroby COVID-19. Co więcej, studenci zna-
ją sposoby zapobiegania zakażeniom koronawirusem i stosują je na co dzień. 
Stan wiedzy studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na temat wirusa 
SARS-CoV-2 prezentuje się na zadowalającym poziomie.
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THE KNOWLEDGE OF MEDICAL UNIVERSITY OF 
SILESIA STUDENTS ABOUT SARS-COV-2 VIRUS

Summary: The main aim of this study was to evaluate Medical 
University of Silesia students knowledge about SARS-CoV-2 virus. 
Responses were collected from March to April 2020 in group of 381 
students from various courses and years by anonymous survey which 
had 27 questions. Based on the results it can be concluded that knowl-
edge of Medical University of Silesia students had good level. What is 
more students can use the knowledge in practice to protect themselves 
by SARS-CoV-2 virus.

Keywords: Coronavirus, SARS-CoV-2 virus, Medical University of 
Silesia, students.
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ZABURZENIA SNU  
A WYBRANE CHOROBY  

UKŁADU KRĄŻENIOWO-SERCOWEGO

Streszczenie: Bezsenność to poważne zaburzenie snu, które ma wie-
le konsekwencji zdrowotnych, przede wszystkim prowadzi do chorób 
układu krążeniowo-sercowego. Pomimo tego, że bezsenność bardzo 
często uznawana jest za problem drugorzędny, może prowadzić do ta-
kich chorób jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba nie-
dokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, a także 
subkliniczne choroby krążenia. Celem pracy jest przegląd i wyciągnię-
cie wniosków z najnowszej literatury dotyczącej powiązań pomiędzy 
różnymi zaburzeniami snu a zapadalnością na choroby układu krążenia. 
Wczesne wykrycie i przeciwdziałanie bezsenności może znacząco po-
prawić jakość życia pacjentów, zmniejszyć ryzyko zachorowania oraz 
znacząco wydłużyć czas życia ludzi.

Słowa kluczowe: bezsenność, nadciśnienie tętnicze, układ krążeniowo-
-sercowy, niedobór snu, choroby serca.

ORCID: Izabela Marzec 0000-0001-9354-7432, Kinga Grabska 
0000-0002-7354-5365.

Wstęp

Bezsenność (insomnia) to niewystarczająca długość snu lub niewystar-
czająca jego jakość. Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Snu ICSD-3 
(2014) dzieli bezsenność na: bezsenność powodowaną stresem; psychofizjolo-
giczną; paradoksalną (subiektywną); idiopatyczną; fizjologiczną (organiczną), 

1  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski.
2  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski.
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nieokreśloną; związaną z chorobami somatycznymi; związaną z zaburzenia-
mi psychicznymi; związaną ze stosowaniem leków lub innych substancji lub 
alkoholu; niezwiązaną ze stosowaniem substancji lub znanymi przyczynami 
fizjologicznymi oraz nieokreśloną. Niedomiar snu ma wpływ na jakość życia, 
nastrój, funkcje poznawcze i zdrowie. Celem niniejszego opracowania bę-
dzie wskazanie i omówienie związku bezsenności z najczęstszymi chorobami 
sercowo- naczyniowymi oraz analiza zaburzeń snu jako czynnika ryzyka ich 
wystąpienia.

Bezsenność jest powszechnym problemem, który wiąże się z wieloma 
konsekwencjami zdrowotnymi. Rozpowszechnienie bezsenności w krajach 
uprzemysłowionych wynosi 20−30% w populacji osób dorosłych. W Polsce 
odsetek ten jest podobny i wynosi 24−29% populacj3. Problemy ze snem 
dotykają ludzi w każdym wieku. Jedno na czworo dzieci, którym udzielana 
jest pomoc medyczna ma zaburzenia snu, natomiast aż 60% osób powyżej  
60 roku życia zgłasza lekarzowi problemy ze snem4. Osoby pozbawione snu 
lub cierpiące na bezsenność mają podwyższone stężenie kortyzolu, marke-
rów aktywności układu współczulnego, zwiększone tempo metabolizmu oraz 
zwiększoną dysfunkcję nabłonka5. W szczególności bezsenność została powią-
zana z chorobami układu krążenia i ich prekursorami, takimi jak cukrzyca 
typu 2, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność 
serca, a także subkliniczne choroby krążenia6,7. Ostra bezsenność występuje na 
ogół krócej niż 4 tygodnie, natomiast chroniczna bezsenność trwa dłużej niż 
4 tygodnie. Niektórzy rozróżniają istotną klinicznie bezsenność występującą 
w połączeniu z zaburzeniami w ciągu dnia lub niepokój związany ze zmęcze-
niem, słabą koncentracją lub drażliwością8,9. W celu napisania tej pracy doko-
naliśmy szczegółowej analizy artykułów znajdujących się w wyszukiwarkach 
internetowych (PubMed, Elsevier) i opublikowanych w latach 2002-2020.

3  E. Walacik-Ufnal, Cognitive behavioral therapy in the treatment of insomnia, Psychiatry, nr 
12, 2015, s. 90–98.
4  J.E. Hamblin, Insomnia: An Ignored Health Problem, Primary Care:  Clinics in Office Prac-
tice, nr 34, 2007, s. 659-674.
5  M.S. Khan, R. Auoad, The Effects of Insomnia and Sleep Loss on Cardiovascular Disease, Sleep 
Medicine Clinics, nr 12, 2017, s. 167-177.
6  D.C. Jarrin, P.K. Alvaro, M.A. Bouchard, D.S. Jarrin, C.L. Drake, C.M. Morrin, Insomnia 
and hypertension: A systematic review, Sleep Medicine Reviews, nr 41, 2018, s. 3-38.
7  S. Javaheri, S. Redline, Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease, Chest Journal-Contem-
porary Reviews in Sleep Medicine, August, 2017, s. 435-444.
8  American Psychiatric Association, American Psychiatric Task Force on DMS-IV. Diagnosis 
and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Washington, DC, 1994.
9  J.E. Hamblin, Insomnia: An Ignored Health Problem, Primary Care:  Clinics in Office Prac-
tice, nr 34, 2007, s. 659-674.
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Przegląd wybranych chorób  
układu sercowo-naczyniowego

Bezsenność zazwyczaj uważana jest za problem drugorzędny i często jest 
ignorowana lub niezgłaszana lekarzowi przez pacjenta. W ostatnich latach  
z wielu badań wynika związek pomiędzy bezsennością a chorobami sercowo-

-naczyniowymi i śmiertelnością z powodu tych chorób. Pomimo, że patogene-
za bezsenności i chorób sercowo-naczyniowych nie jest w pełni poznana, jest 
wiele mechanizmów, które prawdopodobnie odpowiadają za występujące mię-
dzy nimi zależności, wliczając w to rozregulowanie osi podwzgórze-przysad-
ka10, zaburzenia funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego, w tym 
nadmierną aktywność współczulnego układu nerwowego11, procesy zapalne12, 
zwiększoną angiogenezę13 czy nadmierną sekrecję kortyzolu z kory nadnerczy14. 
Przegląd i analiza zależności między zaburzeniami snu, a wszystkimi choroba-
mi sercowo-naczyniowymi wykracza poza ramy niniejszego artykułu, poniżej 
zostanie przedstawionych kilka najważniejszych, w naszej ocenie, chorób.

Wybrane choroby układu sercowo-naczyniowego

Nadciśnienie tętnicze (NT) jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka cho-
rób układu krążeniowo-sercowego. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętni-
czego (PTNT) za optymalną wartość ciśnienia krwi uznaje 120/80 mm Hg. 
Według wytycznych PTNT z 2019 roku nadciśnienie tętnicze charakteryzuje 
się podwyższonym ciśnieniem krwi (ciśnieniem tętniczym), które osiąga war-
tość 140/90 mm Hg lub więcej. W celu zdiagnozowania tej choroby wyko-
nuje się kilkukrotne pomiary ciśnienia, najlepiej w kilkudniowych odstępach, 
wykonywane o tej samej porze dnia, na tej samej kończynie. NT to także 

10  C. Castro-Diehl, A.V. Roux, S. Redline, T. Seeman, S. Schrager, S. Shea, Association  
of sleep duration and quality with alterations in thehypothalamic-pituitary adrenocortical axis: the 
multi-ethnic study of atherosclerosis (MESA),  Journal of  Clinical Endocrinology & Metabolism, 
nr 100, 2015, s. 3149–3158.
11  A.N. Vgontzas, D. Liao, S. Pejovic, S. Calhoun, M. Karataraki, E.O. Bixler, Insomnia with 
objective short sleep duration is associated with type 2 diabetes: a population-based study, Diabetes 
Care, nr 32, 2009, str. 1980-1985.
12  M.R. Irwin, Why sleep is important for health: a psychoneuroimmunology perspective, Annual 
Review of Psychology, nr 66, 2015, s. 143-172.
13  H.K. Meier-Ewert, P.M. Ridker, N.  Rifai, et al., Effect of sleep loss on C-reactive protein, an 
inflammatory marker of cardiovascular risk, Journal of the American College of Cardiology, nr 
43, 2004, s. 678-683.
14  S. Floam, N. Simpson, Nemeth E., J. Scott-Sutherland, S. Gautam, M. Haack, Sleep char-
acteristics as predictor variables of stress systems markers in insomnia disorder, Journal of Sleep 
Research, nr 24, 2015, s. 296-304.
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ważne globalne wyzwanie zdrowotne, jego częste występowanie i wpływ na 
uszkodzenia mózgu, układu sercowo-naczyniowego i nerek jest nadal głów-
nym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności na całym 
świecie, któremu można zapobiegać. Istniejące badania potwierdzają związek 
pomiędzy bezsennością a nadciśnieniem tętniczym15,16,17. Ciśnienie krwi (ang. 
blood pressure, BP) zmienia się w ciągu 24 godzin. Podczas normalnego snu 
ciśnienie zwykle spada o 10% lub więcej. Wiele badań sugeruje, że zaburzenia 
snu, szczególnie brak snu i obturacyjny bezdech senny, są związane ze wzro-
stem BP i wzrostem ryzyka nadciśnienia18.

Badanie z 2012 roku19, w którym udział wzięło 786 osób wykazało, że 
chroniczna bezsenność aż czterokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia nadci-
śnienia tętniczego. W 2013 roku dokonano metaanalizy20, która objęła łącz-
nie 58 924 osób z kilkunastu różnych badań z minimalnym rocznym okresem 
obserwacji. Wykazano istotny statystycznie związek bezsenności z wystąpie-
niem nadciśnienia, przy czym ryzyko jego wystąpienia gwałtownie wzrasta 
kiedy zaburzenia snu nakładają się z innymi czynnikami ryzyka tej choroby. 
W 2018 roku opublikowano wyniki dwuletnich obserwacji na temat bezsen-
ności, krótkiego czasu snu i nadciśnienia tętniczego, z których wynika wyraź-
ny związek pomiędzy nimi21.

Zaburzenia rytmu serca to sytuacja kliniczna, w której mięsień sercowy 
kurczy się w sposób nieregularny, a częstotliwość skurczów wychodzi poza 
dolną lub górną granicę normy. Arytmie mają różne podłoże, mogą wystę-
pować stale jak i przejściowo, a ich wywołanie oraz nasilenie może być spo-
wodowane czynnikami, takimi jak emocje, używki, zaburzenia elektrolitowe, 

15   J. Fernandez-Mendoza, A.N. Vgontzas, D. Liao, et al. Insomnia with objec-
tive short sleep duration and incident hypertension: the Penn State cohort, Hypertension,  
nr 4, 2012, s. 929-935.
16  A.N. Vgontzas, D. Liao, E.O. Bixler, G.P. Chrousos, A. Vela-Bueno, Insomnia with ob-
jective short sleep duration is associated with a high risk for hypertension, Sleep, nr 32, 2009,  
s. 491-497.
17  J.E. Gangwisch, D. Malaspina, K. Posner, et al., Insomnia and sleep duration as mediators of 
the relationship between depression and hypertension incidence, American Journal of Hyperten-
sion, nr 23, 2010, str. 62-69.
18  S.J. Thomas, D. Calhoun, Sleep, insomnia, and hypertension: current findings and future 
directions, Journal of the American Society of Hypertension, nr 11, 2017, s. 122-129.
19  J. Fernandez-Mendoza, A.N. Vgontzas, D. Liao, et al. Insomnia with objective short sleep 
duration and incident hypertension: the Penn State cohort, Hypertension, nr 4, 2012, s. 929-935.
20  L. Meng, Y. Zheng, R. Hui, The relationship of sleep duration and insomnia to risk of hy-
pertension incidence: a meta-analysis of prospective cohort studies, Hypertension Research, nr 36, 
2013, s.985-995.
21  C.J. Bathgate, J. Fernandez-Mendoza, Insomnia, Short Sleep Duration, and High Blood Pres-
sure: Recent Evidence and Future Directions for the Prevention and Management of Hypertension, 
Current Hypertension Reports, nr 52, 2018.
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zakażenia, czy zaburzenia rytmu dobowego22. Najczęstszym zaburzeniem ryt-
mu serca jest migotanie przedsionków23. Z tego powodu powstało wiele prac  
i badań analizujących korelację jakości i charakterystyki snu oraz wspomniane-
go wcześniej zaburzenia.

Wśród 8371 osób, które wzięły udział w badaniu w 2017 roku, 12,8% 
cierpiało na bezsenność w różnym nasileniu, a 0,6% miało migotanie przed-
sionków. Większe ryzyko wystąpienia tej arytmii cechowało badanych z zabu-
rzeniami snu, w szczególności tych poniżej 40 roku życia24. W retrospektyw-
nym, badaniu kohortowym z 2017 roku potwierdzono związek bezsenności  
z migotaniem przedsionków, ale w szczególności wśród mężczyzn, powyżej  
60 roku życia oraz wśród pacjentów z obwodową chorobą tętnic25. W bada-
niach z 2018 roku wykazano zależność między zaburzeniami snu, a ryzykiem 
migotania przedsionków. Wykazano, że dłuższy czas zapadania w sen oraz 
częste przebudzenia związane z koszmarami nocnymi były związane z wystą-
pieniem migotania u badanych. Diagnoza bezsenności nierzadko poprzedza-
ła rozpoznanie migotania przedsionków. Efekt ten może być spowodowany 
redukcją fazy snu REM (ang. rapid eye movement) u chorych z tą arytmią, 
co wywnioskowano na podstawie badania polisomnograficznego26. Morovat-
dar i wsp. dokonali przeglądu badań nad długością snu a ryzykiem migotania 
przedsionków. Na podstawie 6 badań w dwóch z nich wykazano, że czas snu 
powyżej 8 godzin wiąże się z podwyższonym ryzykiem arytmii. W jednym  
z badań wykazano, że mniej niż 6 godzin snu stanowi czynnik ryzyka27. Więk-
szość badań i prac podejmujących temat zależności bezsenności i niemiarowej 
pracy serca dotyczy migotania przedsionków. Niewykluczone, że zaburzenia 
snu mogą mieć podobny związek z innymi arytmiami, jednakże sfera ta wy-
maga dalszych badań.

22  C.Y. Hsu, Y.T. Chen, M.H. Chen, et al., The association between insomnia and increased 
future cardiovascular events: a nationwide population-based study, Psychosomatic Medicine,  
nr 77, 2015, s.743- 751.
23  G. Herold, Medycyna wewnętrzna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005,  
s. 321- 325.
24  X. Han , Y. Yang , Y. Chen, et al., Association between insomnia and atrial fibrillation in  
a Chinese population: A cross-sectional study, Clinical  Cardiology, nr 40, 2017, s. 765- 769.
25  C.Y. Hsu, Y.T. Chen, M.H. Chen, et al., The association between insomnia and increased 
future cardiovascular events: a nationwide population-based study, Psychosomatic Medicine,  
nr 77, 2015, s.743- 751.
26  M.A. Christensen, S. Dixit, T.A. Dewland, et al., Sleep Characteristics that Predict Atrial 
Fibrillation, Heart Rhythm, nr 15, 2018, s.  1289-1295.
27  N. Morovatdar, N. Ebrahimi, R. Rezaee, et al., Sleep Duration and Risk of Atrial Fibrillation: 
a Systematic Review, Journal of Atrial Fibrillation, nr 30, 2019.
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Niewydolność serca (NS) jest stanem, w którym serce traci zdolność 
do pompowania odpowiedniej ilości krwi do narządów. Skutkuje to niedo-
tlenieniem tkanek lub zaleganiem krwi w narządach. W efekcie u pacjenta 
pojawiają się typowe dolegliwości dla niewydolności serca, takie jak: duszność, 
uczucie zmęczenia, orthopnoe, napadowa duszność nocna, obrzęki kończyn 
dolnych. Objawy bezsenności są bardzo częste wśród chorych z NS i wahają 
się od 23% do 73%, a wśród najistotniejszych przyczyn problemów ze snem 
u pacjentów wyróżnia się lęk i depresję związaną z chorobą, działania niepożą-
dane leków i oddech Cheyne-Stokes’a28.

Bezsenność jest nie tylko wynikiem niewydolności serca, z wielu badań 
wynika, że bezsenność poprzedza początek NS. W badaniu z 2007 roku29,  
w którym wzięło udział ponad 2300 mężczyzn w średnim wieku badano za-
leżność pomiędzy występowaniem objawów bezsenności a ryzykiem zachoro-
wania na niewydolność serca. Zredukowano wszystkie inne czynniki ryzyka 
i stwierdzono istotność statystyczną pomiędzy bezsennością a zapadalnością 
na NS. Z kolei w 2014 roku opublikowano pracę30 będącą owocem ponad 
jedenastoletnich obserwacji zarówno kobiet jak i mężczyzn, w sumie 54 279 
osób. To badanie również udowodniło, że nieprawidłowy sen jest istotnie 
związany z ryzykiem wystąpienia niewydolności serca jako efektu długotrwałej 
bezsenności.

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) to szerokie pojęcie, które obej-
muje wszystkie stany niedokrwienia mięśnia sercowego, bez względu na jego 
patomechanizm. Najczęstszą przyczyną ChNS jest miażdżyca tętnic wieńco-
wych31. Według statystyk z 2016 roku choroba niedokrwienna serca, razem  
z chorobami naczyniowymi mózgu, stanowi najczęstszą przyczynę zgonu 
wśród obywateli Unii Europejskiej32.

Jednym z pierwszych dużych, prospektywnych badań łączących chorobę 
niedokrwienną serca z zaburzeniami snu było the Nord Trondelag Health 
Study. Laugsand i wsp. zebrali informacje na temat problemu z zaśnięciem, 

28  S. Javaheri, S. Redline, Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease, Chest Journal-Contem-
porary Reviews in Sleep Medicine, August, 2017, s. 435-444.
29  E. Ingelsson, L. Lind, J. Arnlov, J. Sundstrom, Sleep disturbances independently predict 
heart failure in overweight middle-aged men, European Journal of Heart Failure, nr 9, 2007,  
s. 184-190.
30  L.E. Laugsand, L.B. Strand, C. Platou, L.J. Vatten, I. Janszky, Insomnia and the risk  
of incident heart failure: a population study, European Heart Journal, nr 35, 2014, s. 1382-1393.
31  P. Gajewski (red.), Interna Szczeklika 2015 ,Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kra-
ków,2015, s.166-189.
32  Fact Sheets for Press, CVD in Europe and ESC Congress figures, https://www.escardio.org/
The-ESC/Press-Office/Fact-sheets [ dostęp: 2020].
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utrzymaniem snu czy osiągnięcia stanu wypoczęcia po śnie u 52 610 męż-
czyzn i kobiet. U 2368 badanych wystąpił zawał serca w przeciągu 11,4 lat. 
Analiza danych wykazała, że bezsenność umiarkowanie zwiększa ryzyko wystą-
pienia zawału serca, a czynnikiem najsilniej powiązanym z jego wystąpieniem 
jest problem z zaśnięciem33. W innym dużym badaniu obejmującym 22 040 
pacjentów wykazano, że w przeciągu 10 lat ryzyko wystąpienia u badanych  
z bezsennością zawału serca wynosi 68%, a udaru aż 85%34. Z badania przepro-
wadzonego przez Coryella i wsp. wynika, że 37% wśród grupy 102 badanych 
 z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) cierpiało jednocześnie na umiarkowa-
ną lub ciężką bezsenność35. Stanowi to około cztery razy więcej przypadków 
niż w populacji zdrowych dorosłych (10%)36. W innym badaniu przeprowa-
dzonym wśród kobiet w średnim wieku z chorobą wieńcową stwierdzono, 
że badane kobiety o słabej jakości snu, budzące się „niewypoczęte” mają 2,5 
krotnie wyższe ryzyko zdarzeń sercowych. Kobiety cierpiące na zaburzenia snu 
i depresję gorzej prognozują niż pacjentki bez tych przypadłości37. Możliwą 
odpowiedź na pytanie, dlaczego zaburzenia snu współtowarzyszą chorobie 
wieńcowej przyniosła praca z 2019 roku. Zaburzenia w gospodarce lipidowej 
oraz obecność różnych metabolitów jej szlaków może przyczyniać się do ich 
jednoczesnego rozwoju38.

Bezsenność w praktyce lekarskiej

W licznych przytoczonych pracach i badaniach bezsprzecznie potwier-
dzono wpływ zaburzeń snu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, co po-
winno znaleźć odzwierciedlenie w codziennej pracy lekarza oraz postępowa-
niu klinicznym. Wczesna identyfikacja i eliminacja czynników ryzyka chorób 

33  L.E. Laugsand, L.B. Strand, C. Platou, L.J. Vatten, I. Janszky, Insomnia and the risk  
of incident heart failure: a population study, European Heart Journal, nr 35, 2014, s. 1382-1393.
34  C.Y. Hsu, Y.T. Chen, M.H. Chen, et al., The association between insomnia and increased 
future cardiovascular events: a nationwide population-based study, Psychosomatic Medicine,  
nr 77, 2015, s. 743-751.
35  V.T. Coryell, Ziegelstein R.C., Hirt K., A. Quain, J.E. Marine, M.T. Smith, Clinical 
Correlates of Insomnia in Patients With Acute Coronary Syndrome, International Heart Journal,  
nr 54, 2013, s. 258-256.
36  M.M. Ohayon, Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn, Sleep 
Medicine Reviews, nr 6, 2002, s. 97-111.
37  C. Leineweber, G. Kecklund, I. Janszky, T. Akerstedt, K. Orth-Gomér, Poor sleep increases 
the prospective risk for recurrent events in middle-aged women with coronary disease. The Stockholm 
Female Coronary Risk Study, Journal of Psychosomatic Research, nr 54, 2003, s. 121-127. 
38  T. Huang,  O.T. Zeleznik, E.M.  Poole, et al., Habitual sleep quality, plasma metabolites and 
risk of coronary heart disease in post-menopausal women, International Journal of Epidemiology, 
nr 48, 2019, s. 1262-1274.
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sercowo-naczyniowych jest ważnym elementem utrzymania prawidłowego 
stanu zdrowia pacjentów. Bardzo ważna, a zarazem stanowiąca duże wyzwanie, 
jest prawidłowa diagnostyka bezsenności. Objawy jakie mogą zgłaszać chorzy  
to m.in.: trudności w zasypianiu i utrzymaniu snu, sen o złej jakości, częste 
wybudzanie się w nocy, pogorszenie samopoczucia lub problemy w normal-
nym funkcjonowaniu w ciągu dnia. Bardzo istotny w diagnostyce jest rów-
nież czas i nasilenie występowania objawów. Najczęściej pierwszej oceny stanu 
zdrowia pacjenta dokonuje lekarz rodzinny. Do jego zadań należy zebranie 
szczegółowego wywiadu, badanie przedmiotowe i wykonanie podstawowych 
badań diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego, wykonanie 
podstawowych badań biochemicznych i badania elektrokardiograficznego 
(EKG). W przypadku kiedy po przeprowadzeniu tych badań nie ma jasnej 
przyczyny bezsenności wskazana jest konsultacja psychiatryczna lub neuro-
logiczna. Zebranie i szczegółowa analiza wszystkich tych informacji pozwala 
na postawienie właściwej diagnozy oraz prawidłowe pokierowanie leczeniem 
pacjenta.

Podsumowanie

Zaburzenia snu implikują wiele zaburzeń zdrowotnych. Mają wpływ na 
zdolności poznawcze, nastrój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Bezsenność 
jest także poważnym problemem w zakresie zdrowia publicznego, przyczy-
niając się do obniżenia jakości życia, zdolności do podjęcia pracy, a także 
powoduje zwiększone nakłady finansowe w zakresie diagnostyki, leczenia oraz 
niezdolności pacjentów do podjęcia pracy. Powyższy artykuł stanowi przegląd 
literatury dotyczącej obniżonej jakości snu i bezsenności, a ich korelacji z cho-
robami sercowo-naczyniowymi, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym, 
zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca i chorobą niedokrwienną 
serca. Zaburzenia snu przyczyniają się do rozwoju wyżej wymienionych cho-
rób, mają wpływ na ich progresję, a także rokowania pacjentów. Jako że ob-
niżona jakość snu poprzedza wystąpienie m.in. nadciśnienia tętniczego czy 
arytmii, regularna kontrola ogólnego stanu zdrowia pacjentów zgłaszających 
takie dolegliwości wydaje się być słusznym działaniem. Fakt, że bezsenność 
stanowi czynnik zwiększający ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-na-
czyniowych, powinien skłaniać lekarzy do diagnozowania pacjentów z zabu-
rzeniami snu i zapewnieniu im skutecznego leczenia i łagodzenia objawów 
bezsenności. Szybka identyfikacja i przeciwdziałanie bezsenności oraz innym  
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zaburzeniom snu może znacząco zmniejszyć odsetek zapadalności na choroby 
układu krążeniowo-sercowego, a tym samym znacząco poprawić długość i ja-
kość życia.
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SLEEP DISORDERS  
AND SELECTED CARDIOVASCULAR  

SYSTEM DISEASES

Summary: Insomnia is a serious sleep disorder, which has many health 
consequences. It mainly leads to cardiovascular diseases. Despite the 
fact, that the sleep disorders are thought to be secondary problems, 
they may contribute to the development of diseases such as type 2 di-
abetes, hypertension, ischemic heart disease, arrhythmias, heart failure 
and some subclinical cardiovascular diseases. The aim of this review 
paper is to analyze and sum up the latest literature concerning the 
relationship between the sleep disorders and the incidence of the car-
diovascular diseases. Early detection and treatment of insomnia can 
not only improve the quality of life of the patients, but also decrease 
the risk of the cardiovascular diseases and therefore extend their life.

Keywords: Insomnia, hypertension, cardiovascular diseases, sleep dis-
turbance, heart diseases.
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CZY DZIAŁANIE OPARTE 
NA FAKTACH?

Streszczenie: Medycyna stylu życia jest stosunkowo nową dziedziną 
medycyny, która skupia się na promocji zachowań prozdrowotnych 
wśród pacjentów. Zachowania te mają na celu zmniejszenie ryzyka wy-
stępowania chorób niezakaźnych, które przyczyniają się do istotnego 
pogorszenia jakości życia pacjentów i odpowiadają za znaczy odsetek 
zgonów wśród nich. Do prozdrowotnych nawyków promowanych 
przez medycynę stylu życia należą: regularna aktywność fizyczna, pra-
widłowo zbilansowana dieta, ograniczenie stosowania używek i odpo-
wiednia jakość snu. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie czy medy-
cyna stylu życia to współczesna moda, czy działanie oparte na faktach. 
Niezdrowy styl życia przyczynia się do występowania chorób niezakaź-
nych, odpowiadających za około 63% zgonów na świecie. Medycyna 
stylu życia przechodzi dynamiczny rozwój, a dzięki licznym badaniom 
można coraz lepiej poznawać wpływ nawyków na stan zdrowia, redu-
kować modyfikowalne czynniki ryzyka, a tym samym poprawiać jakość 
życia pacjentów.

Słowa kluczowe: Medycyna stylu życia, profilaktyka, dieta, aktywność 
fizyczna, prewencja chorób.
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy 
medycyna stylu życia to jedynie moda XXI wieku, czy może działanie oparte 
na faktach. Przedstawimy argumenty przemawiające za tym, że styl życia zna-
cząco wpływa na częstość występowania oraz przebieg chorób niezakaźnych.

Według definicji Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia  
(PTMSŻ) medycyna stylu życia „to dziedzina medycyny, która w oparciu  
o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zacho-
wań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania 
procesu leczenia”. Nawyki, które w głównej mierze wpływają na stan zdrowia 
człowieka to aktywność fizyczna, właściwe odżywianie, odpowiednia długość 
i jakość snu, radzenie sobie ze stresem oraz palenie tytoniu, picie alkoholu lub 
zażywanie innych używek. Medycyna stylu życia to dyscyplina, która kładzie 
nacisk głównie na doradzanie przez lekarza w zakresie odpowiedniej jakości 
zachowań prozdrowotnych. Pomimo, że już Hipokrates powiedział: „Niechaj 
pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” pojęcie medycyny 
stylu życia jest stosunkowo nowe we współczesnej medycynie. Nie znaczy to 
jednak, że jest to dziedzina mniej ważna od innych, wręcz przeciwnie – może 
być ona odpowiedzią na panującą obecnie epidemię tzw. „chorób cywilizacyj-
nych”. W celu napisania pracy wyszukano artykuły w bazach PubMed i El-
sevier opublikowanych w latach 2014-2020 dotyczące medycyny stylu życia 
oraz wpływu poszczególnych zachowań w społeczeństwie na zdrowie i jakość 
życia ludzi.

Poprawa jakości opieki zdrowotnej, łatwiejszy dostęp do leczenia, wcze-
śniejsze wykrywanie chorób, zapobieganie urazom czy wprowadzenie obo-
wiązkowych szczepień ochronnych znacząco poprawiły jakość i długość życia 
ludzi, a także spowodowały wzrost odsetka populacji ludzi starszych w społe-
czeństwie3. Efektem tego jest znaczny wzrost zapadalności na choroby zależne 
od stylu życia, które dawniej nie stanowiły dużego problemu dla lekarzy, a 
dzisiaj w krajach wysoko rozwiniętych osiągnęły rangę epidemii. Systematycz-
ne śledzenie wyników nowych badań i metaanaliz pozwala na lepsze zrozumie-
nie mechanizmu powstawania choroby, co pozwala na skuteczne interwencje  
i działania prewencyjne w celu zmniejszenia zachorowalności.

3  M. Troutman-Jordan, T. O’Brien, C. Blair, T. Pena, Physical activity, cardiovascular health 
and mood state in older adults, “Geriatric Nursing” 20.06.2020 r., s. 1-6.
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Dieta i aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjono-
wania organizmu. Ze względu na popularny w ostatnich latach siedzący tryb 
życia, brak aktywności fizycznej stał się ostatnio istotnym problemem jako 
wysoki czynnik ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) podała, że na świe-
cie aż 23% mężczyzn i 32% kobiet powyżej 18 roku życia jest niedostatecznie 
aktywna fizycznie (dane z 2016r.). Dane te są wystarczająco duże, aby zaliczyć 
brak ruchu do rangi epidemii, ze względu na dużą ilość chorób przewlekłych 
związanych z brakiem aktywności fizycznej4,5.

Niewystarczająca ilość ćwiczeń to jeden z głównych czynników ryzyka 
chorób niezakaźnych, m.in. chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, a także 
znacząco przyczynia się do zwiększenia ryzyka zgonu. Regularna aktywność 
fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na takie schorzenia jak: cukrzyca typu 
2, otyłość, choroby układu krążenia i depresja6. Aktywność fizyczna jest uwa-
żana za kluczowy (ale nie jedyny) czynnik w zapobieganiu i leczeniu chorób 
psychicznych, w tym depresji i zespołu stresu pourazowego (ang. posttrauma-
tic stress disorder, PTSD)7. O tym, że aktywność fizyczna może pomóc w za-
chowaniu zdrowia psychicznego świadczą wyniki opublikowane przez Callow, 
Arnold-Nedimala i wsp. (2020). Z badań autorów wynika, że nawet w małych 
ilościach, ale regularne ćwiczenia fizyczne wpływają pozytywnie na stan zdro-
wia psychicznego podczas odizolowania w czasie pandemii COVID-198.

Choroby niezakaźne, przede wszystkim choroby układu sercowo-naczy-
niowego, nowotwory i cukrzyca typu 2 odpowiadają za ponad 70% przypad-
ków przedwczesnej śmierci9. Otyłość jest czynnikiem znacząco zwiększającym 

4  G.J. Molloy, C. Noone, D. Caldwell, N.J. Welton, J. Newell, Network metaanalysis in health 
psychology and behavioural medicine: a primer, “Health Psychology Review” 2018, nr 12(3),  
s. 254-270.
5  B. Hutton, G. Salanti, D.M. Caldwell, A. Chaimani, C.H. Schmid, C. Cameron, et al. The 
PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses 
of health care interventions: checklist and explanations. “Annals of Internal Medicine” 2015; 162, 
s. 777–784.
6  M. Troutman-Jordan, T. O’Brien, C. Blair, T. Pena, Physical activity…, s. 1-6.
7  M. Teychennea, R.L. White, J. Richards, F.B. Schuch, S. Rosenbaum, J.A. Bennie, Do we 
need physical activity guidelines for mental health: What does the evidence tell us?, “Mental Health 
and Physical Activity” 2020, nr 18, 100315.
8  D.D. Callow, N.A. Arnold-Nedimala, L.S. Jordan, G.S. Pena, J. Won, J.L. Woodard, J. Car-
son Smith, The Mental Health Benefits of Physical Activity in Older Adults Survive the COVID-19 
Pandemic, “The American Journal of Geriatric Psychiatry” 2020, nr 28 (10), s. 1046−1057.
9  M. Blüher, Obesity: global epidemiology and pathogenesis, “Nature reviews endocrinology”, 
2019; nr 15(5), s. 288-298.
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ryzyko wystąpienia chorób niezakaźnych. Zwiększa ona ryzyko rozwoju cho-
rób metabolicznych (cukrzyca typu 2, stłuszczenie wątroby), chorób układu 
sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego, 
udaru), osteoporozy (przede wszystkim otyłość brzuszna), choroby Alzheime-
ra, depresji i niektóych typów nowotworów (piersi, jajnika, prostaty, wątroby, 
nerki, jelita grubego). Otyłość może także prowadzić do pogorszenia jakości 
życia, bezrobocia oraz pogorszenia funkcji społecznych10. 

Główną przyczyną otyłości jest dysproporcja między nadmierną poda-
żą energii w diecie, a jej wykorzystaniem w ustroju w ciągu dnia. Otyłość 
jest skutkiem zaburzeń fizjologii, indywidualnej dla każdego człowieka oraz 

– przede wszystkim – zachowania, kształtowanego przez społeczeństwo i śro-
dowisko (Wykres 1).

Wykres 1. Czynniki wpływające na dodatni bilans energetyczny, przyczyniający się do 
rozwoju otyłości. Wzrost masy ciała może wynikać z każdego z następujących czynni-
ków: niski wydatek energetyczny, niska aktywność fizyczna oraz nadmierne spożycie 
pokarmów

Źródło: M. Blüher, Obesity: global epidemiology and pathogenesis, “Nature reviews 
endocrinology”, 2019 May; nr 15(5), s. 288-298. 

10  ibidem
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Nieodłącznym elementem zwalczania otyłości jest prawidłowa dieta. 
Dieta, jako sposób odżywiania, jest istotna dla każdego człowieka – także tego 
z prawidłową masą ciała - w tym również dla każdego pacjenta. Poza bilan-
sem energetycznym ważna jest także częstotliwość i jakość spożywanych posił-
ków, sposób ich przyrządzania oraz składniki11. Dla przykładu: wykazano, że 
czosnek obniża stężenie cholesterolu we krwi i wielkość ciśnienia tętniczego 
krwi oraz hamuje agregację trombocytów. Natomiast witamina K, obecna w 
dużej ilości w zielonych liściach warzyw odpowiada za rozszerzenie naczyń 
oraz redukuje reabsorpcję sodu w nerkach12,13. Głównym składnikiem die-
ty śródziemnomorskiej, polecanej jako korzystna i uniwersalna dla większo-
ści społeczeństwa, są warzywa. Są one bogate w fitozwiązki i antyoksydanty, 
obniżające śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i chorób naczyń 
mózgu. Mają one także działanie przeciwzapalne, z czego wiele osób korzysta, 
zwłaszcza w sezonie grypowym. Ryby są istotnym źródłem kwasów omega-3, 
owoce i warzywa – źródłem błonnika. W podobny sposób można by opisywać 
poszczególne składniki diety, najistotniejsze jest jednak jej dobre zbilansowanie 
w taki sposób, aby dostarczyć w pożywieniu wszystkich niezbędnych substancji  
w odpowiednich ilościach w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego 
organizmu oraz częstotliwości i natężenia wysiłku fizycznego. Przy prawidło-
wo zbilansowanej diecie, dodatkowa podaż związków pod postacią popular-
nych suplementów diety lub żywności wzbogaconej, jest bardzo często zbędna.

N. LeBlanc-Morales w swoim artykule przytoczył badania sugerujące 
stosowanie konkretnych rodzajów pokarmów i diet, zależnie od chorób prze-
wlekłych14. Dla przykładu, w niewydolności serca dieta powinna być bogata  
w pieczone lub gotowane ryby, osoby z hiperlipidemią powinny spożywać 
dużą ilość roślin strączkowych, a na ostry kaszel pozytywne działanie ma spo-
żywanie mleka z miodem.

Na zdrowie fizyczne i psychiczne ma wpływ wiele czynników i o ile po-
ziom stresu, tak szeroko obecnego w codziennym życiu, będzie trudny do 
zmiany, o tyle wprowadzenie regularnych ćwiczeń i dobrze zbilansowanej 
diety jest z pewnością możliwe i może szybko przynieść zauważalne pozytywne 

11  N. LeBlanc-Morales, Culinary Medicine. Patient Education for Therapeutic Lifestyle Changes, 
“Critical Care Nursing Clinics of North America”, 2019; nr 31(1), s. 109-123.

12  R. Varshney, M.J. Budoff, Garlic and Heart Disease, “The Journal of Nutrition”, 2016;  
nr 146(2), s. 416-421.
13  P. Lopez-Jaramillo, The Role of Adiponectin in Cardiometabolic Diseases: Effects of Nutritional 
Interventions; “The Journal of Nutrition”, 2016; nr 146(2), s. 422–426.
14  N. LeBlanc-Morales, Culinary Medicine. Patient Education for Therapeutic Lifestyle Changes, 

“Critical Care Nursing Clinics of North America”, 2019; nr 31(1), s. 109-123.
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efekty. Odpowiednio zbilansowana dieta pomaga w utrzymaniu prawidłowe-
go ciśnienia tętniczego krwi, gospodarki węglowodanowo-lipidowej we krwi 
oraz masy ciała. Jest to istotne zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej 

– poprzez eliminację istniejących czynników ryzyka, można zmniejszyć praw-
dopodobieństwo wystąpienia zawału mięśnia sercowego, niewydolności serca, 
chorób nerek, udaru i innych. Prawidłowa dieta, uboga w wysokoprzetworzo-
ne i oczyszczone produkty, istotnie zmniejsza także ryzyko wystąpienia raka 
jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy), który obecnie jest drugim najczęstszym 
nowotworem w populacji polskiej i odpowiada za istotną część zgonów z no-
wotworów złośliwych15.

Używki

Palenie tytoniu jest uważane za główny czynnik przyczyniający się 
do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie jest to 
najważniejszy modyfikowalny, a zatem możliwy do wykluczenia, czynnik 
ryzyka przedwczesnego zgonu. Z badań wynika, że wypalenie nawet kilku 
papierosów dziennie zdecydowanie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby nie-
dokrwiennej serca oraz udaru. Jest to ważne w przypadku pacjentów, którzy 
chcą ograniczyć palenie do 1-5 papierosów dziennie wierząc, że taka ilość nie 
jest szkodliwa dla ich zdrowia. Potwierdzono, że wypalenie nawet jednego 
papierosa dziennie zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego 
nawet o 40-50%16.

Osoby palące narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia zawału 
mięśnia sercowego, choroby niedokrwiennej kończyn dolnych, nowotworów 

– poza najbardziej znanym rakiem płuca, także raka jamy ustnej, gardła, krta-
ni, przełyku, trzustki, pęcherza i innych. U osób palących występuje także 
większe ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, chorób płuc oraz choroby 
wrzodowej17.

Palenie jest szkodliwe nie tylko pod postacią tradycyjnych papierosów. 
H. Qasim i wsp. stwierdzili, że fajka wodna, która obecnie staje się trendem  
w populacji młodych Amerykanów, ale również i Europejczyków, choć wydaje 

15  R. Zyśk, P. Wysocki, L. Wyrwicz, Rak jelita grubego — społeczne znaczenie zmian w zakresie 
epidemiologii i możliwości leczenia w Polsce, „Oncology in Clinical Practice” 2014; nr 10(4),  
s. 212-223.
16  A. Hackshaw, J.K. Morris, S. Boniface, J-L. Tang, D. Milenković, Low cigarette consump-
tion and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study 
reports, “The BMJ”, 2018; nr 361.
17  W.A. English, R. Spencer, Effects of smoking on health, “Anaesthesia & Intensive Care Med-
icine”, 2007, nr 8, s. 89-90.
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się być mniej szkodliwa, wcale nie jest bezpieczniejsza18. Dzieje się tak, gdyż 
w zależności od użytego typu tytoniu, ilość nikotyny zawartej w fajce wodnej 
jest różna, co w konsekwencji utrudnia określenie ilości spożytej substancji,  
a kompozycja użytego tytoniu nie jest wystandaryzowana. Drugim aspektem 
używania fajki wodnej jest ryzyko transmisji innych chorób: wirusowych, bak-
teryjnych i grzybowych (zakażenie wirusem HCV, prątkami gruźlicy, H. pylori, 
sporami Apergillus). Podobnie, jak w wypadku tradycyjnych papierosów, pa-
lenie fajki wodnej nie jest obojętne dla układu oddechowego. Osoby korzysta-
jące z tej formy używki, skarżą się na świsty, kaszel, odksztuszanie wydzieliny 
i skrócenie oddechu19.

Nadużywanie alkoholu stanowi główny problem zdrowia publicznego 
na całym świecie. Toksyczne działanie alkoholu pozostawia efekty w każdym 
narządzie w organizmie. Nadmierna podaż alkoholu może prowadzić do za-
burzeń pracy przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy, rak przełyku), żołąd-
ka (m.in. choroba wrzodowa żołądka, rak żołądka), trzustki (choroby zapalne 
trzustki, rak trzustki), wątroby (np. alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoho-
lowe zapalenie wątroby, alkoholowa marskość wątroby). Nadużywanie alko-
holu może prowadzić do rozwoju depresji, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętni-
czego, a także zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych 
i udaru mózgu.

Według danych WHO najwyższe poziomy spożycia alkoholu na miesz-
kańca obserwowane są w krajach europejskich, a alkoholowa choroba wątroby 
znacząco przyczynia się do zgonów i niepełnosprawności20. Bardzo ciekawe 
okazały się wyniki opublikowane przez Tran, Hammarberg i Kirkman, któ-
rzy zbadali ponad 13 tysięcy osób we wczesnym etapie pandemii COVID-19  
w Australii. Okazało się, że jeden na pięciu dorosłych spożywał alkohol częściej 
i w większych ilościach niż przed wybuchem pandemii, co więcej osoby czę-
ściej spożywające alkohol wykazały cięższe objawy depresji lub lęku21.

18  H. Quasim, A.B. Alarabi, K.H. Alzoubi, Z.A. Karim, F.Z. Alsbool, F.T. Khaswneh,  
The effects of hooka/waterpipe smoking on general health and the cardiovascular system, “Environ-
mental Health and Preventive Medicine”, 2019, nr 24.
19  ibidem
20  M. Ventura-Cots, M.P. Ballester-Ferré, S. Ravi, R. Bataller, Public health policies and alco-
hol-related liver disease, “JHEP Reports”, 2019, nr 5(1), s.403-413.
21  T.D. Tran, K. Hammarberg, M. Kirkman, H.T. Minh Nguyen, J. Fisher, Alcohol use 
and mental health status during the first months of COVID-19 pandemic in Australia, “Journal  
of Affective Disorders”, (dostęp online od 7.09.2020).
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Sen i zdrowie psychiczne

Istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób jest także niedostateczna 
ilość lub zła jakość snu. Bezsenność to duży problem dla zdrowia publiczne-
go, ponieważ dotyka ona około 10-30% światowej populacji22. Jest ona silnie 
związana z chorobami układu krążeniowo-sercowego oraz z ich prekursora-
mi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, niewydolność serca czy 
choroba niedokrwienna serca23. Zaburzenia snu wpływają także niekorzystnie 
na ryzyko rozwoju otyłości, szczególnie u małych dzieci, które w wieku 2-5 
lat przechodzą drastyczne zmiany wzorców snu i rozwoju neurologicznego. 
W 2020 roku opublikowano wyniki obserwacji 1169 dzieci24. Na podstawie 
zdobytych danych stwierdzono, że krótszy czas snu u dzieci związany jest  
z niższą aktywnością fizyczną w ciągu dnia, oraz że dzieci spożywające mniej 
niż jedno warzywo w ciągu dnia również spały krócej. Zachowania takie mogą 
wskazywać, że niedostateczna ilość snu w młodym wieku może być czynni-
kiem ryzyka w rozwoju otyłości. Powiązania otyłości dziecięcej z poważnymi, 
długoterminowymi konsekwencjami sercowo-naczyniowymi, metaboliczny-
mi i innymi zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu w życiu dorosłym są 
dobrze udokumentowane25.

Niedobór snu lub niewystarczająca jego jakość zwiększa również podat-
ność człowieka na czynniki stresogenne, co może prowadzić do pogorszenia 
się stanu zdrowia psychicznego i rozwoju m.in. depresji26.

Stres prowadzi do wydzielania adrenaliny z nadnerczy, a także innych 
związków, które odpowiadają za wzrost stężenia glukozy we krwi, podwyższe-
nie ciśnienia tętniczego, szybsze bicie serca. Krótkotrwały stres, np. w sytuacji 
zagrożenia, powoduje lepszą wydajność organizmu i nie wpływa negatywnie 
na zdrowie. Najgroźniejszy jest długotrwały stres, nawet niezbyt duży, gdyż 
odpowiada on za utrzymujący się stale podwyższone stężenie adrenaliny we 
krwi. Stres odpowiada za rozwój chorób psychicznych, takich jak depresja, 
później dochodzą do nich także inne choroby i objawy, np.: nadciśnienie tęt-
nicze, kołatanie serca, niestrawność, wahania masy ciała (chudnięcie lub tycie) 

22  S.C. Larsson, H.S. Markus, Genetic Liability to Insomnia and Cardiovascular Disease Risk, 
“Circulation”, 2019; nr 140, s. 796–798.

23  D.C. Jarrin, P.K. Alvaro, M-A. Bouchard, S.D. Jarrin, C.L. Drake, C.M. Morrin, Insomnia 
and hypertension: A systematic review, “Sleep Medicine Reviews”, 2018, nr 41, s. 3-38.
24  J. Gazmararian, J. Smith, Role of sleep duration and obesity-related health behaviors in young 
children, “Preventive Medicine Reports”, 2020, nr 20.
25  ibidem 
26  S. Javaheri, S. Redline, Insomnia and Risk of Cardiovascular Disease, „Chest Journal-Con-
temporary Reviews in Sleep Medicine”, 2017, nr 152 (2), s. 435-444.
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czy choroba wrzodowa żołądka. Bardzo ważne jest skuteczne radzenie sobie 
ze stresem, jest to kwestia bardzo indywidualna, ale pomocne może być także 
wsparcie psychoterapeuty. Badanie27 przeprowadzone w 2018 roku potwier-
dza, że wzmacnianie więzów z rówieśnikami poprawia samopoczucie i wpływa 
pozytywnie na redukowanie poziomu stresu.

Podsumowanie

Medycyna stylu życia – według definicji – ma zapobiegać chorobom, od-
wracać ich skutki i wspierać proces leczenia, poprzez zmiany codziennych za-
chowań. Do najistotniejszych zachowań, mających wpływ na samopoczucie, 
zalicza się aktywność fizyczną, zbilansowaną i zracjonalizowaną dietę, stosowa-
nie używek (przede wszystkim palenie tytoniu i spożywanie alkoholu), a także 
jakość snu i poziom stresu. 

Regularna aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ nie tylko na układ 
krążenia czy gospodarkę węglowodanowo-lipidową ustroju, ale także pozy-
tywnie wpływa na samopoczucie (łagodzi objawy depresji i PTSD). Prawi-
dłowo zbilansowana dieta, poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych 
do życia substancji energetycznych i odżywczych w odpowiednich ilościach, 
pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi oraz stężenie składni-
ków lipidowych w osoczu. Wiele produktów spożywczych jest bogatych  
w antyoksydanty, zmniejszające ryzyko rozwoju wielu chorób. Dieta pomaga też 
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zapobiegając otyłości i jej powikłaniom. 
Unikanie palenia tytoniu ogranicza ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-
naczyniowych oraz nowotworów, a ograniczenie spożycia alkoholu – chorób 
wątroby, choroby wrzodowej żołądka, udaru i wielu innych. Dbanie o prawi-
dłową jakość snu i unikanie długotrwałego stresu zmniejsza ryzyko wystąpienia 
depresji oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, otyłości i cukrzycy typu 
2. Dzięki licznym badaniom, przytoczonym w powyższej pracy, prowadzonym  
w dziedzinie medycyny stylu życia, wiedza lekarzy i pacjentów na ten temat 
stale się rozszerza, co pozytywnie wpływa na leczenie, ale również i profilakty-
kę wielu chorób. Ostatecznie, jak wiadomo już od czasów Hipokratesa, „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. 

27  S.M. Alyousef, Psychosocial stress factors among mental health nursing students in KSA, “Jour-
nal of Taibah University Medical Sciences”, 2019, nr 14(1), s. 60-66.
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LIFESTYLE MEDICINE -  
XXI CENTURY FASHION OR FACT-BASED ACTION?

Summary: Lifestyle medicine is a relatively new area of medicine that 
focuses on promoting pro-health behavior among patients. These be-
haviors are aimed at reducing the risk of non-communicable diseases, 
which contribute to a significant deterioration in the quality of life 
of patients and are responsible for a significant percentage of deaths 
among them. Healthy habits are promoted by lifestyle medicine in-
clude: regular physical activity, a properly balanced diet, restriction of 
use of stimulants and adequate sleep quality. The aim of the study is to 
answer the question whether lifestyle medicine is a 21st century fash-
ion or evidence based medicine. An unhealthy lifestyle contributes to 
the occurrence of non-communicable diseases, accounting for approx-
imately 63% of deaths worldwide. Lifestyle medicine is undergoing  
a dynamic development, and thanks to numerous studies, it is possible 
to better understand the impact of habits on health, reduce modifiable 
risk factors, and thus improve the quality of life of patients.

Keywords: Lifestyle medicine, prevention, diet, physical activity,  
disease prevention.
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ANALIZA WIEDZY I ZACHOWAŃ 
KOBIET W CIĄŻY W ASPEKCIE 

POPORODOWEGO NIETRZYMANIA 
MOCZU I WYSTĘPOWANIA ROZEJŚCIA 

MIĘŚNI PROSTYCH BRZUCHA

Streszczenie: Ciąża, poród i połóg to szczególne okresy w życiu kobiety. 
Stanowią one jednak jedne z głównych czynników ryzyka dysfunkcji 
mięśni dna miednicy (MDM), czy rozejścia mięśni prostych brzucha 
(DRA). Celem pracy była ocena wiedzy i zachowań profilaktycznych 
podejmowanych przez kobiety w celu uniknięcia DRA oraz problemu 
z nietrzymaniem moczu (NTM). Praca stanowi analizę autorskiej an-
kiety dotyczącej m.in profilaktyki NTM i DRA u kobiet w okresie ciąży. 
Grupę badaną stanowiły 253 kobiety po porodzie siłami natury (SN) 
oraz 229 po cięciu cesarskim (CC). W badanej grupie sposób porodu 
nie wpływał na podejmowaną aktywność fizyczną, czy występowanie 
NTM. Kobiety po SN znacznie częściej wykonywały ćwiczenia MDM 
w ciąży, niż kobiety po CC (p=0,019). Ogólna wiedza kobiet na temat 
MDM jest niezadawalająca. W badanej grupie kobiet DRA zdiagno-
zowano u 87,44%, z kolei u tylko 10,58% z nich powyższe badanie 
przeprowadzono w okresie ciąży.

Słowa kluczowe: ciąża, poród, nietrzymanie moczu, rozejście mięśni 
prostych brzucha, profilaktyka okołoporodowa.
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Wprowadzenie

Ciąża w życiu kobiety stanowi szczególny okres, który wymaga odpo-
wiedniego przygotowania. Ciało w ciągu dziewięciu miesięcy podlega licz-
nym zmianom, które są fizjologicznym następstwem rozwijającego się w łonie 
matki dziecka. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu ciąży oraz poro-
du, niezbędne jest utrzymanie ciała w dobrej kondycji psychofizycznej [17]. 
Zadbanie o pełną sprawność fizyczną, odpowiednią edukację, a tym samym 
zapewnienie spokoju i odpowiedniego przygotowania do porodu i połogu 
zwiększają szansę na uniknięcie niekorzystnych następstw ciąży. Odpowied-
nia kondycja psychofizyczna zmniejsza ryzyko zaburzeń prawidłowej postawy 
ciała, nadwagi, jak również nadmiernego stresu czy depresji poporodowej [12, 
19, 26].

Celem badania była ocena wiedzy i działań profilaktycznych podejmo-
wanych w ciąży na wystąpienie rozejścia mięśni prostych brzucha oraz pro-
blemu z nietrzymaniem moczu w pierwszych dobach po porodzie. Badanie 
skierowane było do kobiet w 1-5 dobie po porodzie siłami natury, bądź cięciu 
cesarskim przebywających na oddziale położniczym. Narzędziem badawczym 
był autorski kwestionariusz ankiety.

Omówienie zagadnienia i przegląd piśmiennictwa

Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. 
World Health Organization) każda kobieta będąca w ciąży powinna przeżyć 
tzw. pozytywne doświadczenie ciążowe. Definiowane jest ono jako utrzyma-
nie normalności fizycznej i społeczno-kulturowej zapewniającej zdrową cią-
żę matki i rozwój dziecka nienarażony na dodatkowe czynniki ryzyka. Daje 
ono możliwość skutecznego przejścia do pozytywnego porodu i dzięki temu 
osiągnięcie pozytywnego macierzyństwa. Kluczem do takiego stanu jest m.in 
zdrowy tryb życia obejmujący aerobową aktywność fizyczną oraz ćwiczenia 
kondycyjne. Ciężarna powinna unikać aktywności, które zwiększają ryzyko 
upadku, utraty równowagi lub urazów dziecka [29]. The American College  
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zaleca kobietom będącym w ciąży 
i połogu 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo w celu 
utrzymania odpowiedniego poziomu sprawności ruchowej [1]. Regularna ak-
tywność fizyczna ciężarnej utrzymuje, a także poprawia jej sprawność fizyczną, 
pomaga w kontrolowaniu masy ciała, zmniejsza ryzyko cukrzycy ciążowej oraz 
poprawia samopoczucie psychiczne [27]. Brak podejmowania odpowiedniej 
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ilości ruchu w ciąży, bądź zrezygnowanie z dotychczasowej aktywności może 
wynikać z niewiedzy pacjentek i obawy przed wystąpieniem zjawisk niepo-
żądanych [19]. Ważne jest, aby ciężarne miały dostęp do odpowiednich in-
formacji od specjalistów na temat bezpiecznych form aktywności fizycznej  
w okresie ciąży [27]. Ćwiczenia fizyczne prowadzone pod okiem fizjoterapeuty, 
bądź trenera, uprzednio skonsultowane z lekarzem i nieobarczone ryzykiem 
przeciwwskazań do ćwiczeń mają globalny korzystny wpływ na zdrowie matki 
oraz dziecka [18, 23, 24]. Nieprawidłowo dobrana aktywność fizyczna, wzmo-
żone ciśnienie śródbrzuszne, zwiększona masa ciała oraz nieodpowiedni styl 
życia, mogą doprowadzić do rozwoju problemów z nietrzymaniem moczu oraz 
powstania rozejścia mięśni prostych brzucha (DRA; ang. diastasis recti abdo-
minis) [4]. Wraz z każdym kolejnym porodem naturalnym zwiększa się ryzyko 
wystąpienia wysiłkowego i naglącego nietrzymania moczu, gdzie w przypadku 
wzrastającej ilości cięć cesarskich nie zaobserwowano, aż tak silnej korelacji [8]. 
Rozejściem mięśni prostych brzucha określone jest pionowe oddzielenie się od 
siebie brzuśców mięśnia prostego brzucha na przebiegu kresy białej w dowol-
nym miejscu wzdłuż jej przebiegu od wyrostka mieczykowatego do spojenia 
łonowego [9, 25]. Do czynników ryzyka wystąpienia DRA w ciąży i okresie 
połogu można zakwalifikować otyłość, utrzymujące się wzmożone ciśnienie 
wewnątrz jamy brzusznej, nieprawidłowe napięcie mięśni ściany przedniej 
brzucha, czy liczne, w tym mnogie ciąże. Ryzyko wzrasta, gdy występują one 
w krótkich odstępach czasu. Niekorzystna jest również zbyt intensywna praca 
fizyczna, aktywność ruchowa wymagająca dźwigania oraz wiek ciężarnej po-
wyżej 35. roku życia [16]. Prawidłowe napięcie i aktywność mięśni brzucha 
zapewniają ochronę ścianie przedniej jamy brzusznej, jak również znajdują-
cym się w niej narządom wewnętrznym. Mięśnie brzucha są także niezbędne 
do utrzymania prawidłowej postawy ciała, stabilizacji miednicy oraz odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa. Skracające się włókna skośne i poprzeczne mięśni 
kompleksu bocznego brzucha powodują wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, 
do którego dochodzi podczas kichania, kaszlu, śmiechu, czy porodu. Wyżej 
wymienione włókna silnie angażują się również w trakcie zgięcia bocznego i ro-
tacji tułowia - doprowadzając do intensywnego pociągania włókien mających 
swój przyczep w kresie białej [5, 15]. 

Ciąża i poród stanowią jeden z głównych czynników ryzyka dysfunkcji 
mięśni dna miednicy oraz wystąpienia problemów z nietrzymaniem moczu - 
zarówno w trakcie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka [2, 10, 22]. Odpowiednia 
edukacja i wczesne wprowadzenie ćwiczeń mięśni dna miednicy mogą temu 
zapobiec [10]. Wystąpienie problemu nietrzymania moczu, niewydolności 
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mięśni dna miednicy to jedne z głównych objawów, które mogą się pojawić  
w trakcie nieprawidłowych zachowań związanych z ciążą i połogiem[6].

Materiał i metody badawcze

Badania przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2019 roku  
w oddziałach położniczych krakowskich szpitali. Badanie obejmowało wy-
wiad z pacjentką na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety oraz bada-
nie palpacyjne rozejścia mięśni prostych brzucha w pierwszych pięciu dobach 
po porodzie. Pytania dotyczyły ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia po 
porodzie, jak również podejmowanych działań profilaktycznych, aktywności 
fizycznej oraz konsultacji specjalistycznych w okresie ciąży. Badanie rozejścia 
mięśni prostych brzucha wykonano wyłącznie u pacjentek, które wyraziły na 
nie dodatkową zgodę. Badanie przeprowadzone było w warunkach szpital-
nych na płaskim łóżku, z pacjentką leżącą na plecach, z lekko zgiętymi koń-
czynami dolnymi. W zależności od rodzaju porodu, różnił się obszar palpacji 
brzucha. U kobiet po porodzie siłami natury badanie wykonano na przebiegu 
kresy białej od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego. W przypad-
ku pacjentek po cięciu cesarskim badanie odbywało się jedynie do wysoko-
ści pępka. Palpacji dokonywano w obu grupach dwukrotnie - na całkowicie 
rozluźnionej, następnie napiętej ścianie przedniej brzucha. Badanie uzyskało 
zgodę Komisji Bioetycznej UJ nr 1072.6120.46.2020 z dnia 27 lutego 2020 
roku.

Analiza danych i wyniki

Grupę badaną stanowiły 253 kobiety po porodzie siłami natury (SN) oraz 
229 kobiet po cięciu cesarskim (CC). Średni wiek badanych kobiet wyniósł 
30,9 lat dla całej grupy (±4,4). Grupa kobiet po porodzie naturalnym różniła 
się od grupy kobiet po cięciu cesarskim dla następujących parametrów: wiek, 
wzrost, waga przed i po ciąży oraz BMI przed ciążą. Wśród wszystkich bada-
nych kobiet średni wzrost wyniósł 165,8 cm (±5,94), waga przed ciążą 61,98 
kg (±10,55), z kolei BMI przed ciążą 22,5 kg/m2 (±3,6). W grupie kobiet 
rodzących naturalnie 53,0% było pierworódkami (N=134), z kolei u kobiet 
rodzących poprzez cięcie cesarskie, większość była wieloródkami stanowiąc 
55,0% grupy (N=126). Szczegółowa charakterystyka badanych kobiet została 
przedstawiona w Tabeli 1.
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Tabela.1. Szczegółowa charakterystyka badanej grupy. 

Parametr
Ogółem 
(N=482) 
[x(SD)]

Rodzaj przebytego porodu 
[x(SD)]

SN (N=253) CC (N=229)

p

wiek [lat] 30,9 (4,4) 30,0 (3,25) 31,8 (3,51) <0,001

wzrost [cm] 165,8 (5,94) 166,6 (4,08) 165,1 (4,99) 0,002

waga przed ciążą [kg] 61,98 (10,55) 61,2 (6,95) 62,8 (8,93) 0,044

waga na zakończenie  
ciąży [kg]

75,73 (14,13) 75,6 (8,28) 77,8 (9,58) 0,016

Przyrost wagi  
w ciąży [kg]

14,71 (5,5) 14,4 (3,7) 15,0 (4,64) 0,115

BMI przed ciążą [kg/m2] 22,5 (3,6) 22,0 (2,39) 23,0 (3,06) 0,001

pierworódki [%] 49,2 53,0 45,0 0,080

wieloródki [%] 50,8 47,0 55,0

SN: poród siłami natury, CC: cięcie cesarskie, p: istotność statystyczna p<0,05, 
[x(SD)]: [średnia z badanej grupy (odchylenie standardowe)].
Źródło: opracowanie własne.

Aktywność fizyczna i szkoła rodzenia

W badanej grupie zdecydowana większość kobiet (86,51%) niezależ-
nie od rodzaju przebytego porodu zadeklarowała podejmowanie aktywności 
fizycznej przez cały okres trwania ciąży. Zaledwie 47,72% wszystkich kobiet 
uczęszczało do szkoły rodzenia, z czego częściej były to kobiety rodzące siłami 
natury. Jedynie 47,10 % kobiet ćwiczyło mięśnie dna miednicy będąc w ciąży, 
a 32,16% kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia wykonywało te ćwicze-
nia w trakcie zajęć. Instruktaż jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia mięśni 
dna miednicy miało 51,24% pacjentek. Jednakże, zaledwie 17,01% kobiet 
wiedziała jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia uwzględniając zaciśnięcie  
i elewację mięśni dna miednicy w trakcie wydechu. Szczegółowe zastawienie 
wyników przedstawiono w Tabeli 2. 
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Tabela. 2. Szczegółowa charakterystyka podejmowania aktywności fizycznej i uczęsz-
czania przez pacjentki do szkoły rodzenia.

Parametr [%] Ogółem 
(N=482)

Rodzaj przebytego porodu 
SN (N=253) CC (N=229) p

Uczęszczanie  
do Szkoły Rodze-
nia 

47,72 51,78 43,23 0,061

Podejmowanie  
aktywności  
w okresie ciąży 

86,51 87,75 85,15 0,486

Trening MDM  
w SzR 32,16 33,60 30,57 0,351

Trening MDM w 
ciąży 47,10 52,17 41,48 0,019

Trening MDM 
przed ciążą/po-
między ciążami 

22,61 23,32 21,83 0,697

Poprawność wyko-
nywania ćwiczeń 
zgodnie z prawi-
dłowym wzorcem

17,01 18,58 15,28 0,337

SN: poród siłami natury, CC: cięcie cesarskie, p: istotność statystyczna p<0,05, 
MDM: mięśnie dna miednicy, SzR: szkoła rodzenia.
Źródło: opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy treningiem mięśni dna 
miednicy w zależności od sposobu porodu i uwzględnienie prawidłowego 
wzorca wykorzystywanego w treningu przedstawiono na Rysunkach 1-4. 
 

Rysunek.1. Zależność pomiędzy sposobem porodu, a podejmowaniem treningu 
mięśni dna miednicy (MDM) w szkole rodzenia (SzR). 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek.2. Zależność pomiędzy sposobem porodu, a podejmowaniem treningu 
mięśni dna miednicy (MDM) w ciąży.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek.3. Zależność pomiędzy sposobem porodu, a podejmowaniem treningu 
mięśni dna miednicy (MDM) przed ciążą/między ciążami. 

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek.4. Poprawność wykonywania ćwiczeń zgodnie z prawidłowym wzorcem w 
treningu mięśni dna miednicy (MDM), w zależności od sposobu porodu.

Źródło: opracowanie własne.
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Nietrzymanie moczu i trening mięśni dna miednicy: Incydenty gubie-
nia moczu występowały u 34,85% badanych kobiet w okresie połogu. Z kolei 
przed ciążą problem z kontynencją występował u 8,09% położnic. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż jedynie 11,20% pacjentek konsultowało niniejszy 
problem z lekarzem. Z fizjoterapii ogólnej w okresie ciąży korzystało zaledwie 
17,22% wszystkich ankietowanych kobiet. Szczegółowe zestawienie wyników 
przedstawia Tabela 3.

Tabela.3. Dane dotyczące incydentów gubienia moczu i konsultacji 
specjalistycznych.

Parametr [%] Ogółem 
(N=482)

Rodzaj przebytego  
porodu

SN (N=253) CC (N=229)

p

Incydenty gubienia moczu 34,85 34,39 35,37 0,821

Czy gubienie moczu  
pojawiło się już przed ciążą/ 
między ciążami 

8,09 9,09 6,99 0,398

Konsultacja lekarska  
dolegliwości gubienia moczu 

11,20 9,88 12,66 0,333

Skierowanie do fizjoterapeuty  
od lekarza 

5,19 3,95 6,55 0,198

Fizjoterapia ogólna  
w okresie ciąży

17,22 19,76 14,41 0,120

SN: poród siłami natury, CC: cięcie cesarskie, p: istotność statystyczna p<0,05.
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono występowanie 
słabej dodatniej korelacja pomiędzy ilością ciąż, a problemem nietrzymania 
moczu, wynoszącej 0,0076. Częstość występowania incydentów gubienia mo-
czu z zależności od okresu ciąży zostało przedstawione na Rysunku 5. Częstość 
uczęszczania do specjalistów przedstawiona na Rysunku 6.
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Rysunek.5. Rozkład procentowy występowania incydentów gubienia moczu u kobiet 
w ciąży i przed okresem ciąży z uwzględnienie sposobu porodu. 

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek.6. Rozkład procentowy korzystania z pomocy specjalistycznej: konsultacja 
lekarska w związku z problemami NTM oraz ogólna pomoc fizjoterapeutyczna 
dolegliwości ciążowych. 

Źródło: opracowanie własne.

Rozejście mięśni prostych brzucha: Rozejście mięśni prostych brzucha 
zbadano u 406 kobiet po porodzie. 76 kobiet odmówiło wykonania niniejsze-
go badania. Rozejście mięśni prostych brzucha zdiagnozowano u 87,44% po-
łożnic zarówno po cięciu cesarskim, jak i po porodzie naturalnie, które wyrazi-
ły zgodę na badanie. Rozkład graficzny przedstawia rysunek 7. Zdecydowana 
większość kobiet (73,65%) nie stosowała profilaktyki DRA. Badanie rozejścia 
mięśni prostych brzucha w ciąży zostało wykonane tylko u 10,58% wszystkich 
kobiet. Szczegółowe zestawienie danych przedstawia Tabela 4.
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Tabela.4. Szczegółowe dane dotyczące rozejścia mięśni prostych brzucha (DRA).

Parametr [%] Ogółem 
(N=482)

Rodzaj przebytego porodu

SN (N=253) CC (N=229)

p

Rozejście mięśni prostych  
brzucha DRA* 

87,44 89,96 84,18 0,081

Profilaktyka DRA 26,35 29,64 22,71 0,084
Badanie DRA w ciąży 10,58 9,49 11,79 0,411

SN: poród siłami natury, CC: cięcie cesarskie, p: istotność statystyczna p<0,05, 
DRA: rozejście mięśni prostych brzucha. *ogólna liczba pomniejszona o kobiety, 
które odmówiły wykonanie badania DRA. Ogółem 406 kobiet, 229 po porodzie 
naturalnym oraz 177 po cięciu cesarskim.
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek.7. Rozkład procentowy występowania rozejścia mięśni prostych brzucha u 
kobiet po porodzie, które wyraziły zgodę na badanie. ODMOWA: pacjentki, które 
nie wyraziły zgody na badanie kresy na tle całej grupie.

Źródło: opracowanie własne.

Dyskusja

Ciąża i okres połogu to jeden z głównych czynników przyczyniających 
się do wystąpienia problemu nietrzymania moczu u kobiet [21]. Dysfunk-
cje związane z prawidłową kontynencją mogą wystąpić zarówno w trakcie 
trwania ciąży, w okresie połogu, ale również w późniejszym okresie wiele lat 
po porodzie [20, 28]. Istotny wpływ na stan mięśni dna miednicy ma także 
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rodzaj oraz ilość porodów [11]. Według dostępnych raportów rocznie w Euro-
pie cięcia cesarskie stanowią 27% wykonywanych porodów. W Polsce odsetek 
cesarskich cięć jest jednym z najwyższych w Europie i wynosi 42.2%. Podobny 
wynik został uzyskany również w naszym badaniu, w którym cięcie cesarskie 
stanowiło 47.5% wszystkich porodów [7]. Pomimo, iż poród siłami natury  
w istotny sposób obciąża mięśnie dna miednicy, należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż bez względu na sposób porodu, mięśnie dna miednicy są przeciążone przez 
cały okres ciąży [8]. Prawidłowa edukacja oraz profilaktyka w okresie ciąży  
i połogu zmniejsza ryzyko rozwoju problemów z dnem miednicy [3, 14].  
W badanej grupie kobiet, jedynie 17% z nich znało prawidłowy wzorzec ćwi-
czeń mięśni dna miednicy. Z kolei, ponad połowa wszystkich badanych po-
łożnic w żadnym okresie ciąży nie wykonywała treningu mięśni dna miednicy 
(53%). Częstość występowania incydentów gubienia moczu w obu grupach 
była porównywalna (SN 34,39%, CC 35,37%). Niepokojące jest również to, 
iż jedynie 26,35% wszystkich badanych kobiet stosowało profilaktykę DRA. 
Findik i wsp. w swoich badaniach również koncentrowali się na aspekcie wy-
stępowania nietrzymania moczu. Wykazali oni, że nie tylko sama ciąża, ale 
przede wszystkim poród drogą pochwową zwiększają ryzyko wystąpienie nie-
trzymania moczu [8]. Huebner i wsp. badając problem nietrzymania moczu 
wykazali, że częstość nietrzymania moczu przed ciążą względem pierwszej 
połowy ciąży utrzymuje się na takim samym poziomie (odpowiednio: 2,7%  
i 3,6%), niemniej istotnie wzrasta w drugiej połowie ciąży (26,3%, P<0,001) 
[13]. W badanej grupie kobiet sposób porodu nie wpływał na częstotliwość 
uczęszczania do szkoły rodzenia, bądź podejmowaną aktywność fizyczną. Nie-
mniej jednak w przypadku kobiet rodzących naturalnie znacznie częściej de-
klarowały one wykonywanie ćwiczeń mięśni dna miednicy w trakcie ciąży niż 
w przypadku kobiet, które miały cięcie cesarskie.

Wnioski

Wiedza kobiet na temat konieczności i prawidłowej pracy MDM jest nie-
wystarczająca i wymaga znacznego rozszerzenia informacji na ten temat u ko-
biet będących w ciąży. Również wiedza kobiet na temat rozejścia mięśni pro-
stych brzucha i prawidłowej profilaktyki około ciążowej jest niewystarczająca, 
a częstość badania DRA w trakcie ciąży jest zdecydowanie zbyt rzadka, mimo 
konieczności wczesnej diagnostyki problemu, który występuje powszechnie 
w pierwszych dobach po porodzie. Ze względu na brak dostatecznej wiedzy 
na temat zmian fizjologicznych oraz patologicznych w okresie ciąży i połogu, 
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kobiety zbyt rzadko konsultowały wystąpienia incydentów NTM z lekarzem 
lub fizjoterapeutą uroginekologicznym.
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ANALIZA WIEDZY I ZACHOWAŃ KOBIET W CIĄŻY ...

ANALYSIS OF THE KNOWLEDGE  
AND BEHAVIOUR OF PREGNANT WOMEN  

IN THE ASPECT OF POSTPARTUM URINARY 
INCONTINENCE AND THE OCCURRENCE  

OF DIASTASIS RECTI ABDOMINIS

Summary: Pregnancy, childbirth and labor are special periods  
in a woman's life. However, they are one of the major risk factors for 
pelvic floor muscle (MDM) dysfunction or diastasis recti abdominis 
(DRA). The aim of the study was to assess the knowledge and preven-
tive behavior undertaken by women to avoid DRA and the problem 
of urinary incontinence (NTM). The work is an analysis of the propri-
etary survey concerning, among others, NTM and DRA prophylaxis in 
women during pregnancy and in early puerperium. The study group 
consisted of 253 women after vaginal delivery (SN) and 229 after ce-
sarean section (CC). In the study group, the way of delivery did not 
affect the physical activity or the presence of NTM. Women after SN 
much more often performed MDM exercises during pregnancy than 
women after CC (p = 0.019). Women's general knowledge of MDM is 
unsatisfactory. In the studied group of women, DRA was diagnosed in 
87.44%, while in only 10.58% of them the above test was carried out 
during pregnancy.

Keywords: pregnancy, childbirth, urinary incontinence, diastasis recti 
abdominis, perinatal prophylaxis.
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Streszczenie: Celem pracy była ocena stanu wiedzy Polaków na temat 
funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz świadczeń 
realizowanych przez Nocną i Świąteczną Pomoc. Ponadto przeanalizo-
wana została wiedza ankietowanych na temat właściwych i pożądanych 
reakcji w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej. Ba-
daniem objęto 201 ankietowanych zamieszkałych w różnych częściach 
Polski. Badanie przeprowadzono za pomocą pośredniej metody an-
kietowej CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Kwestionariusz 
składał się z 26 pytań. Większość, bo aż 82,1% badanych wie, w jakim 
celu zostały powołane Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Liczna grupa 
respondentów, stanowiąca 93% ankietowanych wie, w jakim celu  
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w SOR-ach prowadzona jest segregacja medyczna pacjentów. Zdecy-
dowana większość ankietowanych, średnio 88,3% osób, poprawnie 
wskazała sytuacje, kiedy należy udać się na SOR, kiedy do lekarza 
POZ bądź NiŚOZ, a kiedy powinno się samodzielnie udzielić pierw-
szej pomocy. Ogólny poziom wiedzy teoretycznej Polaków na temat 
funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz świadczeń 
realizowanych przez Nocną i Świąteczną Pomoc jest zadowalający.

Słowa kluczowe: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Nocna i Świąteczna 
Opieka Zdrowotna.

Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań do-
tyczących wiedzy Polaków na temat funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych oraz świadczeń realizowanych przez Nocną i Świąteczną Opie-
kę Zdrowotną. Ponadto przeanalizowana została wiedza ankietowanych na 
temat właściwych i pożądanych reakcji w sytuacjach wymagających udzielenia 
pomocy medycznej. Niezwykle istotna jest umiejętność rozróżnienia danych 
objawów i skierowania do właściwej jednostki systemu opieki zdrowotnej. 
Szpitalne Oddziały Ratunkowe są dla pacjentów będących w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowia lub życia, czyli w momencie gwałtownego pogorszenia 
zdrowia, czego konsekwencje mogą być niebezpieczne. Z kolei do danej jed-
nostki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej powinni zgłosić się pacjenci 
w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia poza go-
dzinami pracy lekarza rodzinnego w ramach Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej. Praca badawcza ma na celu pokazać, czy Polacy posiadają umiejętność 
rozróżnienia tych jednostek systemu opieki zdrowotnej i czy wiedzą, gdzie 
należy się udać, w przypadku określonego zachorowania. 

Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)

Zgodnie z Konstytucją wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środ-
ków publicznych. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Świadczeniobiorcy, 
czyli osoby mające prawo korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (finan-
sowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych), mogą udać się 
do lekarza pierwszego kontaktu bądź do szpitala, gdy zaobserwują obecność 
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niepokojących objawów chorobowych [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997]. 

Wybór lekarza przyjmującego pacjentów w ramach podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ) jest w Polsce dobrowolny [Ustawa z dnia 27 sierpnia 
2004]. Lekarzem POZ jest lekarz, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) lub pracuje  
w instytucji posiadającej taką umowę. Dany lekarz sprawuje opiekę lekarską 
nad osobami objętymi opieką medyczną w miejscu zamieszkania, w warun-
kach ambulatoryjnych, a także domowych. Do zadań lekarza POZ należy: 
utrzymanie zdrowia i usprawnianie pacjenta, profilaktyka, rozpoznanie i lecze-
nie chorób. Lekarzem POZ może być specjalista medycyny rodzinnej, pedia-
trii lub interny bądź rezydent medycyny rodzinnej. Niegdyś istniała także spe-
cjalizacja z medyny ogólnej i lekarze z takim tytułem również mogą pracować  
w POZ. Wśród pacjentów zgłaszających się do lekarza POZ zazwyczaj dominują 
osoby starsze, gdyż znacznie częściej postrzegają one swój stan zdrowia jako zły  
i wymagają opieki lekarskiej. Niezwykle ważne jest, aby pamiętać, iż podstawo-
wą opiekę zdrowotną tworzy zespół składający się z lekarza POZ, pielęgniarki  
i położnej, co jest uregulowane obowiązującymi przepisami prawnymi [Usta-
wa z dnia 27 października 2017].

Pacjenci odczuwający niepokojące objawy chorobowe, którzy nie są  
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w godzinach nocnych oraz w dni usta-
wowo wolne od pracy powinni szukać pomocy w punkcie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej (NiŚOP). Chorzy mogą skorzystać z pomocy w dowolnej 
placówce NiŚOP. Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są czynne od 
godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego, od poniedziałku do piątku oraz 
od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego w soboty, niedziele i dni ustawo-
wo wolne od pracy [Gostyńska, 2014, s. 66-78]. 

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) jest jednostką systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, która udziela pomocy pacjentowi w stanach na-
głego zagrożenia zdrowia i życia. W praktyce oddział obejmuje swoją opieką 
pacjentów przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz pa-
cjentów zgłaszających się samodzielnie. Charakter udzielanych świadczeń po-
lega zarówno na wstępnej diagnostyce, jak i podjęciu natychmiastowych dzia-
łań niezbędnych dla stabilizacji funkcji życiowych pacjenta, którego zdrowie 
lub życie jest zagrożone. To właśnie na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają 
osoby po wypadkach, urazach oraz z wielu innych przyczyn w stanie zagro-
żenia zdrowia lub życia. Zadaniem personelu SOR jest różnicowanie pacjen-
tów na osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które najpilniej wymagają 
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wykonania czynności ratujących życie, a także pacjentów w stanie stabilnym, 
którzy mogą zostać zaopatrzeni w późniejszym czasie. W tym celu stosuje się 
system triage pozwalający określić, którzy pacjenci winni zostać przyjęci do 
szpitalnego oddziału ratunkowego w pierwszej kolejności [Sulej, Puc, 2015, 
s. 23-32]. Niestety coraz częściej szpitalny oddział ratunkowy jest traktowany 
jako przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej przez pacjentów potrzebu-
jących doraźnej pomocy lekarskiej bądź też jako przychodnia specjalistyczna 
lub nawet nierzadko izba wytrzeźwień. Pacjenci nigdy nie powinni zgłaszać się 
na szpitalny oddział ratunkowy celem wydania im recepty na leki zażywane re-
gularnie czy też skierowania na dodatkowe badania lub konsultacje. W związ-
ku z niewiedzą ludzi na temat funkcjonowania SOR, Śląska Izba Lekarska  
w Katowicach stworzyła kampanię "SOR(ry) tu ratuje się życie" [Izba Lekar-
ska, 2020].Celem tej kampanii było uświadomienie społeczeństwu, że SORy 
są przeznaczone do udzielania pomocy w nagłych przypadkach, zagrażających 
zdrowiu lub życiu ludzkiemu i nie powinny one pełnić funkcji przychodni 
lekarskich. Miała ona trafić zwłaszcza do pacjentów, którzy zgłaszają się do 
szpitalnych oddziałów ratunkowych z błahych powodów, zamiast skorzystać 
z innej formy otrzymania pomocy. Powodują tym samym wydłużenie się 
kolejek w miejscu, gdzie najważniejsze jest ratowanie życia, co może mieć 
negatywny wpływ na pracę oddziału i pomoc naprawdę pilnym przypadkom.

Aby w danym szpitalu mógł powstać SOR, placówka musi spełnić okre-
ślone wymagania. W takim szpitalu musi znajdować się co najmniej oddział 
chirurgii ogólnej z częścią urazową, oddział chorób wewnętrznych, oddział 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz pracownia diagnostyki obrazowej. Je-
śli szpital udziela świadczeń zdrowotnych dla dzieci znajdować musi się także 
oddział chirurgii dziecięcej oraz oddział pediatrii. Ponadto niezbędny jest tak-
że zapewniony całodobowy dostęp do badań diagnostycznych wykonywanych 
w laboratorium, a także badań tomografii komputerowej oraz badań endosko-
powych. Konieczne jest również posiadanie sprzętu do badań przyłóżkowych. 
Mianowicie jest to analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw 
RTG oraz przewoźny ultrasonograf. Według najnowszych danych z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w Polsce działa obecnie 237 szpitalnych oddziałów 
ratunkowych [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019].

Część badawcza artykułu

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawi-
rusa SARS-CoV-2 badania przeprowadzono za pomocą pośredniej metody 
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ankietowej CAVI (Computer-Assisted Web Interview). Ankieta składała się  
z 26 pytań. Wszystkie zebrane tym sposobem informacje zostały wykorzystane 
jedynie na potrzeby tego badania.

Badaniem objęto 201 ankietowanych zamieszkałych w różnych 
częściach Polski. Badanie przeprowadzono w okresie od marca do maja 
2020 r. Łącznie odpowiedzi uzyskano od 135 (67,2%) kobiet oraz 66 
(32,8%) mężczyzn. Wszystkie osoby, biorące udział w badaniu, były 
pełnoletnie. Najliczniejszą grupą wiekową respondentów były osoby  
w przedziale 20-29 lat (63,7%).  Żadna z badanych osób nie miała wię-
cej niż 69 lat. Wśród ankietowanych 37,8% osób jest zawodowo zwią-
zanych z ochroną zdrowia, natomiast większość (62,2%) badanych nie 
jest w ogóle związana z tym sektorem.

Zdecydowana większość ankietowanych, 82,1% respondentów 
świadoma była tego, w jakim celu powołane zostały Szpitalne Oddziały 
Ratunkowe. Zdaniem tej części respondentów, celem powołania Szpi-
talnych Oddziałów Ratunkowych jest udzielanie świadczeń zdrowot-
nych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakre-
sie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego. Natomiast 14,9% ankietowanych udzieliło 
odpowiedzi mówiącej, że celem powołania Szpitalnych Oddziałów Ra-
tunkowych jest leczenie każdego pacjenta, który zgłosił się samodzielnie 
bądź został przetransportowany transportem sanitarnym. 

W pytaniach dotyczących systemu segregacji medycznej pacjentów - tria-
ge - stosowanego w szpitalnych oddziałach ratunkowych ankietowani wykazali 
się wysokim poziomem wiedzy dotyczącej celowości tej segregacji. Znaczna 
większość pytanych, bo aż 93% wiedziała, że służy on skategoryzowaniu i wy-
łonieniu chorych, którzy najpilniej potrzebują kontaktu z lekarzem. Ponad 
dwie trzecie respondentów (60,7%) spotkało się z praktyką oznaczania pacjen-
tów SOR kolorami (czerwonym, żółtym lub zielonym). Niektórzy z ankieto-
wanych nie pamiętali czy mieli kiedyś kontakt z takimi oznaczeniami. Respon-
denci zapytani o to, co oznaczają kolory stosowane w Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych podczas segregacji medycznej pacjentów w znacznej większości 
(84,1%) udzielili właściwej odpowiedzi, że mają one za zadanie podzielić pa-
cjentów według ciężkości ich stanu i wskazać, jak długo może dany pacjent 
czekać na udzielenie mu pomocy.
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Rysunek 1. Odpowiedzi na pytanie: W jakim celu w Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych prowadzona jest segregacja medyczna pacjentów?

Źródło: Opracowanie własne.

Aby sprawdzić wiedzę respondentów na temat procedur obowiązują-
cych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych zapytano, czy konieczne jest 
wykonania badań laboratoryjnych krwi u każdego pacjenta zgłaszającego się 
na SOR. Niemal trzy czwarte respondentów odpowiedziało, iż nie jest to ko-
nieczna procedura. 

W ramach kwestionariusza postanowiono sprawdzić również wiedzę spo-
łeczeństwa na temat kampanii informacyjnej "SOR(ry) tu ratuje się życie". 
Zapytano więc, z czym kojarzy się respondentom to powyższe hasło. Zdecy-
dowana większość odpowiadających (85,6%) była świadoma, iż jest to wła-
śnie kampania informacyjna, mająca na celu uświadomienie czym zajmują się 
szpitalne oddziały ratunkowe i w jakich sytuacjach powinno się korzystać ze 
świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tych oddziałów. 

W kolejnej części ankiety zadano pytania o realizację porad lekarza ro-
dzinnego po godzinie 18:00 i w dni ustawowo wolne od pracy. Większość 
respondentów (82,6%) wiedziała, że jest to realizowane w ramach nocnej  
i świątecznej opieki zdrowotnej. Niewielka grupa (8,5%) odpowiedziała, że 
pomoc taka udzielana jest w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.



175

M. BERBESZ, I. KORZONEK-SZLACHETA  WIEDZA POLAKÓW ...

Rysunek 2. Odpowiedzi na pytanie: W ramach czego realizowana jest porada lekarza 
rodzinnego po godzinie 18: 00 i w dni ustawowo wolne od pracy?

Źródło: Opracowanie własne.

Respondenci w znacznej większości (71,1%) wiedzieli, że w sytuacji po-
gorszenia stanu zdrowia mogą skorzystać z pomocy dowolnego punktu noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jednak niemalże jedna czwarta pytanych 
(26,4%) uważała, że można skorzystać z takiej pomocy wyłącznie w punkcie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zgodnej z rejonem wyznaczonym na 
podstawie miejsca zamieszkania, co nie jest prawdą. Natomiast 2,5% ankieto-
wanych wybrało odpowiedź mówiącą, że z takiej pomocy pacjent może skorzy-
stać tylko i wyłącznie w przychodni, w której przyjmuje jego lekarz rodzinny.

Ankietowanych zapytano także o to, czy korzystanie ze świadczeń w ra-
mach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez pacjentów jest płatne. 
Niemalże trzy czwarte badanych (74,1%) wiedziało, że świadczenia te są całko-
wicie darmowe. Według opinii 3% badanych osób są one odpłatne, lecz tylko 
częściowo. Z kolei odpowiedź sugerującą pełną odpłatność, a więc ponosze-
nie przez pacjentów 100% kosztów wszystkich świadczeń wybrało 1,5% osób 
biorących udział w badaniu. Jednak aż 21,4% respondentów odpowiedziało, 
iż nie zna odpowiedzi na to pytanie, co może świadczyć o sporym deficycie 
wiedzy na temat świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 

Niemalże wszyscy respondenci (91,5%) wiedzieli, że aby skorzystać z po-
rady w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie potrzeba posiadać 
skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Tylko niewielka grupa odpowie-
działa, że skierowanie takie jest wymagane (1%) bądź nie znała w ogóle odpo-
wiedzi na to pytanie (7,5%). 
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Mniejsza część ankietowanych (39,8%) wiedziała, że porady w ramach 
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej mogą być udzielane zarówno telefo-
nicznie, w warunkach ambulatoryjnych, jak i w domu pacjenta, jeśli jego stan 
tego wymaga. Jedna czwarta respondentów (24,4%) uważała, że porady są 
udzielane tylko ambulatoryjnie lub w domu pacjenta, natomiast 16,9% ogółu 
osób biorących udział w badaniu odpowiedziało, że wyłącznie w warunkach 
ambulatoryjnych, natomiast tylko 1% respondentów, że tylko telefonicznie. 
Ponadto 17,9% przyznało, że nie zna właściwej odpowiedzi na to pytanie.

Na koniec części ankiety dotyczącej świadczeń w ramach Nocnej i Świą-
tecznej Opieki Zdrowotnej respondentów zapytano, czy w ramach Nocnej  
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pacjentom przysługują zabiegi pielęgniarskie 
(zlecone przez lekarza POZ lub wynikające z ciągłości leczenia). Twierdząco 
na postawione pytanie odpowiedziała większość ankietowanych (51,7%). Jed-
nak aż 31,3% nie znało w ogóle odpowiedzi, na to pytanie, do czego się przy-
znało, wybierając właściwą temu opcję w kwestionariuszu.

Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie: Czy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej pacjentom przysługują zabiegi pielęgniarskie?

Źródło: Opracowanie własne.

W ostatniej części ankiety sprawdzono, czy respondenci wiedzą, w jakich 
sytuacjach należy udać się na szpitalny oddział ratunkowy bądź wezwać zespół 
ratownictwa medycznego, kiedy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
bądź nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a kiedy powinni samodzielnie 
udzielić pierwszej pomocy. W tym celu badanym przedstawiono scenariusze 
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potencjalnych sytuacji wymagających jakiejkolwiek interwencji medycznej  
i zapytano ich, dokąd należy udać się z danymi objawami chorobowymi.

Pierwszym scenariuszem, który przedstawiono respondentom była sy-
tuacja młodego mężczyzny, który od kilku dni kaszle i odczuwa ból gardła. 
Człowiek ten wcześniej spotkał się ze znajomymi, wśród których znajdowały 
się osoby przeziębione. W dniu obecnym samopoczucie mężczyzny uległo po-
gorszeniu, dodatkowo pojawiła się podwyższona temperatura ciała. Jest sobota, 
więc pacjent nie skorzysta z porady w ramach POZ. Ankietowani zostali zapy-
tani, gdzie powinien zgłosić się ów mężczyzna. Okoliczności zdarzenia mogą 
wskazywać na to, że pacjent zaraził się od przeziębionych znajomych. Objawy 
przeziębienia to kaszel, ból gardła, nieżyt nosa oraz niewielka gorączka lub 
stan podgorączkowy. Zdecydowana większość badanych (77,1%) trafnie oce-
niła tę sytuację i wskazała, że pacjent powinien skorzystać z porady lekarskiej  
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Drugi scenariusz prezentował sytuację, w której nastolatek odczuwa ból 
brzucha początkowo w okolicy pępka. Mimo przyjęcia leków przeciwbólo-
wych, które dostępne były bez recepty, chłopiec nadal boryka się z silnym 
bólem. Po 3 godzinach ból brzucha staje się nie do zniesienia. Jako miejsce 
bólu nastolatek wskazuje okolice prawej pachwiny. Badani zostali zapytani 
o to, co powinni zrobić w tej sytuacji rodzice nastolatka. Takie objawy mogą 
wskazywać na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, które, nieleczone, może 
prowadzić do rozlanego zapalenia otrzewnej, co jest stanem bezpośredniego 
zagrożenia życia. Większość badanych trafnie wskazała, że rodzice w tej sytu-
acji powinni samodzielnie zawieźć dziecko na szpitalny oddział ratunkowy lub 
wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Kolejny scenariusz, który został przedstawiony respondentom do oceny 
sytuacji dotyczył dziecka w wieku 3 lat. Dziecko to potknęło się i upadło. 
Widoczne oznaki upadku dziecka obejmowały powierzchowne zranienie na 
prawej dłoni oraz kolanach dziecka, a krwawienie z powstałych ran szybko 
ustąpiło. Pytanie zadane ankietowanym obejmowało pierwszą pomoc wobec 
dziecka, którą miałby przeprowadzić rodzic. Najliczniejsza grupa respon-
dentów (83,1%) właściwie uznała, że rodzic powinien zdezynfekować rany, 
opatrzyć oraz kontrolować proces gojenia. Natomiast 6,5% odpowiadających 
uważała, że dziecko należy zawieźć na szpitalny oddział ratunkowy lub izbę 
przyjęć.
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Rysunek 4. Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: Jak powinien postąpić rodzic 
dziecka w wieku 3 lat, które potknęło się i upadło?

Źródło: Opracowanie własne.

Następny opis sytuacji dotyczył 50-letniego mężczyzny, który od go-
dziny odczuwa silny uporczywy ból w klatce piersiowej oraz duszności.  
Ów mężczyzna od 10 lat choruje na serce. Ankietowani mieli za zadanie za-
znaczyć, jak powinien postąpić mężczyzna. Bardzo trafnie ocenili sytuację pa-
cjenta i licznie (95% respondentów) wskazali, iż najlepszym rozwiązaniem w 
tej sytuacji byłoby wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, co biorąc pod 
uwagę wywiad medyczny chorego może uratować jego życie, jeśli pogorszenie 
samopoczucia wynika z przyczyny kardiologicznej odczuwanego bólu.

Ostatni scenariusz, w którym respondenci mieli wskazać właściwą re-
akcję opowiadał o sytuacji, w której znalazła się młoda kobieta. Osoba ta 
podczas spaceru z psem w parku zauważyła starszego mężczyznę, który nagle 
upada. Podchodząc bliżej, kobieta wyczuła charakterystyczny zapach acetonu 
z ust mężczyzny. Mężczyzna jest nieprzytomny i nie reaguje na słowa ani 
na dotyk. Niemalże wszyscy ankietowani (98%), będąc na miejscu kobiety, 
wezwaliby zespół ratownictwa medycznego. Ta część ankietowanych uważa, 
że mężczyzna niekoniecznie ma zatrucie alkoholowe i może wymagać specja-
listycznej pomocy. Niestety, dwie osoby odpowiedziały, że kobieta powinna 
zostawić mężczyznę bez udzielenia mu pomocy, gdyż jest on pewnie pijany i 
wstanie, gdy wytrzeźwieje.
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Zakończenie

Uzyskane wyniki badań i ich analiza pozwalają stwierdzić, że poziom wie-
dzy teoretycznej Polaków na temat funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów 
Ratunkowych oraz świadczeń realizowanych przez Nocną i Świąteczną Pomoc 
jest na zadowalającym poziomie i nie ukazuje względnie dużych deficytów 
wiedzy na podany temat. Niezbędne jest jednak ciągłe realizowanie działań 
edukacyjnych np. w formie kampanii społecznych stale podnoszących świado-
mość społeczeństwa w kwestiach świadczeń zdrowotnych. Bowiem tylko ciągła 
edukacja umożliwi utrzymanie stanu wiedzy na wysokim poziomie oraz po-
zwoli czuć się w pełni przygotowanym na losowe zdarzenia zdrowotne, dzięki 
odpowiedniej świadomości, dokąd należy udać się po pomoc w danej sytuacji. 
Jak już wspomniano w badaniu została sprawdzona również wiedza respon-
dentów na temat właściwych i pożądanych reakcji w sytuacjach wymagających 
udzielenia pomocy medycznej. Na podstawie uzyskanych wyników można 
stwierdzić, iż wiedza ta także jest na zadowalającym poziomie. Jest to szcze-
gólnie istotne, gdyż to właśnie pierwsza pomoc udzielana przez świadka zda-
rzenia może uratować komuś życie. Dlatego odpowiednią wiedzę, jak udzielić 
pierwszej pomocy powinien posiadać każdy człowiek. Pamiętajmy, że to od 
nas – pierwszego ogniwa łańcucha przeżycia – zależy nierzadko zdrowie i życie 
drugiego człowieka. Podobnie z wiedzą, gdzie i do kogo udać się po właściwą 
pomoc nikt z nas nie powinien mieć problemu. Bowiem często to również od 
nas samych zależy jakość i intensywność pracy placówek ochrony zdrowia. Jeśli 
ludzie wiedzą, kiedy wystarczy wizyta u swojego lekarza pierwszego kontaktu, 
bądź w jakiej sytuacji należy się udać do punktu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej a nie na SOR to znacznie ułatwią pracę personelu medycznego.
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KNOWLEDGE OF ADULTS IN POLAND ABOUT 
FUNCTIONING OF HOSPITAL EMERGENCY 

DEPARTMENT AND A HEALTHCARE SERVICES AT 
NIGHT AND DURING HOLIDAYS

Summary: The main aim of this study was to examine the knowled-
geof adults in Poland about functioning of hospital emergency depart-
ments and a healthcare services at night and during holidays. Next 
aim was to evaluate the knowledge about appropriate and desirable 
reactions in situations that require medical assistance. 201 people 
from different parts of Poland took part in the study. The research 
was conducted using the indirect CAWI survey method (Computer- 
Assisted Web Interview). The questionnaire consisted of 26 questions. 
Most, as many as 82,1% of the respondents know for what purpose 
Hospital Emergency Departments were established. A large group of 
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respondents, constituting 93% of respondents, knows for what pur-
pose the medical segregation of patients is conducted in the Hospital 
Emergency Departments. Most of the respondents, 88,3% of average, 
correctly indicated the situations when it is necessary to go to the Hos-
pital Emergency Departments, when to a Primary Healthcare Doc-
tor or to the Healthcare Services at Night and During Holidays and 
when we should provide the first aid by ourselves. Based on the results  
it can be concluded that theoretical knowledge of adults in Poland 
about functioning of Hospital Emergency Departments and a Health-
care Services at Night and During Holidays had good level.

Keywords: Hospital emergency department, healthcare services  
at night and during holidays.
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TYPY I METODY 
 PSYCHOTERAPII OSÓB  

Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI

Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest omówienie charakte-
rystycznych cech poszczególnych typów zaburzeń osobowości oraz 
określenie możliwości oddziaływań terapeutycznych w zależności 
od przyjętego nurtu psychoterapeutycznego. Dysfunkcje w zakresie 
funkcjonowania osobowości należy rozumieć jako obecność trwałych 
cech charakterologicznych dla danej osoby i utrwalonych wzorców 
postępowania, zachowania, relacji z innymi ludźmi i funkcjonowania  
w społeczności. Dotyczy to również przeżywania siebie i innych oraz 
stosunku do samego siebie. Powyższe cechy, ze względu na swoją ja-
kość i ilość, utrudniają danej osobie prawidłowe funkcjonowanie spo-
łeczne, rodzinne i zawodowe oraz uniemożliwiają lub hamują rozwój  
w tych obszarach. Główne wnioski: psychoterapia jest skuteczną me-
todą leczenia zaburzeń osobowości, przez co wpływa na poprawę zdro-
wia psychicznego. Pacjent uczestniczący w psychoterapii, wypracowuje 
nowe wzorce zachowania, zmienia postrzeganie siebie i otaczającego go 
świata, polepsza swoje funkcjonowanie społeczne, zawodowe i rodzinne 
oraz zaczyna bardziej konstruktywnie komunikować się z otoczeniem. 
Co więcej, redukuje poczucie wyobcowania, osamotnienia i niezrozu-
mienia przez innych ludzi.
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Zdrowie psychiczne jest pewnego rodzaju dobrostanem, dzięki któremu 
podmiot radzi sobie w sytuacjach trudnych, nawet stresogennych, realizuje 
własny potencjał, jak również bierze czynny udział w życiu społecznym. Oso-
bą zdrową psychicznie jest jednostka, u której nie ma objawów choroby psy-
chicznej, nie wyróżnia się wśród swojej społeczności, przestrzega zasad i norm 
panujących w danej zbiorowości, potrafi samodzielnie zaspakajać własne po-
trzeby, wykorzystuje swoje możliwości do rozwoju, realizuje postawione cele 
życiowe, otaczającą rzeczywistość postrzega realistycznie oraz nie występują 
defekty w strukturze psychicznej. Według definicji Światowej Organizacji 
Zdrowia, zaburzenie psychiczne jest spowodowane nieprawidłowościami  
w myśleniu, emocjach jednostki, które rzutują na zachowanie oraz relacje  
z innymi, powodując wiele problemów w życiu człowieka [3]. Definicja zabu-
rzeń psychicznych sama w sobie jest trudna, ponieważ należy wziąć pod uwagę 
nie tylko kontekst kulturowy, ale również nazewnictwo poszczególnych za-
chowań. Tak więc, zaburzenia psychiczne przejawiają się w „nienormalnych” 
zachowaniach jednostki, które swym zachowaniem odbiegają od pewnych 
ustalonych norm i zasad, mogąc tym powodować zagrożenie dla innych, jak 
również dla samych siebie. Pod pojęciem „nienormalny” kryje się wiele defini-
cji, takich jak dewiacyjny, odmienny, zaburzony, czy dziwaczny. Skupiając się 
jedynie na pojęciu „nienormalny” – zaburzony, oznacza bowiem, że występu-
je u jednostki brak pewnej integracji w zachowaniu, powodując upośledzenie 
umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach życiowych [4].

Psychoterapia jest to taka forma oddziaływań psychospołecznych, któ-
ra ma na celu korektę zaburzeń przeżywania i zachowania, ma usunąć ob-
jawy i przyczyny choroby, w tym cechy osobowości powodujące zaburzenia 
przeżywania. Oddziaływania te, wpływając na stan czynnościowy narządów, 
przeżywanie i zachowanie przez zmianę procesów psychicznych chorego,  
są wywierane w ramach relacji interpersonalnej między dwiema osobami  
lub w grupie [5].

Efektywność psychoterapii zależy od bardzo wielu czynników. Jest ona 
skuteczna niezależnie od szkoły, w jakiej jest prowadzona [6]. W wyjaśnianiu 
powstawania zaburzeń psychicznych wszystkie teorie psychoterapii odwołują 

3  D. Sozańska, Między fascynacją a dystansem. Społeczny odbiór osób chorych psychicznie a ich 
wizerunek w kulturze masowej - analiza wybranych przypadków, Labor et Educatio 2014, nr 2, 
s. 106-108.
4  R. Meyer, Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii, GWP, Gdańsk 2008, s. 21-22.
5  J.W. Aleksandrowicz, Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów, PZWL, 
Warszawa 2000, s. 11-12.
6  J.C. Norcross, Psychotherapy relationships that work, Oxford University, NY 2011, s. 3–21.
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się do zjawisk patogennych, jakie wystąpiły u osoby doświadczającej tych za-
burzeń. W nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym podkreśla się 
patogenny wpływ wczesnodziecięcych urazów emocjonalnych w relacjach  
z osobami znaczącymi oraz wagę lub istotność mechanizmów obronnych wy-
tworzonych w radzeniu sobie z tymi urazami i oddziałujących na późniejsze 
sposoby przeżywania, spostrzegania i zachowania. W podejściu poznawczo-

-behawioralnym przyczyn zaburzeń psychicznych upatruje się w wadliwych 
wyuczonych przekonaniach, schematach poznawczych i zachowaniach, które 
także kształtują się w sytuacjach negatywnych doświadczeń życiowych. Psy-
choterapeuci humanistyczni zakładają, że zaburzenia psychiczne są efektem 
zahamowania naturalnej tendencji do samorozwoju przez rezygnowanie z po-
dejmowania działań opartych na własnym doświadczeniu, czyli na tym, co 
osoba uważa za dobre dla siebie. Z kolei w terapii rodzinnej przyczyn zaburzeń 
psychicznych poszukuje się w systemie rodzinnym, zwłaszcza w strukturze 
oraz wzorcach relacji i komunikacji w rodzinie [7]. We wszystkich podejściach 
psychoterapeutycznych celem jest „naprawianie” patomechanizmu, który po-
wstał wskutek negatywnych doświadczeń życiowych.

W.M. Wundt rozumiał osobowość jako „jedność odczuwania, myślenia, 
chcenia” [8]. Rozwój pojęcia osobowości w psychologii odbywał się w kierun-
ku zindywidualizowanej struktury, na którą składały się różne cechy, własności 
fizyczne, przyzwyczajenia i innego rodzaju dyspozycje w zależności od przy-
jętej koncepcji badań. Psychologia osobowości przejmowała powoli miejsce 
panującej już od starożytności w opisywaniu człowieka charakterologii, którą 
w końcu całkowicie wchłonęła, a termin „osobowość” stał się odtąd jednym 
z najważniejszych terminów technicznych w psychologii [8]. Philip G. Zim-
bardo definiuje osobowość jako złożony zbiór własności psychicznych, które 
wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmiennie cza-
sowo i sytuacyjnie [9]. 

Celem niniejszego rozdziału jest omówienie charakterystycznych cech po-
szczególnych typów zaburzeń osobowości oraz określenie możliwości oddziały-
wań terapeutycznych w zależności od przyjętego nurtu psychoterapeutycznego. 
Dysfunkcje w zakresie osobowości wpływają na funkcjonowanie indywidualne, 
zawodowe oraz rodzinne jednostki. Wydaje się zatem ważne, aby poznać okre-
ślone cechy zaburzonych osobowości, by mieć większą świadomość obecności 
tychże zaburzeń w otaczającym nas społeczeństwie.

7  J.C. Czabała, Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 2013, s. 18-21.
8  A. Jastrzębski, Osoba a osobowość, Roczniki Filozoficzne, T. LVII, nr 1-2009, s. 36-37.
9  P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999, s.519.
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Zaburzenia osobowości, koncepcje oraz badania nad nimi rozwijają się 
przede wszystkim na czterech odmiennych kierunkach, które mają odmienne 
założenia teoretyczne. Jednymi z nich są konstytucjonalne teorie typologiczne, 
które zakładają, że uwarunkowań osobowości człowieka należy dopatrywać  
w biologicznych sferach wrodzonych lub dziedziczonych. Kolejne to teorie 
dynamiczne, uznające, iż to mechanizmy osobowościowe, które charaktery-
zują się siłami psychodynamicznymi, jak również proces socjalizacji, wpływają 
na formułowanie się zaburzeń osobowości. Teorie cech osobowości lub teorie 
deskryptywne dopatrują kształtowania się nieprawidłowej osobowości spowo-
dowanej przez różne czynniki, takie jak biologiczne, społeczno-kulturowe, czy 
psychologiczne. Ostatnim kierunkiem są teorie systemowe, które obejmują 
poznawcze koncepcje oraz modele osobowości [10].

Według międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, aby mówić  
o specyficznych zaburzeniach osobowości należy: 

• potwierdzić, że wzorce wewnętrznego przeżywania jednostki, jak 
również jej zachowania odbiegają od przyjętych norm postępowania, w wię-
cej niż jednym obszarze: w procesach poznawczych, uczuciowości, panowa-
nia nad impulsami w tym nagradzania potrzeb oraz sposobie postępowania  
w relacjach międzyludzkich, 

• zachowanie przejawia się w nieprzystosowaniu, dysfunkcjonalności 
oraz nieelastyczności w sytuacjach zarówno indywidualnych jak i społecznych,

• jednostka doświadcza cierpienia lub wywiera na otoczenie niepożąda-
ny wpływ,

• nieprawidłowe cechy są stabilne i trwają długi czas, pojawiając się  
w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym,

• takie zachowania nie są następstwem lub przejawem innych chorób 
psychicznych, jednakże mogą one ze sobą współistnieć,

• wykluczyć należy chorobę organiczną, dysfunkcję mózgu lub uraz 
[11]. 

Kryteriami rozpoznawania zaburzeń osobowości w klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych DSM-V są kryteria A-G. Pierwsze (A) dotyczy głównie niepra-
widłowości w funkcjonowaniu osobowości w dwóch sferach: intrapsychicznej 
sferze Ja (w tym tożsamości, kierowania sobą) oraz interpersonalnej (w tym 
empatii oraz bliskości). Kolejne kryterium (B) składa się z 25 cech-aspek-
tów, które zostały pogrupowane w 5 cech-domen: izolacja, rozhamowanie, 

10  A. Jakubik, Zaburzenia osobowości, PZWL, Warszawa 2003, s. 15.
11  Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wska-
zówki diagnostyczne, UWM “Vesalius”, Kraków 1997, s. 115.
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antagonizm, negatywny afekt oraz psychotyzm. Pozostałe kryteria (C-G) są 
kryteriami klinicznymi, które wykluczają inne aspekty powodujące dysfunkcje 
w zachowaniu, należą do nich czynniki takie jak: sytuacyjne, farmakologicz-
no-medyczne, występowanie innych zaburzeń psychicznych, rozwojowe oraz 
środowiskowo-kulturowe [12]. 

Wyróżnić można również grupy, kategorie zaburzeń osobowości na pod-
stawie cech (DSM-IV):

• (A) dotyczy dziwacznych i ekscentrycznych zachowań. Osoby takie 
charakteryzują się trudnościami w kontaktach międzyludzkich, odczuwając 
dyskomfort, podejrzliwość wobec innych, są to zaburzenia osobowości: 

a) Schizotypowe
Głównie charakteryzują się dziwacznością w myśleniu (skrajna podejrzli-

wość, idea odniesienia), komunikowaniu się (zbaczanie z tematów, nadmierne 
rozbudowanie), postrzeganiu oraz zachowaniu, jednakże nie mają problemu  
z kontaktem z rzeczywistością. Dodatkowymi problemami jest depersonaliza-
cja, jak również odczuwanie niepokoju społecznego oraz trudności w kontak-
tach międzyludzkich. Sposobem leczenia tego zaburzenia jest terapia poznaw-
czo-behawioralna. Głównym celem takiego podejścia jest nauczenie pacjenta 
obiektywnego sposobu oceniania otoczenia, w tym skutków postępowania. 
Kolejnym krokiem jest nabywanie zdolności związanej z prawidłowym po-
stępowaniem społecznym, poprzez modelowanie właściwego funkcjonowania 
oraz komunikowania, a co ważne identyfikacji nieodpowiednich reakcji. Sesje 
terapeutyczne pomagają pacjentowi tworzyć bezpieczne wsparcie kontaktów 
międzyludzkich, co umożliwia rozwijanie różnych umiejętności społecznych.

b) Schizoidalne
Osoby chore mają upośledzone zdolności tworzenia związków między-

ludzkich, charakteryzują się brakiem zaangażowania w życie społeczne, obojęt-
nością na pochwały oraz krytykę, niewrażliwością na uczucia innych, a także 
wyobcowaniem. W terapii poznawczo-behawioralnej głównym celem jest na-
uczenie pacjenta tworzenia intymnych związków z innymi oraz ograniczenie 
izolacji społecznej. Ponadto, takie postępowanie umożliwia naukę radzenia 
sobie z zachowaniami innych ludzi (zarówno pozytywnymi, neutralnymi jak  
i negatywnymi). Poprzez odgrywanie ról kształtują się zdolności  
 

12  T. Rowiński, M. Kowalska-Dąbrowska, W. Strus, J. Cieciuch, I. Czum, C. Żechowski,  
K. Markon, R. Krueger, Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja 
Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne, Psychiatria Polska 2018, nr 98,  
s. 3-5.
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społeczne. Kolejnym etapem terapii jest uczenie rozpoznawania emocji  
innych oraz reakcji emocjonalnych.

c) Paranoiczne
Najbardziej charakterystyczną cechą osób cierpiących na to zaburzenie 

osobowości jest skrajna podejrzliwość wobec innych, brak zaufania oraz nad-
wrażliwość na poszukiwanie oznak złego traktowania. Jednostki o tym typie 
osobowości są kłótliwi, obwiniają innych, nie przyjmują odpowiedzialności 
za porażkę. Terapia poznawczo-behawioralna u takich osób kładzie głównie 
nacisk na budowanie zaufania do innych ludzi oraz otwarcie się na kontakty. 
Głównymi celami są poczucie samoskuteczności oraz tworzenie realistycznej 
perspektywy w postrzeganiu działań innych ludzi. Zadaniem terapeuty jest 
stworzenie współdziałania z taką osobą, poprzez podnoszenie osobistego kom-
fortu, w tym poczucia większej swobody czy kontroli.

• (B) to postępowania - charakteryzujące się zachowaniami emocjonal-
nymi, dramatycznymi oraz niekonsekwentnymi. Osoby mają niewłaściwe lub 
nawet skrajne zachowania, nie potrafią podporządkować się panującym nor-
mom, skupiają się głównie na sobie, do nich zaliczamy zaburzenia osobowości: 

a) Histrioniczne
Charakterystycznym zachowaniem takich osób jest dążenie do zwracania 

na siebie uwagi, szukając uwielbienia u innych. Na nieistotnie niepowodze-
nie reagują dramatycznymi wybuchami emocji. W związkach są nadmiernie 
wymagający oraz egocentryczni. Osoby takie postrzegane są jako płytkie i nie-
szczere. Głównym zadaniem terapeuty jest skupienie się na potrzebie uzależ-
nienia pacjenta od innych oraz obronnym stylu zachowania. 

b) Narcystyczne
Osoby takie mają wielką potrzebę bycia podziwianymi, mają przekona-

nie o własnej nieskazitelności, innych ludzi traktują eksploatacyjnie, występu-
je u nich brak empatii. Fantazjują odnośnie sukcesów i podziwu. Pod postawą 
narcystyczną może kryć się niskie poczucie własnej wartości oraz lęk przed 
porażką. 

c) Antyspołeczne
Osoby takie mają trudności w przystosowaniu się do panujących norm, 

charakteryzują się patologicznym kłamstwem, nadmierną impulsywnością 
oraz agresją, brakiem dbania o własne bezpieczeństwo oraz innych, brakiem 
odpowiedzialności i wyrzutów sumienia, a także brakiem poczucia winy za 
swoje zachowanie i postępowanie. Jest to utrzymujące się zachowanie antyspo-
łeczne, rozpoczynające się w okresie dorastania trwające dłuższy czas, które ob-
jawia się w wielu obszarach funkcjonowania. Psychoterapia takich pacjentów 
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jest trudna, ponieważ uznawana jest za charakterologiczną istotę symptomów, 
a problemy trwają bardzo długo. Każdy przypadek należy interpretować od-
dzielnie, gdyż zależne jest to od nieprawidłowości, deficytów pacjenta. Jednym 
ze sposobów leczenie jest zwiększenie empatii oraz pogłębienie umiejętności 
utożsamiania się z innymi. Kolejną metodą behawioralną jest skorygowanie 
negatywnych wzorców zachowania. W przypadku antyspołecznego zaburzenia 
osobowości ważne jest wczesne wykrycie problemu i rozpoczęcie terapii.

d) Z pogranicza (ang. borderline)
Główną cechą osób cierpiących na to zaburzenie osobowości są nieprawi-

dłowości oraz niestabilność w codziennym funkcjonowaniu związanym z wie-
loma aspektami. Chorzy oscylują między niepokojem, depresją oraz gniewem. 
Skłonni są do nadużywania środków farmakologicznych, prób samobójczych, 
samookaleczeń, tworzenia niestabilnych, lecz intensywnych związków. Mają 
niestabilne poczucie własnego Ja oraz sfery afektywnej, są nadmiernie impul-
sywni. Jednym ze sposobów leczenia tego zaburzenia jest dialektyczna terapia 
behawioralna, która w głównej mierze opiera się na deficytach zdolności mo-
tywacyjnych. Celem takiej terapii jest zredukowanie zachowań samobójczych 
oraz zakłócających prawidłowe funkcjonowanie czynników, a także nabywanie 
umiejętności kontrolowania własnego zachowania. Terapia oparta na przenie-
sieniu, polega na wydobyciu nieświadomych reakcji i konfliktów, jak również 
zapanowanie nad destrukcyjnymi impulsami, tak aby móc je przepracować  
z terapeutą.

• (C) to zachowania, które charakteryzują się lękiem oraz niepokojem. 
Osoby takie charakteryzują się skrywaniem własnych uczuć oraz nadmierną 
troską wobec innych, należą do nich zaburzenia osobowości:

a) Unikowa
Są to osoby zahamowane społecznie, unikające kontaktów międzyludz-

kich, wycofują się z prób nawiązania relacji. Panicznie obawiają się krytyki 
oraz odrzucenia, łatwo ją pomylić z fobią społeczną. Zadaniem terapeuty jest 
stopniowe oswajanie pacjenta z różnymi sytuacjami międzyludzkimi, czy po-
przez treningi umiejętności społecznych. 

b) Zależna
Osoby takie cechuje trwała oraz nadmierna potrzeba opieki nad nimi, 

ma problemy z podejmowaniem decyzji, jest uległa, mało samodzielna. Za 
wszelką cenę chce mieć poczucie miłości i bliskości innych. Gdy jest samotna 
odczuwa dyskomfort oraz bezradność, w związkach poszukuje nadmiernego 
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wsparcia. Odczuwa silny lęk przed sytuacją, w której będzie musiała sama 
zadbać o swoje potrzeby.

c) Obsesyjno-kompulsywna
Charakterystycznym zjawiskiem u tych osób jest nadmierny per-

fekcjonizm oraz dążenie do doskonałości. Nadmiernie poświęca się wy-
konywanej pracy, jest przesadnie sumienna, przywiązuje dużą wagę do 
bezwartościowych przedmiotów. Każde zadanie wykonuje sama, nie lubi 
współpracować z innymi, przejawia skąpstwo oraz wykazuje się sztyw-
nością, uporem, ma trudności w wyrażaniem emocji. W podejściu po-
znawczym zadaniem terapeuty jest skupienie się na dysfunkcji sfery po-
znawczej, negatywnych stanach emocjonalnych, problemach w głównej 
mierze związanych z tożsamością oraz stosunkami społecznymi. Innym 
sposobem jest psychoterapia, ponieważ osoby takie mają silną motywację  
do przestrzegania reguł jak również podporządkowania się do oczekiwań in-
nych [13]. 

Jednym z podejść jest psychoterapia psychodynamiczna, jej podstawowym 
celem jest zmiana właściwości wewnątrzpsychicznej podmiotu. Aby mówić  
o ustąpieniu objawów, poprawie samopoczucia, a także zmian w funkcjonowa-
niu muszą wystąpić zmiany: w sferze tłumionych uczuć poprzez odreagowanie 
oraz uświadomienie swoich zachowań oraz przeżyć, uzyskanie wglądu we własne 
potrzeby, pragnienia czy niekontrolowane impulsy oraz stworzenie odpowied-
nich mechanizmów obronnych, które umożliwią zaspokojenie tych impulsów 
w sposób kontrolowany i świadomy. Psychoterapia nie jest jedynie procesem,  
ale również dążeniem do pewnych zmian w dysfunkcjonalnych przekona-
niach oraz towarzyszącymi uczuciami, powodującymi konflikty emocjonalne. 
Można wyodrębnić kilka najważniejszych procedur terapeutycznych: 

• swobodne skojarzenia – umożliwiają jednostce ujawnienie pragnień  
i potrzeb instynktownych,

• interwencje interpretujące – interpretowanie pomaga jednostce  
w uświadomieniu sobie przyczyn zachowania, przeżyć oraz doświadczeń, któ-
re wpływały na obecny stan,

• konfrontacja fantazji z rzeczywistością – analizowanie relacji między-
ludzkich, pod kątem przenoszenia swoich doświadczeń na innych.

Kolejnym podejściem jest psychoterapia behawioralno-poznawcza 
(ang. CBT) oparta na założeniu, iż zaburzenie jest wyuczonym schematem, 

13  M. Seligman, M.E. Walker, D. Rosenhan, Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, 
s. 403-440.
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procesem uczenia się, na którym należy oprzeć leczenie. Głównym zadaniem 
jest oduczenie jednostki reakcji niedostosowanych, a w ich miejsce stworzenie 
reakcji prawidłowych oraz rozwijanie umiejętności lepszego przystosowania, 
rozwiązywania problemów. Procedury terapeutyczne:

• techniki behawioralne odwołują się do modelowania czy zasad warun-
kowania instrumentalnego, w tym: treningi asertywności, techniki ekspozycyj-
ne, systematyczna dysensytyzacja oraz techniki awersyjnego przewarunkowania,

• techniki poznawcze odwołują się do przekształcania schematów po-
znawczych, czy zasad uczenia się, w tym: techniki umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach i oceny ich skuteczności, trwania w działaniu oraz tech-
niki restrukturyzowania poznawczego.

Psychoterapia humanistyczna uznaje, iż zachowanie jest motywowane dą-
żeniem do zaspokojenia własnych potrzeb i samorozwoju, a każde zaburzenie 
jest związane z nieprawidłowymi przeżyciami tego procesu. Najpopularniej-
szymi koncepcjami tego podejścia są: 

• psychoterapia skoncentrowana na kliencie Carla Rogersa, której głów-
nym celem jest zmiana osobowości, zwłaszcza rozbieżności własnego Ja, aby 
jednostka miała możliwość kierowania działaniami nadając znaczenie własnym 
doświadczeniom. Zadaniem terapeuty jest bezwarunkowa akceptacja oraz au-
tentyczność, a podstawową techniką jest odzwierciedlenie, czyli pokazywanie 
przeżywanych uczuć przez jednostkę,

• terapia Gestalt polega na uwolnieniu emocji, aby jednostka mogła 
samodzielnie i odpowiedzialnie kierować swoim życiem, skupiając się na „tu  
i teraz” [14].
Podstawową metodą leczenia większości zaburzeń osobowości jest psychote-
rapia. Obecnie dostępnych jest coraz więcej wyników wiarygodnych badań 
potwierdzających skuteczność takiego postępowania. W przypadku różnych 
podejść psychoterapeutycznych niezmiennie podkreśla się znaczenie nawią-
zania relacji terapeutycznej opartej na zaangażowaniu i zaufaniu. Wprawdzie 
uważa się, że leczenie omawianych zaburzeń jest trudne, jednak zaobserwowa-
no w tym zakresie trwały rozwój, który sprawia, że zaburzeniom osobowości 
towarzyszy coraz mniej nihilizmu diagnostyczno – terapeutycznego, a coraz 
więcej nadziei i optymizmu. W omawianej grupie pacjentów stosuje się rów-
nież farmakoterapię, która choć ma znaczenie głównie objawowe i czasowe, 
niejednokrotnie pomaga opanować kryzysy i epizody pogorszenia samopoczu-

14  J. Aleksandrowicz, J.C. Czabała, Psychiatria. T. 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, 
prawne, publiczne, społeczne. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012, s. 260-262.
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cia psychicznego. Również w tym zakresie obserwuje się systematyczny roz-
wój wiedzy. Postęp w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń osobowości ma 
ogromne znaczenie, gdyż brak odpowiedniego leczenia prowadzi zazwyczaj do 
zerwania więzi społecznych i wyobcowania, pogorszenia funkcjonowania za-
wodowego i w innych obszarach życia oraz zwiększa ryzyko samobójstwa [15]. 
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TYPE AND METHODS OF PSYCHOTHERAPY FOR 
PEOPLE WITH PERSONALITY DISORDERS

Summary: The aim of this chapter is to discuss the characteristic fea-
tures of individual types of personality disorders and to determine the 
possibility of therapeutic effects depending on the adopted psycho-
therapeutic trend. Dysfunctions in the functioning of the personali-
ty should be understood as the presence of permanent character traits 
for a person and established patterns of behavior, relations with oth-
er people and functioning in the community. This also applies to the 
experience of oneself and others and to the attitude towards oneself.  
The above features, due to their quality and quantity, hinder a per-
son's proper social, family and professional functioning and prevent  
or inhibit development in these areas. Main conclusions: psychotherapy  
is and effective method of treating personality disorders, thus improv-
ing mental health. The patient participating in psychotherapy, devel-
ops new patterns of behavior, changes his or her perception of himself  
or herself and the world around him or her, improves his or her social, 
professional and family functioning and begins to communicate more 
constructively with the environment. Moreover, it reduces the feeling 
of alienation, loneliness and misunderstanding by other people. ,,,

Keywords: Psychotherapy, personality disorders.
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Streszczenie: Przedstawienie możliwości zastosowania symulacji wyso-
kiej wierności z wykorzystaniem przestrzennych fantomów naczyń mó-
zgowych, w podnoszeniu kwalifikacji lekarzy wykonujących procedury 
z zakresu neuroradiologii interwencyjnej. Prezentacja zaplanowania  
i przeprowadzenia symulacji wysokiej wierności na przykładzie zabiegu 
wewnątrznaczyniowego z wykorzystaniem przestrzennych fantomów 
naczyń mózgowych, w warunkach pracowni neuroradiologii zabie-
gowej. Oparta na symulacji, edukacja lekarzy, prowadzi do zdobycia 
umiejętności wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu 
neuroradiologii zabiegowej. W sposób wymierny poprawia wydajność 
lekarza w wykonywaniu wysokospecjalistycznych procedur, z wykorzy-
staniem prowadzonych pod kontrolą obrazu fluoroskopii RTG cewni-
ków naczyniowych.

Słowa kluczowe: Symulacja w medycynie, zabiegi wewnątrznaczynio-
we, choroby naczyń mózgowych, neuroradiologia zabiegowa.

ORCID: 0000-0002-8615.

Wstęp

Oparta na symulacji edukacja lekarzy, prowadzi do zdobycia umiejętno-
ści wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych z zakresu neuroradiologii 

1  Dr n. med. Specjalista neurochirurgii, Wydział Lekarski, Katedra Neurochirurgii CMUWM.
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zabiegowej. W sposób wymierny poprawia wydajność lekarza w wykonywa-
niu wysokospecjalistycznych procedur z wykorzystaniem prowadzonych pod 
kontrolą obrazu fluoroskopii rentgenowskiej (RTG) cewników naczyniowych. 
Celem tego badania jest przedstawienie możliwości zastosowania symula-
cji wysokiej wierności, w warunkach pracowni neuroradiologii zabiegowej,  
z wykorzystaniem przestrzennych fantomów naczyń mózgowych, w podno-
szeniu kwalifikacji lekarzy wykonujących procedury z zakresu neuroradiologii 
interwencyjnej.

W obecnym czasie trudno sobie wyobrazić medycynę bez technologii2. 
Dzięki niej rozwinęła się gałąź medycyny, która obejmuje minimalnie inwa-
zyjne procedury chirurgiczne. Możemy je zauważyć w takich dyscyplinach 
jak chirurgia artroskopowa, endoskopia, zabiegi wewnątrznaczyniowe, orto-
pedia, okulistyka, chirurgia kręgosłupa czy neurochirurgia. Neuroradiologia 
wewnątrznaczyniowa staje się nowym obszarem dla symulatorów i wydaje 
się, że jest to dobry kierunek rozwoju, ze względu na charakter wykonywa-
nego zadania. Neuroradiologia wewnątrznaczyniowa wymaga od lekarza do-
brej koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności wizualizacji przestrzennej  
i umiejętności pracy z pośrednim obrazem wykonywanych czynności (obraz 
fluoroskopii RTG na monitorze).

Od ponad stu lat we wszystkich specjalnościach chirurgicznych, w tym 
neuroradiologii interwencyjnej, tradycyjny system szkolenia opiera się począt-
kowo na obserwacji, następnie wykonywaniu fragmentów operacji, aż opera-
tor będzie w stanie wykonać całą operację samodzielnie. Każde zadanie wyma-
ga ustalonego scenariusza, działania wykonuje się krok po kroku, analogicznie 
do postępowania w oparciu o instrukcję obsługi. Mając możliwość przećwi-
czenia danej operacji na symulatorze, działania przeprowadzone w trakcie 
prawdziwego zabiegu będą łatwiejsze do wyobrażenia i wykonania. Zaplano-
wanie operacji i trzymanie się podstawowych zasad, oswojenie z pracą narzę-
dziami, jak i salą operacyjną można wielokrotnie przećwiczyć na fantomach.

Do tej pory szkolenia praktyczne odbywały się głównie na ludzkich zwło-
kach, preparatach pochodzących od ludzi lub żywych szczurach czy świniach3. 
Jednak nie stanowią one wiernego odzwierciedlenia przypadku klinicznego. 
Postęp technologiczny, taki jak druk trójwymiarowy (3D), zapewnił szeroki 

2  W.P. Hunek i wsp., Biomedical Engineering and Neuroscience: Proceedings of the 3rd Inter-
national Scientific Conference on Brain-Computer Interfaces, BCI 2018, March 13-14, Opole, 
Poland.
3  SM. Krähenbühl, Return of the Cadaver: Key Role of Anatomic Dissection for Plastic Surgery 
Resident Training, Medicine (Baltimore). 2017 Jul;96(29):e7528.
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zakres możliwości przygotowania przestrzennych modeli narządów i ich pato-
logii na podstawie wykonanych pacjentom badań obrazowych4.

W dostępnym piśmiennictwie znajduje się niewiele doniesień wykorzy-
stania modeli 3D w neurochirurgii naczyniowej. Mashiko i wsp.5 opisał wy-
korzystanie modeli 3D w symulacji zabiegów naczyniowego jakim jest klip-
sowanie tętniaka. Wang L i wsp.6 oceniał trójwymiarowe modele pod kątem 
wykorzystania ich do chirurgicznego planowania kraniotomii i klipsowania 
tętniaka. Xu i wsp.7 wykorzystali w neuroortopedii wydrukowane modele 3D 
kręgosłupa do zaplanowania prawidłowego wprowadzenia śrub w obrębie krę-
gosłupa piersiowego przed zabiegiem.

Obserwacje własne

Dzięki pracowni symulacji wysokiej wierności, działającej w Katedrze 
Neurologii i Neurochirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko 
Mazurskiego w Olsztynie istnieje możliwość ćwiczenia procedur wewnątrzna-
czyniowych (Rysunek 1 i 2).

Rysunek 1 Pracownia neuroradiologii zabiegowej wykorzystywana do symulacji 
zabiegów

Źródło: Materiał własny.

4  A.D. Clark i wsp, The Effect of 3-Dimensional Simulation on Neurosurgical Skill Acquisition 
and Surgical Performance: A Review of the Literature, J Surg Educ 2017;74(5):828-836.
5  T. Mashiko i wsp., Training in Cerebral Aneurysm Clipping Using Self-Made 3-Di-
mensional Models, Journal of Surgical Education. 2017,74(4), 681-689.
6  L. Wang i wsp., Comparison of Two Three-Dimensional Printed Models of Complex Intracra-
nial Aneurysms for Surgical Simulation, World Neurosurg. 2017 Jul;103:671-679.
7  W. Wei Xu i wsp., 3D Printing-Assisted Preoperative Plan of Pedicle Screw Placement for 
Middle-Upper Thoracic Trauma: A Cohort Study, BMC Musculoskelet Disord. 2017 Aug 
11;18(1):348.
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Rysunek 2. Pracownia neuroradiologii zabiegowej wykorzystywana do symulacji 
zabiegów 

Źródło: Materiał własny. 

Pracownia ta wyposażona jest w wysokiej jakości aparat rentgenowski 
typu ramienia C wyposażony w lampę RTG pozwalającą na ciągłą akwizycję 
obrazu z użyciem takich funkcji jak:

subtrakcja: Cyfrowa angiografia subtrakcyjna to badanie diagnostyczne ob-
szaru ciała rejestrujące dwa obrazy rentgenowskie jeden po drugim. Obrazy 
te są elektronicznie zapisywane w formie cyfrowej, w tym jeden w postaci 
negatywu. Ich połączenie (subtrakcja-odjęcie, w tym przypadku pozytywu od 
negatywu) spowoduje, że wszystkie detale znikną tworząc jednolity szary ob-
raz (Rysunek 3).
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Rysunek 3. Obraz z wykorzystanie subtrakcji 

Źródło: Materiał własny.

Road mapping: podczas akwizycji obrazu włączenie powyższej funkcji uru-
chamia subtrakcje w czasie rzeczywistym, co pozwala po podaniu kontrastu 
na nałożenie na obraz aktualny poprzedniego obrazu (z zapisanym rysunkiem 
pokontrastowym naczyń mózgowych położonych w okolicy objętej akwizycją) 
i ułatwia dalsze poruszanie się wewnątrz naczynia bez konieczność wykonywa-
nia kontrolnych badań z wykorzystaniem kontrastu (Rysunek 4).
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Rysunek 4. Road mapping -nałożone obrazy na siebie

Źródło: Materiał własny.

Rekonstrukcja 3D: aparat po wybraniu dedykowanej funkcji i ustawieniu 
interesującego nas obszaru wykonuje wysokiej jakości trójwymiarową rekon-
strukcję obrazu o wysokiej rozdzielczości. W przypadku badania naczyń mó-
zgowych obraz wykonany przez aparat jest porównywalny z badaniem tomo-
grafii komputerowej z funkcją naczyniową (Rysunek 5).
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Rysunek 5. Rekonstrukcja 3D w projekcji przednio tylnej fantomu naczyniowego

Źródło: Materiał własny.

W celu wykorzystania funkcjonalności aparatu RTG pracownia wyposa-
żona jest w przezierny dla promieniowania RTG stół z elektronicznym syste-
mem precyzyjnego ustawienia wysokości i gładkiego przesunięcia w czterech 
kierunkach (Rysunek 6).

Rysunek 6. Stół przezierny dla promieniowania RTG 

Źródło: Materiał własny.
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W trakcie prowadzenia zabiegów szkoleniowych wykorzystywane są 
fantomy naczyń mózgowych należące do wyposażenia pracowni, wykonane  
z masy silikonowej. Są one dokładnym odwzorowaniem rzeczywistych sytu-
acji klinicznych (na postawie dostarczonych wyników badań angio-TK lub 
rekonstrukcji trójwymiarowej angiografii naczyń mózgowych pacjentów) 
(Rysunek 7).

Rysunek 7. Fantom naczyń mózgowych

Źródło: Materiał własny.

Na rysunku 8 został umieszczony przykład stanowiska przygotowanego 
do symulacji zabiegu endowaskularnego. Fantom naczyniowy wypełniony jest 
specjalnym roztworem płynu imitującego lepkością i gęstością krew tętniczą, 
z dodatkiem środka kontrastującego, w celu wyraźnego uwidocznienia siatki 
naczyniowej. W trakcie zabiegu na symulatorze wykorzystywane są materiały 
(cewniki, prowadniki, sprężyny, stenty), których używa się podczas zabiegów 
w warunkach in vivo.
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Rysunek 8. Przygotowane stanowisko do symulacji leczenia endowaskularnago

Źródło: Materiał własny.

Do pnia jednego z naczyń szyjnych zostaje wprowadzony cewnik dia-
gnostyczny połączony z zestawem do wywołania ciągłego przepływu roztworu 
przez naczynia imitujący prąd przepływającej krwi. Następnie wykonywana 
jest angiografia diagnostyczna celem uwidocznienia siatki naczyń fantomu 
(Rysunek 9 i 10).

Rysunek 9. Cewnik diagnostyczny połączony z zestawem do wywołania ciągłego prze-
pływu roztworu przez naczynia imitujący prąd przepływającej krwi (materiał własny).

Źródło: Materiał własny.
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Rysunek 10 Przygotowany cewnik prowadzący z trójnikiem do którego wprowadzo-
na dwa mikrocewnikami z mikroprowadnikami 

Źródło: Materiał własny.

Następne etapy zabiegu przebiegają kolejno zgodnie z określeniem celu 
jaki ma być zrealizowany podczas symulacji (wybór tętniaka, który ma być 
zembolizowany). Po określeniu celu zabiegu, przeprowadzone są następujące 
etapy kontrolowane kolejnymi akwizycjami RTG. Rysunek 11 przedstawia 
cewnikowanie worka tętniaka za pomocą mikrocewnika widoczne w fluoro-
skopi RTG (zdjęcie z lewej) zdjęcie fantomu (zdjęcie z prawej).
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Rysunek 11. Cewnikowanie worka tętniaka za pomocą mikrocewnika widoczne  
w fluoroskopii RTG (od góry) zdjęcie fantomu (od dołu).

Źródło: Materiał własny.

Po dotarciu do worka tętniaka wykorzystuje się kontrolne badanie 3D 
do oceny dokładnych wymiarów tętniaka, koniecznych do doboru właściwych 
sprężyn (Rysunek 3). Kolejne rysunki przedstawiają wprowadzanie sprężyn do 
światła worka tętniaka (Rysunek 12,14,15) i rozkładanie stentu w naczyniu 
(Rysunek 13). Po zakończeniu wprowadzania coili lub stentu wykonane jest 
kontrolne badanie RTG w celu oceny poprawności wykonania zabiegu.

Po zakończeniu zabiegu w miarę potrzeb istnieje możliwość eksportowa-
nia zapisanych w aparacie RTG danych i późniejsze omówienie przeprowadzo-
nej symulacji w formie dyskusji w Sali seminaryjnej.
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Rysunek 12. Wprowadzanie coili do światła worka tętniaka zdjęcia w skopi RTG  
(u góry), zdjęcia fantomu

Źródło: Materiał własny.

Rysunek 13. Kolejne etapy rozkładania stentu w tętnicy

Źródło: Materiał własny.
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Rysunek 14. Wprowadzanie coili do światła worka tętniaka pierwsza sprężyna- zdję-
cia fantomu 

Źródło: Materiał własny.
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Rysunek 15. Wprowadzanie coili do światła worka tętniaka druga i trzecia sprężyna- 
zdjęcia fantomu 

Źródło: Materiał własny.
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Zakończenie

Symulacja zabiegów neuroradiologii zabiegowej jest przydatna zarów-
no dla początkujących adeptów tej dziedziny, jak i lekarzy zaawansowanych  
w praktyce zawodowej do przećwiczenia różnych wariantów leczenia pacjen-
tów, jak i zapoznania się każdorazowo z nowym sprzętem wchodzącym na 
rynek medyczny.

Przedstawione w rozdziale możliwości zastosowania symulacji wysokiej 
wierności z wykorzystaniem przestrzennych fantomów naczyń mózgowych 
mogą wpłynąć na podniesienie kwalifikacji praktycznych lekarzy wykonują-
cych procedury z zakresu neuroradiologii interwencyjnej.

Wydaje się, że korzystnym rozwiązaniem byłoby w przyszłości wyposaże-
nie każdej radiologicznej pracowni wewnątrznaczyniowej, znajdującej się przy 
jednostkach szkoleniowych, w symulatory zabiegów wewnątrznaczyniowych.
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OPPORTUNITIES IN SIMULATION-BASED TRAINING  
OF PHYSICIANS IN NEUROENDOVASCULAR 

PROCEDURES

Summary: Aim: to present the possibility in use high fidelity simula-
tions using 3D cerebrovascular phantoms to improve the qualifications 
of physicians performing interventional neuroradiology procedures. 
Presentation of planning and conducting high fidelity simulations on 
the example of endovascular surgery using 3D brain vascular phan-
toms in the conditions of interventional neuroradiology suite. Simula-
tion-based education of doctors leads to gaining the ability to perform 
endovascular procedures in the field of interventional neuroradiology. 
It measurably improves the doctor's performance in highly specialized 
procedures, using the image-controlled fluoroscopy of cerebrovascular 
catheters.

Keywords: Simulation in medicine, endovascular procedures, cere-
brovascular disease, interventional neuroradiology.
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CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA  
ASTMY I ALERGII U DZIECI  

W WIEKU SZKOLNYM 
W WOJ. ŚLĄSKIM

Streszczenie: Celem badania była ocena częstości występowania astmy 
i alergii wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w woj. 
śląskim. W latach 2018-2019 przeprowadzono badanie wśród 2563 
uczniów szkół podstawowych. Kwestionariusz zawierał pytania pocho-
dzące z badania ISAAC. Oceniano częstość występowania astmy, aler-
gii i objawów ze strony układu oddechowego oraz badano zależność 
pomiędzy występowaniem chorób a płcią, wiekiem dziecka i miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do subregionu woj. śląskiego. Analiza da-
nych została przeprowadzona w programie Statistica ver. 13.0; p<0,05. 
Astma oskrzelowa i większość objawów ze strony układu oddechowego 
oraz alergii statystycznie znamiennie częściej dotyczyły chłopców niż 
dziewcząt. Wiek różnicował występowanie przewlekłego kaszlu, napa-
dów duszności kiedykolwiek i objawów świszczącego oddechu, aler-
gii na pyłki i atopowe zapalenie skóry (AZS). Miejsce zamieszkania 
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Medyczny w Katowicach.
3  Dr hab. n. med., Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uni-
wersytet Medyczny w Katowicach.
4  Dr hab. n. med., Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uni-
wersytet Medyczny w Katowicach.
5  Dr n. med., Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach.
6  D n. med., Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach.
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nie wpływało znamiennie na częstość analizowanych problemów 
zdrowotnych.

Słowa kluczowe: Astma, alergia, AZS, objawy ze strony układu odde-
chowego, dzieci.

Wprowadzenie

Epidemiologia astmy wieku dziecięcego, a także częstość występowania 
chorób alergicznych w tej grupie wiekowej sprawia, że choroby te pozostają 
priorytetem zdrowia publicznego. Informacji o częstości występowania astmy 
i alergii dostarczają populacyjne badania epidemiologiczne. Wśród nich na 
uwagę zasługują dwa międzynarodowe i wieloośrodkowe projekty. Między-
narodowe Badania nad Astmą i Alergią u Dzieci (ang. The International Study  
of Asthma and Allergies in Childhood, ISAAC) 7 obejmowały grupę dzieci  
w wieku 6-7 i 13-14 lat z ponad 100 krajów, natomiast Europejskie Bada-
nia Chorób Układu Oddechowego (ang. The European Community Respi-
ratory Health Survey, ECRHS)8 dotyczyły osób dorosłych w wieku 20-44 
lata, obejmując swym zasięgiem 14 krajów. Aktualne informacje dotyczące 
epidemiologii astmy i alergii pochodzą również z badań, przeprowadzanych  
w mniejszych ośrodkach9 i prezentujących regionalną sytuację w tym zakre-
sie10. Istnieje jednak konieczność uaktualniania tych danych ze względu na 
ewolucję definicji astmy, zmiany zachodzące w środowisku, zmiany społecz-
ne, w tym również związane z samą świadomością środowiskowych zagrożeń 
zdrowotnych, czy chociaż zwiększoną diagnostyką i częstością rozpoznań aler-
gii i astmy wieku dziecięcego. W tym kontekście zaplanowano przekrojowe 
badanie epidemiologiczne, którego celem była ocena częstości występowania 
astmy i alergii wśród dzieci uczęszczających do szkół podstawowych zlokalizo-
wanych na terenie woj. śląskiego.

7  B. Samoliński, F. Raciborski, A. Łaskawiec i wsp., Epidemiologia Chorób Alergicznych  
w Polsce (ECAP), Alergologia Polska. Polish Journal of Allergology, I, 2014, s. 10-18.
8  J. Mallol, J. Cranol, E von Mutis, et al, The International Study of Asthma and Allergies  
in Childhood (ISAAC) Phase Three: A global synthesis, Allergologia et Immunopathologia, 2, 
2013, s. 73-85.
9  E. Krzych-Fałta, K. Furmańczyk, B. Piekarska, Allergies in urban versus countryside settings  
in Poland as part of the Epidemiology of the Allergic Diseases in Poland (ECAP) study - challenge 
the early differential diagnosis. Postepy Dermatologii i Alergologii, 5, 2016, s. 359-368.
10  E. Czech, A. Wypych-Ślusarska, J. Kasznia-Kocot, et al., Socio-economic determinants  
of asthma and allergic diseases among students of lower secondary schools in Bytom. Annales Acade-
miae Medicae Silesiensis,71, 2017, s. 287-303.
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Część teoretyczna

Wstęp

Astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne stanowią istotny problem 
zdrowotny wieku dziecięcego. Zmieniający się styl życia, zanieczyszczenia 
powietrza, a także powszechne stosowanie chemicznych środków czystości  
w gospodarstwach domowych sprawiają, że częstość tych chorób systematycz-
nie rośnie11. Atopowe zapalenie skóry (AZS) oraz alergie pokarmowe są jedny-
mi z najczęściej występujących chorób alergicznych wieku dziecięcego. Zgod-
nie z wynikami ogólnopolskiego badania Epidemiologia Chorób Alergicznych 
w Polsce (ECAP) u 40% dzieci w wieku 6-7 lat i 43% dzieci w wieku 13-14 lat 
występują cechy alergii, alergia pokarmowa dotyczy odpowiednio 13% i 11% 
badanych, natomiast atopowe zapalenie skóry zdiagnozowane zostało u 9%  
w każdej grupie wiekowej12. Astma oskrzelowa dotyczy natomiast 4,4% dzieci 
w wieku 6-7 lat i 6,5% w grupie 13-14 lat13. Z analizy danych epidemiolo-
gicznych wynika, że częstość występowania astmy ciągle rośnie. Przykładem 
mogą być badania w grupie uczniów z województwa śląskiego. W badaniu po-
równawczym przeprowadzonym w Chorzowie wykazano wzrost odsetka dzieci  
z rozpoznaną astmą z 3,4% w 1993 r. do 12,6% w roku 201414. Nato-
miast autorzy badania przeprowadzonego wśród bytomskich gimnazjalistów  
w 2011 r. wskazali, iż astma dotyczyła 9,7%, napady duszności występują-
ce kiedykolwiek – 24,4%, napady duszności w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

- 16,7%, świszczący oddech występujący kiedykolwiek – 17,5%, a w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 11,3% badanych15. 

Czynniki ryzyka astmy i chorób alergicznych

W patogenezie astmy biorą udział zarówno czynniki genetyczne, jak  
i środowiskowe. Dotychczas nie zidentyfikowano pojedynczego genu, któ-
ry samodzielnie odpowiada za rozwój tej choroby, pomimo iż wyodrębnio-
no ponad 100 różnych genów, które mogą prowadzić do powstania astmy. 

11  B.Samoliński. i wsp., Epidemiologia Chorób… ,s. 10-18.
12  Ibidem.
13  Ibidem.
14  G.Brożek, J. Lawson, D. Szumilas, J. Zejda, Increasing prevalence of asthma, respiratory symp-
toms, and allergic diseases: Four repeated surveys from 1993-2014. Respiratory Medicine, 8, 2015, 
s. 982-90.
15  E. Czech i wsp., Socio-economic determinants…, s. 287-303.
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Wśród środowiskowych czynników ryzyka najczęściej wskazuje się alergeny 
wewnętrzne i zewnętrze. Do tych pierwszych niewątpliwie należy środowisko-
we narażenie na dym tytoniowy, roztocza kurzu domowego, pleśń, alergeny 
zwierzęce. Zanieczyszczenia powietrza, pyłki roślin należą do zewnętrznych 
alergenów16. W wyjaśnieniu przyczyn alergii i astmy pomocna wydaje się być 
hipoteza higieniczna. Zgodnie z jej założeniami za wzrost częstości zachoro-
wań na te choroby mogą być odpowiedzialne takie czynniki jak: zwiększony 
reżim sanitarny w gospodarstwach domowych, niewłaściwe zachowania ży-
wieniowe i/lub urbanizacja, przyjęcie zachodniego modelu życia. W efekcie 
czynniki te mogą prowadzić do ograniczonej stymulacji mikrobiologicznej 
w pierwszych latach życia dziecka. Powoduje to zaburzenie równowagi lim-
focytów Th1/Th2 i utrwalenia dominującego w życiu płodowym fenotypu 
limfocytów Th2, a w konsekwencji może prowadzić do nadwrażliwości IgE 
na występujące alergeny17. Hipoteza higieniczna została w ostatnich latach 
zmodyfikowana i przyjęła kształt hipotezy mikrobiotycznej (gut microbial 
deprivation hypothesis)18. Wskazuje ona, że przyjęcie zachodniego stylu życia 
oraz zbytnia sanityzacja środowiska sprzyja ograniczeniu liczby infekcji, ale 
również zmienia kolonizację jelitową poprzez zmniejszenie ekspozycji na mi-
kroorganizmy19. Zaburza przez to rozwój układu immunologicznego, a tym 
samym jest czynnikiem predysponującym do rozwoju alergii i astmy20-21.

Hipoteza higieniczna wraz z jej aktualną wersją koresponduje z grupą 
czynników społeczno-ekonomicznych, które mogą odpowiadać za rozwój ast-
my czy alergii. Wzrost częstości występowania tych chorób może wynikać  
z poprawy warunków społeczno-ekonomicznych i dotyczyć grup lepiej sytu-
owanych ekonomicznie. Z drugiej strony niższy status ekonomiczny i wynika-
jące z niego gorsze warunki mieszkaniowe (np. występowanie pleśni i wilgoci 
w mieszkaniu) mogą również przyczyniać się do rozwoju choroby. 

16  M. del Giudice, A. Allegorico, G. Parisi, et al., Risk factors for asthma, Italian Journal  
of Pediatrics, 40(Suppl 1), 2014, s. A77.
17  C.Brooks, N.Pearce, J. Douwes , The hygiene hypothesis in allergy and asthma: an update. 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 13, 2013, s. 70-77.
18  C. Braun-Fahrländer, Mikrobielles Umfeld und allergische Erkrankungen im Kindesalter, 
Therapeutische Umschau, 70, 2013, s. 714-719.
19  K.Byoung-Ju, L.So-Yeon, K. Hyo-Bim K., et al., Environmental changes, microbiota  
and allergic diseases. Allergy Asthma & Immunology Research, 6, 2014, s. 389-400.
20  C. West, M. Jenmalm, S. Prescott, The gut microbiota and its role in the development of aller-
gic disease: a wider perspective. Clinical & Experimental Allergy, 45, 2015, s. 43-53.
21  W.Wilmore, K. Aldrige, Infectious asthma triggers: time to revise the hygiene hypothesis? 
Trends in Microbiology, 23, 2015, s. 389-91.  
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Część badawcza

Materiał i metody

W latach 2018-2019 wśród uczniów szkół podstawowych w woj. śląskim 
przeprowadzono epidemiologiczne badanie przekrojowe dotyczące częstości 
występowania astmy i alergii. Przy doborze próby zastosowano metodę prób-
kowania grupowego: najpierw zostały wylosowane miejscowości z terenu wy-
branych powiatów województwa śląskiego, a następnie szkoły z danych miej-
scowości. Do dyrektorów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie  
woj. śląskiego wysłano zaproszenie do udziału w badaniu. Po uzyskaniu zgody 
wysłano ankiety, które następnie wypełniali rodzice dzieci z poszczególnych 
szkół. Badana grupa liczyła 2563 uczniów, w tym 1252 chłopców (48,8%)  
i 1311 (51,2%) dziewcząt. Główne narzędzie badawcze zostało opracowane  
z wykorzystaniem pytań pochodzących z badania International Study of Asth-
ma and Allergies in Childhood (ISAAC). 

Poszczególne miasta, w których przeprowadzono badanie, przydzielo-
no do jednego z czterech subregionów, przyjmując podział zgodny z przyję-
tą w 2013 r. Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+: 
północnego (Częstochowa i Blachownia), południowego (Ustroń, Żywiec, 
Bielsko-Biała, Jaworzynka, Jeleśnia), środkowego (Będzin, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Rogoźnik, Zabrze) i zachodniego (Kuźnia Raciborska, Rybnik).  
W Tabeli I przedstawiono liczbę dzieci w odniesieniu do miejscowości, w któ-
rej znajdowała się szkoła podstawowa i wyodrębnionego subregionu.

Tabela I. Liczba dzieci biorących udział w badaniu w latach 2018-19, w odniesieniu 
do miejscowości i subregionu woj. śląskiego

Miejscowość n %

Subregion Północny

Częstochowa 50 1,9%
Blachownia 25 1,0%
Razem 75 2,9%

Subregion Południowy

Żywiec 139 5,4%
Bielsko-Biała 61 2,4%
Ustroń 125 4,9%
Jaworzynka 47 1,8%
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Jeleśnia 75 1,8%
Razem 418 16,3%

Subregion Środkowy

Będzin 645 25,2%
Czeladź 99 3,8%
Dąbrowa Górnicza 749 29,2%
Rogoźnik 53 2,2%
Zabrze 32 1,2%
Razem 1578 61,6%

Subregion zachodni

Kuźnia Raciborska 93 3,6%
Rybnik 399 15,6%
Razem 492 19,2%

Źródło: Opracowanie własne.

Średnia wieku dzieci wynosiła 10,6±2,2 roku. Najmłodsze dzieci miały 
6 lat, a najstarsze 17 lat. Na Rycinie 1 przedstawiono szczegółowy rozkład 
wieku uczniów.

Rycina 1. Struktura wieku badanych dzieci. 

Źródło: Opracowanie własne.

Na potrzeby analiz statystycznych odrzucono obserwacje odstające (dzie-
ci w wieku 6,16 i 17 lat; łącznie 12 dzieci, co stanowiło 0,4%), a następnie 
przydzielono dzieci według grup wiekowych 7-10 lat i 11-15 lat. W rezultacie 
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pierwsza grupa obejmowała 1280 uczniów (50,2%), a druga 1271 (49,8%). 
Oceniono częstość występowania astmy oskrzelowej oraz następujących obja-
wów ze strony układu oddechowego, alergii i chorób alergicznych: 

− świszczący oddech występujący kiedykolwiek i w ciągu ostatnich  
12 miesięcy,

− napady duszności występujące kiedykolwiek i w ciągu ostatnich  
12 miesięcy,

− przewlekły kaszel (występujący od co najmniej 3 miesięcy),
− alergia na pokarm, sierść zwierząt domowych, pyłki roślin,
− katar sienny, alergiczne zapalenie spojówek, atopowe zapalenie skóry.
Zbadano, czy częstość występowania wymienionych chorób i objawów 

różni się w zależności od wieku, płci i subregionu woj. śląskiego. Analizy staty-
styczne przeprowadzono w oparciu o procedury dostępne w pakiecie Statistica 
ver. 13.0. W analizie zależności wykorzystano test chi-kwadrat. Przyjęto po-
ziom znamienności statystycznej p<0,05.

Analiza danych i wyniki

Częstość deklarowanej w kwestionariuszu, rozpoznanej kiedykolwiek 
astmy oskrzelowej wynosiła 9,2%, napadów duszności występujących kiedy-
kolwiek – 11,0% oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy - 4,6%, świszczącego 
oddechu występującego kiedykolwiek -20,9% oraz w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy 9,2%, przewlekłego kaszlu- 9,6%. Analizowane objawy ze strony układu 
oddechowego a także astma oskrzelowa częściej dotyczyły chłopców niż dziew-
cząt. Jedynie w przypadku występowania przewlekłego kaszlu i świszczącego 
oddechu w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniki nie okazały się statystycznie 
znamienne (Rycina 2).
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Rycina 2. Częstość występowania astmy i objawów ze strony układu oddechowego 
w zależności od płci.

Źródło: Opracowanie własne.

Udokumentowano przeprowadzenie testów alergicznych wśród 44,4% 
badanych dzieci. Analizowane alergie i choroby alergiczne, poza alergią na 
pokarmy i AZS, statystycznie częściej dotyczyły chłopców niż dziewcząt  
(Tabela 2). 

Tabela 2. Częstość występowania alergii i chorób alergicznych u dzieci w zależności 
od płci

Alergia/Choroby 
alergiczne

Płeć
Razem

n (%)
Wartość „p”Chłopiec 

n (%)

Dziewczyna

n (%)

Alergia na kurz  
domowy 214 (17,1%) 151 (11,5%) 365 (14,3%) p<0,001

Alergia na sierść 
 zwierząt 127 (10,2%) 94 (7,2%) 221 (8,7%) p= 0,007

Alergia  
na pokarmy 189 (15,1%) 175 (13,4%) 364 (14,2%) p= 0,2

Alergia  
na pyłki roślin 296 (23,7%) 236 (18,1%) 532 (20,7%) p<0,001

Katar  
sienny 270 (21,6%) 224 (17,1%) 494 (19,3%) p= 0,004
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Alergiczne zapale-
nie spojówek 181 (14,5%) 139 (10,6%) 320 (12,4%) p= 0,003

Atopowe zapalenie 
skóry 209 (16,7%) 192 (14,7%) 401 (15,7%) p= 0,1

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku przeprowadzonych analiz, potwierdzono statystycznie wyższą 
częstość występowania różnych objawów ze strony układu oddechowego, aler-
gii, astmy i chorób alergicznych u chłopców niż u dziewcząt, co jest zgodne  
z obserwacjami innych autorów22. Przyczyny tych różnic pozostają jednak nie 
do końca wyjaśnione23. Badania epigenetyczne i doświadczenia przeprowadza-
ne na modelu zwierzęcym wskazały na wpływ różnic w gospodarce hormo-
nalnej, które mogą uaktywniać mechanizmy zapalenia związane z polaryzacją 
makrofagów24-25. Sugeruje się również, że zróżnicowana częstość występowania 
astmy w grupie chłopców i dziewcząt wynika z innej budowy płuc żeńskich  
i męskich. Żeńskie płuca zawierają większą liczbę wrodzonych komórek lim-
foidalnych typu 2, które stanowią element naturalnej odporności26. Co cieka-
we, po okresie dojrzewania obserwuje się wyższą częstość występowania astmy  
u kobiet niż u mężczyzn. Niewątpliwie różnice w zapadalności na astmę zwią-
zane są z hormonalnymi fazami w życiu kobiety, jednak badania na ten temat 
są niespójne, a powodujące te zmiany mechanizmy nie do końca wyjaśnione27. 

Analizy częstości występowania omawianych problemów zdrowotnych 
przeprowadzono również w odniesieniu do nowo zdefiniowanych grup wieko-
wych. Przewlekły kaszel, napady duszności występujące kiedykolwiek, świsz-
czący oddech występujący kiedykolwiek i w ostatnich 12 miesiącach częściej 
dotyczyły dzieci w wieku 7-10 lat niż dzieci starszych (Rycina 3). Alergia na 
pyłki roślin i AZS statystycznie częściej występowały natomiast w młodszej 
grupie dzieci (Tabela III). 

22  A. Naeem, P. Silveyra, Sex Differences in Paediatric and Adult Asthma, European Medical 
Journal (Chelmsford), 4, 2019,27-35.
23  Ibidem.
24  M. Becerra-Díaz, A.Strickland, A. Keselman, et al. Androgen and androgen receptor as en-
hancersof M2 macrophage polarization in allergic lung inflammation,  Journal of Immunology, 
201, 2018, 2923-2933.
25  A. Keselman, X.Fang, E. White, et al. Estrogen signaling contributes to sex differences in mac-
rophage polarization during asthma, Journal of Immunology, 5, 2017,1573-1583.
26  H. Fuseini, D. Newcomb, Mechanisms driving gender differences in asthma. Current Allergy 
Asthma Reports, 3, 2017,19.
27  A. Naeem et al., Sex Differences...,27-35.
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Rycina 3. Częstość występowania astmy i objawów ze strony układu oddechowego  
u dzieci w zależności od wieku

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela III. Częstość występowania alergii i chorób alergicznych u dzieci w zależności 
od wieku

Alergia/Choroby 
 alergiczne

Wiek
Razem

n (%)

Wartość 
„p”

7-10 lat 

n (%)

11-15 lat

n (%)

Alergia na kurz 
 domowy 186 (13,81%) 176 (14,7%) 362 (14,2%) p=0,5

Alergia na sierść 
zwierząt 114 (8,9%) 107 (8,4%) 221 (8,7%) p= 0,6

Alergia  
na pokarmy 187 (14,6%) 175 (13,8%) 364 (14,2%) p= 0,5

Alergia  
na pyłki roślin 242 (18,9%) 287 (22,6%) 532 (20,7%) p=0,01

Katar  
sienny 240 (18,8%) 251(19,8%) 494 (19,3%) p= 0,5

Alergiczne  
zapalenie  
spojówek

164 (12,8%) 152 (12,0%) 320 (12,4%) p= 0,5

Atopowe 
 zapalenie skóry 223 (17,4%) 176 (13,9%) 401 (15,7%) p= 0,01

Źródło: Opracowanie własne.
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W przeprowadzonym badaniu astma oskrzelowa i charakterystyczne 
dla niej objawy częściej występowały w młodszych grupach wiekowych. Wy-
niki te różnią się od danych z międzynarodowego badania ISAAC, w któ-
rych astma częściej dotyczyła dzieci w wieku 13-14 lat (14,1%) niż w wieku  
6-7 lat (11,7%). Natomiast zaobserwowano podobną częstość występowania 
AZS (odpowiednio dla wieku 7,3% i 7,9%)28. Objawy ze strony układu odde-
chowego, takie jak przewlekły kaszel, napady duszności czy świszczący oddech 
często mogą być predyktorami astmy, chociaż występowanie pojedynczego 
symptomu nie świadczy jeszcze o chorobie. Niemniej jednak z analizy badań 
epidemiologicznych wynika, że ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej jest 
wyższe u dzieci, które manifestują jeden z objawów. Astma wczesnodziecięca 
często ma podłoże atopowe i jest kolejnym etapem tzw. marszu alergicznego. 
Może być zatem poprzedzona alergią pokarmową, AZS czy alergicznym nie-
żytem nosa29. 

Analizy przeprowadzono również uwzględniając subregion w woj. ślą-
skim, który zamieszkują badani (Tabela IV). 

Tabela IV. Częstość występowania astmy, objawów ze strony układu oddechowego, 
alergii i chorób alergicznych u dzieci w zależności od subregionu Śląska

Choroba/ 
objaw/alergia

Subregion
Razem

n (%)

Wartość 
„p”

Północny

n (%)

Środkowy

n (%)

Południowy

n (%)

Zachodni

n (%)

Astma i objawy ze strony układu oddechowego

Astma 5 (6,7%) 142 
(9,0%) 39 (9,3%) 50 

(10,2%)
236 

(9,2%) p=0,7

Przewlekły  
kaszel 3 (4,0%) 152 

(9,6%) 37 (8,9%) 56 
(11,4%)

248 
(9,7%) p=0,2

Napady  
duszności  

kiedykolwiek
6 (8,0%) 164 

(10,4%) 51 (12,2%) 60 
(12,2%)

281 
(11,0%) p=0,4

Napady  
duszności  

w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy

2 (2,7%) 71 (4,5%) 20 (4,8%) 26 (5,3%) 119 
(4,6%) p=0,7

28  J. Mallol et al., The International Study..., 73-85.
29  W. Balińska-Miśkiewicz, Astma oskrzelowa u dzieci – odrębności diagnostyczno-terapeutyczne, 
Farmacja Polska, 7, 2010, 504-513.
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Świszczący  
oddech 

kiedykolwiek

12 
(16,0%)

322 
(20,4%) 82 (19,6%) 119 

(24,2%)
535 

(20,9%) p=0,2

Świszczący 
oddech w ciągu 

ostatnich 12 
miesięcy

6 (8,0%) 139 
(8,8%) 35 (8,4%) 55 

(11,2%)
235 

(9,2%) p=0,4

Alergie i choroby alergiczne

Alergia na kurz 
domowy

14 
(18,7%)

229 
(14,5%) 57 (12,3%) 69 

(14,1%)
365 

(14,3%) p=0,4

Alergia na sierść 
zwierząt 8 (10,8%) 132 

(8,4%) 30 (7,2%) 51 
(10,4%)

221 
(8,6%) p=0,3

Alergia na po-
karmy

12 
(16,2%)

225 
(14,3%) 68 (16,3%) 59 

(12,0%)
364 

(14,2%) p=0,3

Alergia na pyłki 
roślin

16 
(21,6%)

345 
(21,7%) 77 (18,5%) 94 

(19,2%)
532 

(20,8%) p=0,3

Katar sienny 14 
(18,7%)

309 
(19,6%) 76 (18,2%) 95 

(19,4%)
494 

(19,3%) p=0,9

Alergiczne zapa-
lenie spojówek 9 (12,0%) 190 

(12,0%) 59 (14,1%) 62 
(12,6%)

320 
(12,5%) p=0,7

Atopowe zapale-
nie skóry

10 
(13,3%)

248 
(15,7%) 60 (14,4%) 83 

(16,9%)
401 

(15,7%) p=0,7

Źródło: Opracowanie własne.

Zróżnicowanie częstości występowania astmy i objawów ze strony ukła-
du oddechowego w poszczególnych subregionach woj. śląskiego uwidacznia 
częstsze deklaracje tych problemów zdrowotnych przez rodziców dzieci za-
mieszkujących region zachodni, chociaż różnice te nie są statystycznie zna-
mienne. Podkreślić jednak należy, że w niniejszym badaniu do tego regionu 
zaliczono Rybnik oraz Kuźnię Raciborską. Według raportu opublikowane-
go przez Polski Alarm Smogowy w 2019 roku Rybnik znajduje się wśród 
najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce30. W roku 2018 średnioroczny 
poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 w tym mieście przekroczył dopusz-
czalne wartości i wynosił 51 μg/m3. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja 
kopalń węgla kamiennego w pobliżu miasta oraz zachowania mieszkańców 
związane z ogrzewaniem mieszkań przy pomocy pieców węglowych. Piece te 
stanowią źródło benzopirenu, którego norma w Rybniku w 2018 r. została 
przekroczona trzynastokrotnie. Na podstawie analiz przeprowadzonych na 

30  Polski Alarm Smogowy, Smogowi liderzy – ranking polskich miast z najbardziej zanieczyszczo-
nym powietrzem, 2019, [online] https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/ 
aktualnosci/szczegoly,smogowi-liderzy--ranking-polskich-miast-z-najbardziej-zanieczyszczo 
nym-powietrzem,1301.html, (05.09.2020).
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potrzeby niniejszego badania nie można jednak bezpośrednio stwierdzić, jakie 
czynniki mogą odpowiadać za zaobserwowaną sytuację. Ponadto przyjęty po-
dział terytorialny nie jest wolny od ograniczeń. Zaznaczyć należy, że subregion 
środkowy to nie tylko największe miasta konurbacji śląskiej, ale również Zagłę-
bie Dąbrowskie. Ponadto w przeprowadzonym badaniu w subregionie północ-
nym analizowano dane pochodzące jedynie z miast Częstochowy i Blachowni. 
Nie jest to zatem pełny obraz epidemiologiczny w zakresie alergii i astmy, dla-
tego też przedstawione wyniki należy odnosić jedynie do analizowanej grupy. 

Zakończenie

Przeprowadzone analizy umożliwiły ocenę częstości występowania astmy, 
objawów ze strony układu oddechowego, alergii i chorób alergicznych w gru-
pie dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w woj. śląskim oraz związku 
tych chorób z płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania. Na podstawie wyników 
badania wyciągnięto następujące wnioski:

1. Częstość występowania astmy oskrzelowej w badanej grupie wyno-
si 9,2% i statystycznie znamiennie częściej dotyczy chłopców niż dziewcząt. 
Również napady duszności, świszczący oddech występujący kiedykolwiek oraz 
alergia na kurz, sierść zwierząt, pyłki roślin, a także alergiczne zapalenie spojó-
wek znamiennie częściej występują w grupie chłopców. 

2. Wiek różnicuje występowanie przewlekłego kaszlu, napadów duszno-
ści kiedykolwiek i objawów świszczącego oddechu, alergii na pyłki i AZS.

3. Miejsce zamieszkania nie wpływa znamiennie na częstość analizowa-
nych problemów zdrowotnych, choć zaobserwowano większą częstość wystę-
powania astmy i objawów ze strony układu oddechowego u dzieci zamieszku-
jących w zachodnich częściach woj. śląskiego.
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PREVALENCE OF ASTHMA AND ALLERGY  
IN SCHOOL AGE CHILDREN  

IN THE SILESIAN VOIVODSHIP

Summary: The aim of the study was to assess the prevalence of asthma 
and allergies among children attending primary schools in the Silesia 
Voivodoship. A survey was conducted among 2,563 primary school 
students in 2018-2019. The questionnaire contained questions from 
the ISAAC survey. The frequency of the occurrence of asthma, allergies 
and respiratory symptoms was assessed, and the relationship between 
the occurrence of diseases and the gender, age of the child and place 
of residence in relation to the sub-region of voivodship was examined. 
Analysis was carried out in the Statistica 13.0 p <0.05. Asthma and 
the majority of respiratory symptoms and allergies were statistically 
significantly more common in boys than in girls. Age differentiates 
between the incidence of chronic cough, ever dyspnea, and symptoms 
of wheezing, pollen allergy, and atopic dermatitis (AD). The place of 
residence does not significantly affect the frequency of the analyzed 
health problems.

Keywords: Asthma, allergy, atopic dermatitis, respiratory symptoms, 
children. 




