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WSTĘP

Zdrowie, wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest „sta-
nem całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie 
tylko brakiem choroby lub niepełnosprawności”. 

Wśród czynników determinujących stan zdrowia wymienia się te związa-
ne m.in. z indywidualnymi cechami biologicznymi, zarówno tymi dziedziczo-
nymi, jak i kształtowanymi w toku jednostkowo zdobywanych doświadczeń, 
z jakością opieki świadczonej przez służbę zdrowia, zagrożeniami w obrębie 
środowiska fizycznego czy też stylem życia. Ww. uwarunkowania mogą stabi-
lizować, modyfikować bądź być przyczyną wielu stanów patologicznych. 

Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w toczącą się dyskusję wokół 
problemów współczesnej medycyny oraz uwarunkowań mających wpływ na 
zdrowie człowieka. Poszczególne rozdziały przedstawiają wyniki badań pro-
wadzonych przez pracowników oraz studentów reprezentujących m.in. Uni-
wersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu czy 
Uniwersytet Warszawski.

Wierzymy, iż poniższe opracowanie będzie miało znaczący wkład w dzie-
dzinę nauk  o zdrowiu, a także stanie się inspiracją do podjęcia dalszych badań 
naukowych w tym zakresie.

Pragniemy również wyrazić serdeczne podziękowania Recenzentom, 
Autorom rozdziałów, Wydawnictwu Naukowemu ArchaeGraph, członkom 
Redakcji Technicznej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ni-
niejszej publikacji.

Aleksandra Janczak
Redaktor Naczelna

Katarzyna Kurowska
Wiceredaktor
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Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny 

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII DLA POPRAWY 

JAKOŚCI USŁUG  
W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie nowoczesnych technologii  
w aspekcie poprawy jakości usług w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 
Wdrażanie pionierskich technologii jest niezwykle istotne dla rozwoju współ-
czesnej medycyny. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia pozwalają 
zwiększyć skuteczność i efektywność leczenia. Według prognoz, tylko dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI, ang. Artifi-
cial Intelligence) oszczędności w opiece zdrowotnej mogą przekroczyć 150 mld 
dolarów. Przedmiotem rozważań jest refleksja nad wykorzystaniem innowacji  
w systemie opieki zdrowotnej. Postawiono hipotezę, że nowoczesne technolo-
gie wpływają na poprawę jakości usług w systemie ochrony zdrowia. Do reali-
zacji celu zastosowano metody: metaanalizy literatury przedmiotu oraz danych 
zastanych (desk research). Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, a jej 
struktura zawiera wprowadzenie, dwa rozdziały teoretyczne oraz podsumowa-
nie. Wprowadzenie przybliża zmiany w modelu opieki nad pacjentem, będące 
z jednej strony następstwem narastających kryzysów (m.in. pandemia, kryzys 
klimatyczny, wojna w Ukrainie), z drugiej zaś efektem asymilowania nowo-
czesnych technologii (m.in. wykorzystanie potencjału innowacyjnego, cyfryza-
cja wiedzy o człowieku w kontekście diagnozowania i profilaktyki). W części 
pierwszej opracowania omówiono zjawisko innowacji oraz przyjęto podział 
dla innowacji w opiece medycznej. W części drugiej przybliżono ogólnoświa-
towe trendy zmieniające system ochrony zdrowia. Całość opracowania zawiera 
podsumowanie rozważań i wnioski. Wynik analizy naukowej wskazuje, że no-
woczesne technologie wpływają na poprawę jakości usług w systemie ochrony 
zdrowia. Oferują one bezpieczny i łatwiejszy dostęp do systemu opieki zdro-
wotnej. Innowacyjne rozwiązania prowadzą do poprawy wyników klinicznych 
i jakości opieki nad pacjentem. Pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów 
kadrowych czy infrastrukturalnych poprzez upowszechnianie rozwiązań łączą-
cych elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Wykorzystanie 
nowoczesnych technologii stanowi podstawę reformy systemu ochrony zdro-
wia w kierunku tworzenia systemów otwartych, transparentnych i tańszych 
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niż obecnie. Wartością artykułu jest próba określenia korzyści wynikających  
z wykorzystania nowoczesnych technologii w opiece nad pacjentem. 

Słowa kluczowe: innowacje, e-zdrowie, ochrona zdrowia, telemedycyna

WPROWADZENIE

Sukces w rozwiązywaniu poważnych problemów ekonomicznych i spo-
łecznych wiąże się z umiejętnym wykorzystywaniem potencjału innowacyjne-
go i zdolności asymilowania nowoczesnych trendów. Kryzys związany z pan-
demią Covid-19 udowodnił, że harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa 
wiąże się z bezpieczeństwem zdrowotnym, rozumianym „jako zapewnienie 
jednostkom prawnych i faktycznych gwarancji dostępu do zorganizowane-
go systemu usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia” (Sobieski 2020). 
Zdaniem Autorki rozwiązania, które w znaczący sposób poprawiają bezpie-
czeństwo pacjenta i personelu medycznego, nie wymagają dużych nakładów 
finansowych. Często bowiem, wobec niedofinansowania systemu opieki zdro-
wotnej oraz braków w infrastrukturze sieciowej, decydującego znaczenia na-
bierają innowacyjność, kreatywność, empatia oraz zmiana sposobu myślenia 
(Armata 2021).

Przedmiotem rozważań jest refleksja nad wykorzystaniem innowacji  
w systemie opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przybliżenie nowocze-
snych technologii w aspekcie poprawy jakości usług w systemie ochrony zdro-
wia w Polsce. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu w postaci 
polskich i zagranicznych artykułów naukowych i monografii, a także infor-
macji pojawiających się w internecie odnośnie współczesnych trendów i wdra-
żanych rozwiązań w obszarze zdrowia. W przypadku czasopism naukowych 
korzystano m.in. z następujących baz czasopism naukowych: Cejsh, Ebsco, 
EconPapers, Elsevier, Emerald, Erich Plus, ScienceDirect, Scopus, a także 
portali organizacji zajmujących się informowaniem o zmianach prawnych  
w obszarze zdrowia, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World He-
alth Organization, WHO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(ang. The Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 
oraz Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu 
ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu regionów (ang. Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Com-
mittee and the Committee of the Regions). W zakresie metody desk research 
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wykorzystano m.in. raport Dobre Praktyki II w szpitalach członkowskich 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i European Union  
of Private Hospitals w okresie epidemii i po niej, raport Cyfrowe zdrowie, 
raport Digital Health Index Fundacji Bertelsmanna.

Innowacje cyfrowe wpływają na efektywność i trwałość systemu opie-
ki zdrowotnej. Według praktyków w obszarze zarządzania systemem opieki 
zdrowotnej w Polsce, kluczem do sukcesu jest digitalizacja, która „może stać 
się jednym z najważniejszych narzędzi wspierających ewolucyjną, a nie rewo-
lucyjną, reformę systemu ochrony zdrowia, prowadząc do poprawy wyników 
klinicznych i jakości opieki nad pacjentem” (Olesch 2021). Cyfryzacja wiedzy 
o człowieku oraz wzrost mocy obliczeniowej komputerów wpływają bowiem 
na dotychczasowy sposób diagnozowania. Cyfryzacja powoduje zwiększenie 
dostępu do danych, dzięki czemu poprawia się zarządzanie systemem zdro-
wia (analizy Big Data)1. Odnosząc się do wpływu wywieranego na współcze-
sną organizację możemy napisać, że Big Data nie jest wyłącznie technologią,  
to także stan świadomości organizacji w wymiarze ekonomiczno–społecznym. 
Analizując zaś wpływ na społeczeństwo możemy stwierdzić, że nie są to tylko 
duże zbiory, Big Data to „cyfrowe tłumaczenie ludzkich zachowań i przeko-
nań biernie emitowanych i/lub odbieranych przez urządzenia cyfrowe” (Leto-
uzé 2015). W dziedzinie zdrowia Big Data: 

„odnoszą się do dużych rutynowo lub automatycznie gromadzonych zbiorów 
danych, które są elektronicznie rejestrowane i przechowywane. Są to dane wie-
lokrotnego użytku w sensie wielozadaniowości i obejmują fuzję i połączenie 
istniejących baz danych w celu poprawy wyników w zakresie zdrowia i systemu 
opieki zdrowotnej” (Thiel i in. 2018).

Model opieki, w którym gromadzone są dane na temat pacjenta przynosi 
wiele korzyści. Przykładem może być analiza rekordów medycznych pacjen-
tów, która pozwala znacząco zmniejszyć liczbę błędów medycznych związa-
nych z nieprawidłowym przepisaniem leku. Im więcej danych zebranych, tym 
skuteczniej lekarz może podejmować decyzje, dysponując nie cząstkowymi in-
formacjami, ale w miarę pełnym obrazem pacjenta. Lekarz zyskuje więcej cza-
su dla pacjenta, a leczenie staje się zintegrowane, spersonalizowane, skoordy-
nowane i bardziej dostępne. Pacjenci w procesie leczenia stają się podmiotem  

1 Big Data oznaczają zbiory danych przyrastających w sposób nieograniczony, dla których pa-
mięć musi być rezerwowana dynamicznie, i których nie da się przetwarzać metodami tradycyj-
nymi. Implikuje to konieczność nowego podejścia do ich gromadzenia, magazynowania, prze-
twarzania i transmisji. Za: B. Sosińska−Kalata, Big Data (dane masowe) w nauce o informacji. 
Zagadnienia Informacji Naukowej, 56 (2). 2018, s. 8.
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i zaangażowanym partnerem, czemu sprzyja wzrastająca rola profilaktyki 
(Olesch 2021).

Wykorzystanie nowych technologii w celu integracji danych w zakresie 
opieki medycznej niesie wiele korzyści związanych nie tylko z samą ewidencją 
danych, lecz przede wszystkim z efektywnym wykorzystaniem ich w przy-
szłym procesie leczenia, które ma szansę stać się szybsze i bardziej skuteczne.  
Digitalizacja dokumentów (m. in. wyniki badań, historii leczenia medyczne-
go) umożliwia dostęp do potrzebnych danych medycznych z każdego miejsca 
na świecie. W Polsce blisko 10 mln osób aktywowało Internetowe Konto 
Pacjenta (IKP), które umożliwia bezpieczne gromadzenie w formie elektro-
nicznej informacji medycznych na temat pacjenta. Potrzebną innowacją jest 
system e-recepty, który pozwala lekarzom na wystawienie elektronicznych 
recept, zaś aptekarzom na ich realizację. Mimo, że kadra medyczna coraz czę-
ściej używa podpisu elektronicznego do wystawiania e-recept, podpisywania 
dokumentacji medycznej czy wyników badań, to elektroniczne dokumento-
wanie danych klinicznych w gabinetach lekarskich i szpitalach jest dalekie 
od pełnego ugruntowania w polskim systemie ochrony zdrowia. Z raportu 
Digital Health Index Fundacji Bertelsmanna (2018) wynika, że tylko 25  
do 50 proc. wszystkich lekarzy w Polsce dokumentuje dane za pomocą sys-
temów komputerowych. Na poziomie krajowym cyfrowa wymiana danych  
w mniejszym lub większym stopniu nie istnieje. Przyczyną są braki w infra-
strukturze sieciowej i wsparciu finansowym (Thiel i in. 2018). W omawia-
nym raporcie, na 17 krajów Unii Europejskiej badanych m.in. pod kątem 
technologicznego zaawansowania, strategii czy wykorzystywania cyfrowego 
potencjału w ochronie zdrowia, Polska znajduje się na ostatnim, 17. miej-
scu (Thiel i in. 2018). Pozytywnym przykładem inwestowania w cyfryzację 
ochrony zdrowia jest Estonia, która we wspomnianym rankingu zajmuje 
miejsce pierwsze. Wdrożone innowacje obejmują m. in. system wspomagania 
podejmowania decyzji klinicznych oraz zarządzanie zdrowiem populacyjnym 
z wykorzystaniem danych gromadzonych w systemie. Dzięki budowie nieza-
wodnej infrastruktury cyfrowej aż 99% danych generowanych w estońskich 
szpitalach, zapisywanych jest w formie cyfrowej. Przykład Estonii wskazuje, 
że rozwój wysoce efektywnych rozwiązań informatycznych możliwy jest do 
osiągnięcia niezależnie od zajmowanego obszaru geograficznego czy liczebno-
ści populacji (Thiel i in. 2018).

Z analizy danych zebranych w raporcie Fundacji Bertelsmanna wynika, 
że tempo dynamiki rozwoju poszczególnych krajów zależy głównie od uwa-
runkowań instytucjonalnych, budżetów przeznaczanych na służbę zdrowia  
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i jej cyfrowy rozwój. Kluczowe znaczenie mają również czynniki kulturowe,  
a także zdolność instytucji publicznych do budowania strategii i długofalowe-
go myślenia o cyfryzacji państwa (Thiel i in. 2018). W dłuższej perspektywie 
inwestycja w e-zdrowie to inwestycja w ‘dar czasu’, bowiem kiedy „systemy 
komputerowe przejmą zadania administracyjne i proste czynności powtarzal-
ne, lekarze i pielęgniarki zamiast skupiać się na komputerach, będą mogli 
więcej czasu poświęcić pacjentowi” (Olesch 2021). 

INNOWACJE W OPIECE MEDYCZNEJ

Innowacja jest przedmiotem wielu opracowań w literaturze naukowej. 
Pojęcia innowacja i innowacyjność wywodzą się najprawdopodobniej od ‘in-
novatio’ (łac. innovare – odnawianie, ‘tworzenie czegoś nowego’) (Wawrzy-
niak 2000; Janasz i Kozioł−Nadolna 2011). Innowacyjność dotyczy różnych 
sfer działalności ludzkiej, bez których nie jest możliwy rozwój społeczny  
i gospodarczy. Autorzy zajmujący się naukowo tematyką innowacji często pre-
zentują różnorodne podejścia (co do jej istoty, zakresu i skutków), dlatego teore-
tyczna i praktyczna wartość rezultatów badań z jednej dziedziny, nie jest możli-
wa do zaaplikowania w innej sferze nauki (Gopalakrishnan i Damanpour 1997).

W ujęciu praktyków innowacyjność „to nowy sposób działania, przyno-
szący pozytywne zmiany. Coś, co poprawia jakość życia” (Gallo i Jobs 2011). 
Według Steve’a Jobsa i Carmine Gallo termin innowacja nie oznacza każdej 
zmiany, która zachodzi w organizacji, tylko zmianę, która opiera się na kon-
cepcji lub nowej idei (Gallo i Jobs 2011). Dlatego bez odważnych, nowych, 
kreatywnych i pełnych pasji pomysłów, które z czasem przekształcają się  
w wynalazki, produkty, usługi, procesy czy metody, nie ma innowacyjności. 
Pomysł lub wynalazek stają się innowacją tylko wówczas, gdy przyczyniają się 
do rozwoju społeczeństwa (Gallo i Jobs 2011).

W literaturze występują różne podziały innowacji zależne od przyjętego 
kryterium (przedmiot innowacji, skala innowacji, oryginalność, punkt widze-
nia konsumenta, ect.). Na potrzeby artykułu będziemy posługiwali się me-
todologią OECD, dzielącą wdrażane innowacje na cztery grupy: innowacje 
produktowe, procesowe, organizacyjne oraz marketingowe (OECD 2005).

Korzystając z powyższej metodologii możemy przyjąć następujący po-
dział dla innowacji w opiece medycznej: farmaceutyczno-medyczne, tech-
nologiczno-informacyjne, organizacyjne i marketingowe. O skuteczności  
i sprawności wdrażania wszystkich wymienionych rodzajów innowacji decy-
dują innowacje w obszarze organizacyjnym. Ich zaletą jest efektywny rozwój 
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przy ograniczonym ryzyku, który odbywa się poprzez wdrażanie systemów  
i metod (m.in. zarządzania jakością, zarządzania wiedzą, metoda rozwoju oso-
bistego pracowników, metoda podziału obowiązków i podejmowania decyzji 
przez pracowników, metoda organizacji pracy, outsourcing czy tworzenie sie-
ci telemedycznych) oraz stosunkowo niewielkie koszty wdrożenia (m.in. udo-
skonalenie usługi, nowy sposób opieki nad pacjentem, wprowadzanie usług 
spersonalizowanych i współpraca z pacjentem).

Innowacje farmaceutyczno-medyczne odnoszą się do tworzenia, naby-
wania lub opanowywania nowoczesnych technologii medycznych, które wy-
korzystują materiały nowej generacji, np. egzoszkielet (robot noszony), sztucz-
na kość (biomateriał), bioniczna proteza, technologie związane z kardiologią 
(implantowane komory serca u dorosłych pacjentów) a także niezwykle kosz-
towne badania nad innowacyjnymi lekami, niezbędnymi m.in. w leczeniu 
chorób cywilizacyjnych (Pawłowska 2015).

Wdrażanie innowacyjnych produktów jest kluczowym czynnikiem zdo-
bycia przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku usług 
medycznych. Ukierunkowanie działań na realizację potrzeb i wymagań pa-
cjentów przy wykorzystaniu strategii i kultury marketingowej, potwierdza dą-
żenie do reformy systemu ochrony zdrowia. Obserwujemy, że w Polsce zarów-
no charakter zarządzania, jak i marketingu w branży medycznej, uległ istotnej 
zmianie. Na rynku ochrony zdrowia marketing postrzega się już nie tylko 
jako promocję usług medycznych, ale jako szersze zagadnienie wchodzące  
w zakres marketingu partnerskiego, marketingu relacji czy marketingu spo-
łecznego (wspomagającego promocję i edukację zdrowotną) (Syrkiewicz– 
Świtała i in. 2012). Innowacje marketingowe ukierunkowane są na przede 
wszystkim ma promocję, dystrybucję usług oraz strategię cenową. Interesu-
jącą formę innowacji jest wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego 
(e-marketingu), który sprzyja kreowaniu pozytywnego wizerunku oraz buduje 
zaufanie do organizacji. Wśród narzędzi komunikacji marketingowej służącej 
kształtowaniu wizerunku na rynku usług medycznych wyróżnia się działania 
public relations i publicity (m.in. tworzenie obiektywnych informacji o pla-
cówce i jej usługach, działalność publiczna, organizacja imprez, publikacje) 
(Rogala i in. 2012). Wśród narzędzi e-marketingu istotną rolę odgrywa in-
teraktywna strona internetowa, a także pierwsze wykorzystanie technologii 
sieciowej, tj. intranet, który pełni zarówno funkcję wewnętrznej sieci, jak rów-
nież może stanowić narzędzie do przeprowadzania badań marketingowych 
(Pawłowska 2015).
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WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia pozwalają zwiększyć sku-
teczność i efektywność leczenia. Pozwalają także na lepsze wykorzystanie za-
sobów kadrowych czy infrastrukturalnych poprzez upowszechnianie rozwią-
zań łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny (w tym 
technologii optymalizujących czas i pracę lekarza i innych osób wykonujących 
zawody medyczne).

Szczególnym rodzajem innowacji w obszarze ochrony zdrowia są inno-
wacje technologiczno-informacyjne, wykorzystujące Technologie informacyj-
no-komunikacyjne (ang. Information and Communications Technology, ICT). 
Technologie ICT pozwalają na bezprzewodową komunikację z systemami 
wspomagającymi zdrowie (m. in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawno-
ściami), a także szybkie podejmowanie decyzji przez lekarzy na podstawie da-
nych pochodzących ze stałego monitoringu (Pawłowska 2015). Rozwiązania 
ICT w ochronie zdrowia przybliżają usługi medyczne do pacjenta, poprawiają 
ich koordynację poprzez lepszy obieg informacji. Mają także duży potencjał 
budowania zaangażowania pacjenta we współdecydowanie o swoim lecze-
niu (ang. patients empowerment) i aktywne partnerstwo w procesie leczenia  
(Sobieski 2020).

W ostatnich latach rośnie popularność zdalnych urządzeń do kontroli 
zdrowia. Inteligentne urządzenia osobiste przeznaczone do śledzenia parame-
trów zdrowotnych mogą być przełomowe we wczesnej diagnozie medycznej 
pacjentów. Postępująca miniaturyzacja czujników biometrycznych oraz możli-
wości łączenia urządzeń medycznych (np. monitory pracy serca) z platformami 
Internetu Rzeczy (ang. Internet of Medical Things, IoMT). Zdaniem ekspertów 
szerokie zastosowanie inteligentnych urządzeń może zredukować koszty opieki 
medycznej w przypadku chorób chronicznych aż o 80 proc. (Armata 2021).

Rzeczywistość wirtualna (ang. Virtual Reality, VR) to technologia, która 
obecnie wykorzystywana jako narzędzie terapeutyczne do redukcji chronicz-
nego bólu czy w leczeniu traumy (ang. Post Traumatic Stress Disorder). Tech-
nologia ta pomaga m.in. osobom po zawale, dzieciom z autyzmem, ale także 
służy medykom w procesie doskonalenia umiejętności lub przy planowaniu 
skomplikowanych operacji. Szacuje się, że rynek VR osiągnie wartość 5,1 mld 
dol. w 2025 roku (Łukasik 2021).

Wśród dostępnych rozwiązań cyfrowych na szczególną uwagę za-
sługuje Kry (narzędzie telemedyczne zapewniające całodobową opiekę).  
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Kry umożliwia pacjentowi kontakt z zarejestrowanymi w aplikacji pracownika-
mi systemu ochrony zdrowia (lekarzami, pielęgniarkami, psychologami), któ-
rzy po wywiadzie medycznym mogą przepisać leki, dostarczyć je do pacjenta,  
a także przekierować pacjenta do lekarza specjalisty na dalszą konsultację.  
W razie konieczności, aplikacja umożliwia zarezerwowanie wizyty jeszcze tego 
samego dnia (Łukasik 2021). Innym przykładem może być algorytm aplikacji 
(Skin Vision), który umożliwia mapowanie ciała oraz analizę ryzyka rozwoju 
raka skóry na podstawie analizy zdjęć wykonanych smartfonem z ponad 95% 
skutecznością. W zależności od wyników zmian skóry aplikacja rekomenduje 
dalsze kroki. Dotychczas aplikacji udało się z sukcesem zdiagnozować blisko 
50 tys. przypadków raka skóry (Łukasik 2021). 

Rozwój ICT w ochronie zdrowia jest ogólnoświatowym trendem, który 
zmienia systemy opieki zdrowotnej w wielu krajach w kierunku tworzenia 
systemów otwartych, transparentnych i tańszych niż obecne. Opieka zdro-
wotna w starzejących się społeczeństwach jest bowiem dużym obciążeniem 
nawet dla stabilnych i bogatych gospodarek. Warto zauważyć, że wydatki na 
opiekę zdrowotną w 2022 roku osiągną 10 bln dolarów, z czego w samej 
Unii Europejskiej wyniosą ponad 2,2 bln dolarów. Według prognoz dzię-
ki implementacji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oszczędności 
w opiece zdrowotnej przekroczą 150 mld USD, zaś w 2025 roku świato-
wy rynek technologii informacyjnych w ochronie zdrowia osiągnie wartość  
600 mld dolarów (Łukasik 2021). Technologie informacyjne w ochronie 
zdrowia (ang. Healthcare Information Technology, HCIT) dotyczą każdego 
elementu łańcucha wartości w opiece zdrowotnej i mają wiele zastosowań, 
od optymalizacji przepływu pracy i zarządzania przychodami po świadczenie 
opieki i zaangażowanie pacjentów (Johnson i in. 2015). 

Cyfrowe zdrowie (ang. Digital Health, DH) może odnosić się do „narzę-
dzi i usług technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla zdrowia, które 
są wykorzystywane przez pracowników służby zdrowia, instytucje i admini-
strację”, a także media dostarczające pacjentom usługi związane z opieką zdro-
wotną (Thiel i in. 2018). Cyfrowe zdrowie w Polsce uważane jest za kluczowy 
element przyszłościowej opieki zdrowotnej, na przeszkodzie jednak stoi słabo 
rozwinięta jednak infrastruktura informatyczna (Thiel i in. 2018).

Innowacje z obszaru cyfrowego zdrowia zapewniają rozwój nowoczesnej 
gospodarki, modernizują usługi zdrowotne i zapewniają włączenie społecz-
ne (osoby starsze, grupy wrażliwe), dlatego konieczne są inwestycje w roz-
wój infrastruktury informatycznej. Polskie wysiłki na rzecz wprowadzenia 
cyfrowego zdrowia obejmują szereg projektów dotyczących telemedycyny, 
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elektronicznych kart zdrowia, systemów zarządzania, czy platform interneto-
wych, które oferują podmiotom świadczącym usługi medyczne dostęp do sta-
tusu ubezpieczeniowego ich pacjentów, historię wizyt lekarskich, etc. (Thiel  
i in. 2018). Według Światowej Organizacji Zdrowia e-zdrowie:

„to wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w produk-
tach, usługach i procesach zdrowotnych w połączeniu ze zmianami orga-
nizacyjnymi w systemach opieki zdrowotnej i nowymi umiejętnościami,  
w celu poprawy zdrowia obywateli, efektywności i produktywności w świad-
czeniu opieki zdrowotnej oraz ekonomicznej i społecznej wartości zdrowia” 
(Komunikat 2021).

Pojęcie e-zdrowie (ang. e-health) zawiera takie elementy zakresowe, jak 
telemedycyna, teleopieka (telezdrowie), informatyka medyczna, technologie 
informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej czy zarządzanie infor-
macjami o zdrowiu. Do tego obszaru zalicza się również platformy informa-
tyczne o charakterze prozdrowotnym (Wrześniewska−Wal i Hajdukiewicz 
2020). Usługi z obszaru e-zdrowia to m.in. e-rejestracja (ang. e-registration),  
e-recepta (ang. e-prescribing), przypomnienie o zbliżającym się terminie wizy-
ty lub konieczności wzięcia niezbędnych leków (ang. SMS reminders), dostęp 
do elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (ang. Electronic Health Record, 
EHR), a także telekonsultacja z lekarzem/ pielęgniarką, telemonitorowanie 
podstawowych parametrów stanu zdrowia pacjentów i ich zachowań (np. 
tele-EKG, tele-spirometria, monitorowanie na odległość wartości ciśnienia 
tętniczego, stężenia glukozy we krwi, temperatury, masy ciała, detektory 
upadków, czujniki ruchu, ect.) (Bujnowska−Fedak i Tomczak 2013). Rozwój 
e-zdrowia w Polsce obejmuje obecnie następujące usługi cyfrowe: narzędzia 
wspomagające analizę stanu zdrowia pacjenta, narzędzia wsparcia procesu de-
cyzyjnego lekarza z wykorzystaniem algorytmów AI oraz budowa Centralnego 
repozytorium danych medycznych (Łukasik 2021). 

W obszarze e-zdrowia znaczącą rolę odgrywa telemedycyna (ang.  
Telehealth). Przewiduje się, że sektor telemedycyny w 2025 roku będzie wart 
175,5 mld dol., wzrastając prawie o 20 proc. (Łukasik 2021). Telemedycyna 
jest formą świadczenia usług zdrowotnych z wykorzystaniem technologii ICT 
w sytuacji, gdy pracownik służby zdrowia i pacjent nie znajdują się w tym 
samym miejscu. Usługi telemedyczne wiążą się z przesyłem danych i infor-
macji medycznych (jako tekstu, obrazu, dźwięku lub w innej formie), które 
są konieczne do działań prewencyjnych, diagnozy, leczenia i kontroli stanu 
zdrowia pacjenta (Komunikat 2008). Telemedycyna wykorzystuje techno-
logie ICT do wymiany informacji w celu diagnozowania i leczenia chorób 
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i urazów, badań i oceny oraz do ciągłego kształcenia pracowników ochro-
ny zdrowia. Jest to szczególnie cenne dla osób znajdujących się na odległych 
wobec centrów medycznych obszarach, grup wrażliwych i w starzejących się 
społeczeństwach (WHO 2010).

Wymuszone przez pandemię ograniczenia w fizycznym kontakcie przy-
niosły wzrost zainteresowania telemedycyną zarówno wśród lekarzy, pielę-
gniarek, rehabilitantów, jak i pacjentów. Upowszechnienie telemedycyny bę-
dzie się wiązać z rozwojem specjalistycznych aplikacji na urządzenia mobilne, 
które w połączeniu z odpowiednimi sensorami pozwolą na dokładniejszy mo-
nitoring i diagnostykę na odległość. Usługi telemedyczne umożliwią pacjen-
tom stały i bieżący kontakt z lekarzem prowadzącym bardziej specjalistyczne 
leczenie (Łukasik 2021).

Od 1 lipca 2021 roku placówki medyczne w Polsce mają obowiązek 
udostępniania i wymiany dokumentacji medycznej w postaci cyfrowej. Dany 
dokument, stanowiący dokumentację medyczną, może być prowadzony wy-
łącznie w jednej formie – elektronicznej lub tradycyjnej. Polska na tle innych 
krajów UE ma bardzo wysoki wskaźnik osób niekorzystających z internetu. 
spośród 4 milionów osób aż 85% stanowią osoby w wieku 55–74). Osoby  
w podeszłym wieku są grupą społeczną najbardziej narażoną na wykluczenie 
cyfrowe. Przykładem może być sytuacja dotycząca pacjentów powyżej 75 roku 
życia, którym przysługuje specjalna recepta na bezpłatne leki. Aby otrzymać, 
lekarz musi zweryfikować rodzaje przepisanych leków przez innych lekarzy  
w Internetowym Koncie Pacjenta. Nie można tego zrobić na podstawie doku-
mentacji papierowej, a wśród osób pow. 75 roku życia jedynie 3 proc. posiada 
IKP (Lisowska i Ojczyk 2021). 

 PODSUMOWANIE

Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla poprawy jakości usług  
w systemie ochrony zdrowia jest ogólnoświatowym trendem, który zmienia 
dotychczasowe systemy opieki zdrowotnej w kierunku tworzenia systemów 
przyjaznych pacjentowi, transparentnych i tańszych niż obecne. Pozwalają 
na lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych czy infrastrukturalnych poprzez 
upowszechnianie rozwiązań łączących elementy telekomunikacji, informatyki 
oraz medycyny.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zmniejsza 
obciążenia finansowe i administracyjne, pozwala na lepsze wykorzystanie  
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zasobów kadrowych oraz przyczynia się do poprawy efektywności ekonomicz-
nej systemów opieki zdrowotnej. 

Nowoczesne technologie pozwalają na opiekę nad pacjentem w sytuacji 
kryzysowej (pandemia, wojna). Oferują bezpieczny i łatwiejszy dostęp do 
systemu opieki zdrowotnej. Innowacyjne rozwiązania prowadzą do poprawy 
wyników klinicznych i jakości opieki nad pacjentem. Dzięki wykorzystaniu 
technologii HCIT informacje o stanie zdrowia pacjenta mogą być dostęp-
ne praktycznie wszędzie. Przepływ informacji medycznych w całym systemie 
wpływa na łatwiejszy dostęp świadczeń zdrowotnych, wzmacnia podmio-
towość pacjenta i pomaga lekarzom w zapobieganiu błędom medycznym.  
W rezultacie wzrasta jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Potwierdzo-
no hipotezę, że nowoczesne technologie wpływają na poprawę jakości usług  
w systemie ochrony zdrowia.

Należy podkreślić, że wykorzystanie nowoczesnych technologii w pol-
skim systemie  ochrony zdrowia stanowi podstawę do zmiany modelu w kie-
runku stworzenia systemu otwartego, transparentnego i stawiającego pacjenta 
w centrum zainteresowań medycyny i profilaktyki prozdrowotnej.
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USE OF MODERN TECHNOLOGY TO IMPROVE  
THE QUALITY OF SERVICES IN THE HEALTH CARE

Abstract: The aim of this article is to introduce modern technologies  
in the aspect of improving the quality of services in the health care system  
in Poland. Implementation of pioneering technologies is extremely important 
for the development of modern medicine. Innovative solutions in health 
care make it possible to increase the effectiveness and efficiency of treatment. 
According to forecasts, only through the use of solutions based on artificial 
intelligence (AI) savings in healthcare may exceed USD 150 billion. The topic  
of this paper is aimed at reflecting on the use of innovation in the healthcare system.  
It is hypothesised that modern technologies improve the quality of services 
in the healthcare system. The following methods were used to achieve the 
objective: meta-analysis of the literature on the subject and desk research. 
The paper is theoretical and empirical in nature, and its structure includes 
an introduction, two theoretical chapters and a conclusion. The introduction 
takes a closer look at the changes in the model of patient care, which are, 
on the one hand, a consequence of growing crises (e.g. pandemic, climate 
crisis, war in Ukraine) and, on the other hand, an effect of the assimilation 
of modern technologies (e.g. use of innovative potential, digitisation  
of human knowledge in the context of diagnosis and prevention). Part one  
of the study discusses the phenomenon of innovation and adopts a breakdown 
for innovation in medical care. The second part takes a closer look at global 
trends changing the healthcare system. The entire study contains a summary 
of considerations and conclusions. The result of the scientific analysis indicates 
that modern technologies improve the quality of services in the health care 
system. They offer safer and easier access to the healthcare system. Innovative 
solutions lead to improved clinical outcomes and quality of patient care.  
They allow better use of human resources or infrastructure resources  
by spreading solutions combining elements of telecommunications, IT  
and medicine. The use of modern technologies provides a basis for reforming 
the health care system towards the creation of systems that are open, 
transparent and less expensive than at present. The value of the article is an 
attempt to identify the benefits of using modern technologies in patient care.

Keywords: innovation, e-medicine, healthcare, telemedicine
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RAK JELITA GRUBEGO:  
WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

NA KANCEROGENEZĘ, 
MECHANIZMY BIOLOGICZNE, 

STATYSTYKI I ZAGROŻENIA

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza korelacji między aktywnością  
fizyczną a rakiem jelita grubego, jak również omówienie możliwych mecha-
nizmów odpowiedzialnych za onkogenezę, epidemiologii, czynników ryzyka 
oraz profilaktyki. Szacuje się, że poprzez modyfikację stylu życia i czynników 
środowiskowych można zapobiec nawet 30-40% nowotworów (Friedenreich, 
Ryder-Burbidge i McNeil 2020). Wiele badań naukowych wykazało, że wzrost 
regularnej aktywności fizycznej wiąże się ze spadkiem rozwoju wielu rodzajów 
raka. Potencjalnym mechanizmem biologicznym łączącym aktywność fizyczną 
z mniejszym ryzykiem nowotworu jelita grubego jest zmniejszenie ogólno-
ustrojowego stanu zapalnego, poprzez spadek stężenia hormonu wytwarzanego 
przez tkankę tłuszczową, leptyny, jak również innych prozapalnych cytokin 
związanych z otyłością. Ponadto w czasie pracy mięśni poziom insuliny, której 
wysokie stężenie we krwi przyspiesza namnażanie komórek nowotworowych, 
utrzymywany jest na odpowiednim poziomie. Aktywność fizyczna poprawia 
też funkcjonowanie układu odpornościowego oraz skład i różnorodność mi-
kroflory jelit. Umiarkowana aktywność fizyczna jest ważna dla ochrony przed 
nowotworami, ale najbardziej znaczące zmiany w profilu zapalnym są spowo-
dowane aktywnością fizyczną o większej intensywności. Pomimo wielu badań 
potwierdzających te zależności, świadomość istnienia tych powiązań wydaje 
się być niska. Można wysnuć taką hipotezę, obserwując tendencję wzrostową 
zachorowań oraz wskaźnik umieralności z powodu raka jelita w Polsce utrzy-
mujący się na wysokim poziomie.

Słowa kluczowe: rak, nowotwór jelita grubego, aktywność fizyczna, mecha-
nizmy biologiczne
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WPROWADZENIE

Rak jelita grubego (ang. colorectal cancer) jest trzecim co do częstości 
występowania (po raku płuca i raku prostaty) nowotworem złośliwym u męż-
czyzn, i drugim (po raku piersi), na który chorują kobiety w Polsce (Deptała  
i in. 2018). Na podstawie badań przeprowadzonych w Stanach Zjedno-
czonych oszacowano, iż około 41% nowotworów jelita grubego rozwija się  
w proksymalnej części okrężnicy, około 22% w jej dystalnej części, a 28%  
w odbytnicy (Cheng i in. 2011). Rozkład procentowy może się jednak róż-
nić w zależności od wieku i płci. Większość przypadków raka jelita grubego 
jest związana ze stylem życia oraz starszym wiekiem, a tylko niewielka część 
jest spowodowana czynnikami genetycznymi. Wyższe ryzyko zachorowania 
może być spowodowane niezdrową dietą, w szczególności niskobłonnikową, 
opartą na dużej ilości czerwonego mięsa oraz przetworów mięsnych, jak i pale-
niem tytoniu, czy brakiem aktywności fizycznej. Jak podaje Międzynarodowa 
Agencja Badań nad Rakiem (IARC, ang. International Agency for Research on 
Cancer) aż 25% wszystkich przypadków raka na świecie jest spowodowanych 
otyłością i siedzącym trybem życia (Vainio, Kaaks i Bianchini 2002). We-
dług uczonych z University of Washington School of Medicine w 2019 roku 
liczba zgonów z powodu nowotworów wzrosła do 10 000 000 w skali globu, 
a liczba nowych przypadków raka zwiększyła się do ponad 23 000 000. Dla 
porównania, w 2010 roku całkowita liczba zgonów onkologicznych wyniosła  
8 290 000 na całym świecie, a liczba nowych zachorowań na raka – 18 700 000.  
W latach 2010-2019 nastąpił więc wzrost odpowiednio o 20,9% oraz 26,3% 
(Kocarnik i in. 2022). Prognozy pokazują, że globalne obciążenie rakiem 
jelita grubego wzrośnie o 60% do ponad 2 200 000 nowych przypadków  
i 1 100 000 zgonów do 2030 roku (Arnold i in. 2017). Celem poniższej pracy 
jest analiza związku między aktywnością fizyczną a rakiem jelita grubego na 
podstawie przeprowadzonych badań, jak również omówienie czynników ry-
zyka, metod zapobiegania rozwojowi choroby oraz możliwych mechanizmów 
odpowiedzialnych za proces nowotworzenia.

NOWOTWÓR JELITA GRUBEGO  
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Liczba osób chorych na raka stale rośnie w Stanach Zjednoczonych ze 
względu na powiększanie i starzenie się populacji, a także postępy we wcze-
snym wykrywaniu i leczeniu nowotworów. 1 stycznia 2022 roku w USA żyło 



25

RAK JELITA GRUBEGO...

ponad 18 000 000 osób zdiagnozowanych onkologicznie, w tym 8 300 000 
mężczyzn i 9 700 000 kobiet. W bieżącym roku rak okrężnicy i odbytnicy 
stanowi u mężczyzn populacji amerykańskiej jeden z trzech najczęstszych no-
wotworów (726 450 przypadków), u kobiet jest on piątym (710 670 przypad-
ków) pod względem częstości nowotworem (Miller i in. 2022). Do 2026 roku 
liczba Amerykanów chorych na raka ma przekroczyć 20 000 000 (McTiernan 
i in. 2019). 

W odniesieniu do ogólnej zachorowalności na raka jelita grubego wy-
stępuje tendencja spadkowa, jednak wzrosła ona o 2% u mężczyzn i kobiet  
w wieku poniżej 50 lat. Prognozy pokazują, że do 2030 roku wskaźniki za-
chorowalności na raka okrężnicy i odbytnicy mogą wzrosnąć odpowiednio 
o 90,0% i 124,2% u pacjentów w wieku od 20 do 34 lat (Bailey i in. 2015). 
Około 35% nowotworów jelita grubego u młodych dorosłych wiąże się z ze-
społami dziedzicznego raka jelita grubego, a przyczyna wzrostu zachorowal-
ności jest obecnie nieznana.

POLSKA NA TLE INNYCH PAŃSTW ŚWIATA: 
ZACHOROWALNOŚĆ I UMIERALNOŚĆ 

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce.  
W 2019 roku przyczyniły się do 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% kobiet. 
Stanowią one istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w mło-
dym i średnim wieku, pomiędzy 25 a 64 lat, a zwłaszcza u kobiet (Didkowska 
i in. 2021).

Rak jelita grubego w Polsce jest trzecim co do częstości występowania 
nowotworem złośliwym u mężczyzn i stanowi u nich około 12% wszystkich 
zachorowań na nowotwory, oraz jest drugim pod względem częstości nowo-
tworem u kobiet (10%).

Z raportu „Health at a Glance 2021” (dane: 2020 - zachorowania, 2019 
- umieralność) wynika, że wskaźnik zachorowalności na wszystkie rodzaje no-
wotworów w Polsce od lat jest relatywnie niski. Choruje średnio 267 Po-
lek i Polaków na 100 000 mieszkańców. To wynik niższy w stosunku do 
większości krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 
ang. Organisation for Economic Co-operation and Development), organizacji 
międzynarodowej skupiającej wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, 
takie jak Austria, Belgia, Dania, czy Niemcy. Dla tych krajów średnia wynosi  
294 osoby na 100 000 mieszkańców. Z kolei wskaźnik umieralności  
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z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest wysoki i wynosi 228 zgonów 
na 100 000 mieszkańców, przy średniej wynoszącej 191 zgonów na 100 000 
populacji.

W porównaniu z poprzednią edycją raportu „Health at a Glance” z 2019 
roku (dane: 2018 - zachorowania, 2017 - umieralność), zachorowalność na 
raka w Polsce wzrosła - z 254 na 267 na 100 000 populacji. Wskazuje to praw-
dopodobnie na poprawę we wczesnej diagnostyce nowotworów. Jednocześnie 
umieralność zmniejszyła się z 237 do 228 zgonów na 100 000 osób. W naszym 
kraju wciąż notuje się jednak jeden z najwyższych wskaźników umieralności 
związanej z nowotworem w krajach OECD - na podium plasują się kolejno: 
Węgry, Słowacja, Łotwa, a na czwartym miejscu Polska (OECD 2021). 

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) to lista osób, u których zdiagno-
zowano nowotwór. Stworzona jest na podstawie danych otrzymanych bez-
pośrednio z placówek ochrony zdrowia. W Polsce KRN prowadzi Narodo-
wy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie. Informacje o pacjentach umieszczane są w rejestrze 
po zdiagnozowaniu u nich nowotworów (Michałek i in. 2020). Zgodnie  
z danymi KRN, na nowotwory jelita grubego częstość zachorowań w Polsce 
w 2010 roku była u niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej u obu 
płci. Umieralność z powodu nowotworu jelita grubego w tym samym roku 
wśród Polaków była o około 50% wyższa niż średnia dla krajów Unii, z kolei 
wśród Polek - nieznacznie wyższa niż przeciętna dla Europy. Z aktualnych 
informacji pochodzących z najnowszego raportu „Health at a Glance: Euro-
pa 2020” wynika, że wskaźnik zachorowalności na nowotwory jelita grubego  
w Polsce nadal jest niższy niż dla większości państw Unii Europejskiej,  
a wskaźnik umieralności z powodu nowotworów jelita grubego w naszym 
kraju jest jednym z najwyższych w krajach Europy.

W 2017 roku na raka jelita grubego zachorowało 18 309 Polaków. Stano-
wił on 12% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Trzy lata wcześniej 
zarejestrowano 17 742 zachorowań i 11 165 zgonów z powodu tej choroby. 
Od kilku lat zachorowalność i umieralność u obu płci z powodu raka jelita 
grubego charakteryzuje się najwyższą dynamiką wzrostu (Deptała i in. 2018,  
s. 14). Szacunki pokazują, iż w 2025 roku na nowotwór ten zachoruje około 
24 000 Polaków, w tym 15 000 mężczyzn i 9 000 kobiet. Największego 
wzrostu zachorowań należy się spodziewać u obu płci w grupie wiekowej ≥65. 
roku życia (odpowiednio 11 356 i 6 485 u mężczyzn i kobiet). Nieco mniej-
szego przyrostu przewiduje się w grupie wiekowej 45-64 lat - o około 40%  
u mężczyzn i 20% u kobiet (Deptała i in. 2018, s. 14).
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CZYNNIKI RYZYKA  
I PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World Health 
Organization) w "Cancer prevention" z 2018 roku, czynnikami ryzyka nowo-
tworu jelita grubego związanymi ze stylem życia o silnych dowodach są: ogra-
niczona aktywność fizyczna, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, oty-
łość, czy wiek. Istnieje liniowa zależność między ryzykiem zgonu a wiekiem 
osób, u których rozwinął się rak jelita grubego - jest ono wyższe u starszych 
pacjentów. Dowiedziono również, iż spożywanie większej ilości czerwonego 
mięsa i przetworzonych produktów mięsnych wiąże się z wyższym ryzykiem 
choroby (Diallo i in. 2017). Innym potencjalnym zagrożeniem może być za-
każenie bakteriami Helicobacter pylori, czy Fusobacterium spp. (Sonnenberg  
i Genta 2013). Co ciekawe, istotnym czynnikiem ryzyka jest też pochodzenie 
etniczne Afroamerykanów (o 20% wyższa częstotliwość występowania raka 
jelita grubego niż u białoskórych Amerykanów), oprócz tego: płeć męska  
(o 25% wyższa częstotliwość występowania u mężczyzn niż u kobiet, co praw-
dopodobnie spowodowane jest różnicami hormonalnymi), wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego oraz rzadziej - choroba Leśniowskiego-Crohna. Jednak to 
wiek, czynniki genetyczne i środowiskowe pozostają głównymi stymulatorami 
determinującymi rozwój tego nowotworu (Jemal i in. 2010; Thanikachalam 
i Khan 2019).

Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego można zmniejszyć poprzez 
utrzymanie prawidłowej masy ciała, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie 
(Lauby-Secretan i in. 2016). Należy stosować dietę bogatą w błonnik pokar-
mowy, a więc spożywać owoce i warzywa (w szczególności czosnek), produk-
ty mleczne, ryby, produkty zawierające foliany, wapń, magnez, witaminę B6  
i D oraz maślan sodu. Oprócz tego regularne zażywanie aspiryny (odpowia-
da za redukcję o około 20-30%), niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ), czy stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zmniejsza ryzyko kan-
cerogenezy (McNabney i Henagan 2017; Thanikachalam i Khan 2019). 

PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE 

Duże znaczenie w procesie kancerogenezy mają modyfikowalne czynniki 
ryzyka, jednak za prawie 30% przypadków choroby odpowiadają predyspo-
zycje genetyczne (Kastrinos i Syngal 2011). Najczęściej zmutowanym genem 
we wszystkich nowotworach jelita grubego jest gen APC, jak również: MLH1, 
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MSH2, MSH6, NOD2, MUTYH czy MMR (Cancer Genome Atlas Network 
2012). Z kolei wśród zespołów genetycznych, których przebieg rozwoju cho-
roby prowadzić może w efekcie do promowania procesu onkogenezy, zalicza 
się: zespół Lyncha, inaczej - dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z poli-
powatością (HNPCC, ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer), rodzinną 
polipowatość gruczolakowatą (FAP, ang. familial adenomatous polyposis), czy 
polipowatość związaną z genem MUTYH (MAP, ang. MUTYH-associated 
polyposis). Zespół Lyncha i rodzinna polipowatość gruczolakowata przyczy-
niają się do zdecydowanej większości zespołów dziedzicznego raka jelita gru-
bego i łącznie stanowią około 5% całkowitej zapadalności na ten nowotwór. 
Ryzyko raka wzrasta ponad dwukrotnie w porównaniu do populacji ogólnej 
u krewnych pierwszego stopnia w sytuacji dodatniego wywiadu w kierunku 
raka jelita grubego.

MECHANIZMY BIOLOGICZNE WYJAŚNIAJĄCE 
KORELACJĘ MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNA A 
NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO

Powszechnie znanym faktem jest, iż regularna aktywność fizyczna ma po-
zytywny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Dodatkowo, pobudza 
ona metabolizm tkanki tłuszczowej, co wpływa na zmniejszenie ogólnoustro-
jowego stanu zapalnego. Jest to związane ze spadkiem stężenia prozapalnych 
cytokin wytwarzanych przez komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty, takich 
jak leptyna, interleukina 6 (IF-6), czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), 
białko C-reaktywne, ale też wzrostem stężenia przeciwzapalnej adiponektyny 
(Bouassida i in. 2008). Oprócz tego aktywność fizyczna poprawia komórkową 
wrażliwość na insulinę. Utrzymujący się podwyższony poziom tego hormo-
nu oraz nadmierny rozrost tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha, 
może prowadzić do insulinooporności. Zmniejszenie wrażliwości komórek na 
insulinę ma również swój udział w wywoływaniu przewlekłego stanu zapalne-
go organizmu, który wiąże się z większym ryzykiem onkogenezy. W momen-
cie utrzymującego się podwyższonego poziomu glukozy we krwi, spowodowa-
nego na przykład zbyt wysoką podażą węglowodanów w diecie lub brakiem 
aktywności fizycznej, przez komórki β trzustki jest wydzielana nadmierna 
ilość insuliny. Hiperinsulinemia prowadzi do obniżenia stężenia białka wiążą-
cego insulinopodobny czynnik wzrostu IGFBP-3, a następnie do zwiększenia 
stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-I (Jurdana 2021). Rozrost 
guza nowotworowego uwarunkowany jest głównie zwiększoną proliferacją, 
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nasiloną neoangiogenezą oraz zahamowaniem apoptozy (Marek-Safiejko i in. 
2020). Zarówno insulina, IGF-I, jak i IGFBP-3 mają wpływ na każdy z tych 
czynników, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowo-
twór złośliwy, w tym raka jelita grubego.

Istotną rolę w przeciwdziałaniu procesom zapalnym odgrywają też ko-
mórki mięśni szkieletowych, czyli miocyty, które aktywowane podczas ruchu, 
uwalniają do krwi cytokiny przeciwzapalne: IL-6, IL-8, IL-15 oraz antagoni-
sty receptora interleukiny IL-1. Interesującym jest fakt, że IL-6 wytwarzana 
przez monocyty lub makrofagi ma działanie prozapalne, podczas gdy ta po-
chodząca z mięśni szkieletowych - przeciwzapalne (Brandt i Pedersen 2010). 
Wykazano także, iż aktywność fizyczna umiarkowanego stopnia może popra-
wiać funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez zwiększenie liczby  
i aktywności komórek funkcji odpornościowych, takich jak neutrofile,  
eozynofile, monocyty i limfocyty oraz stymulację rozrostu komórek NK  
(ang. Natural Killer), które odgrywają ważną rolę w supresji nowotworu dzię-
ki swojemu cytotoksycznemu działaniu (Jurdana 2021).

BADANIE KORELACJI MIĘDZY AKTYWNOŚCIĄ  
FIZYCZNĄ A RYZYKIEM RAKA JELITA GRUBEGO

Metody

Przeprowadzono przegląd dostępnej literatury w bazie danych PubMed 
oraz UpToDate, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualne artykuły opu-
blikowane między 2017 a 2022 rokiem w języku angielskim i polskim, jak 
również i te pochodzące z wcześniejszych lat, dla porównania stanu ówczesnej 
wiedzy, metod oraz innowacyjności badań. Przeszukano archiwum używając 
kombinacji kluczowych słów, takich jak: „colon cancer”, „colorectal cancer”, 
czy „colon cancer physical activity”. Oprócz tego bazowano na oficjalnych 
danych ze strony World Health Organization, Krajowego Rejestru Nowo-
tworów oraz na literaturze naukowej.

Materiały i wyniki badań

Dokonano przeglądu raportów obejmujących setki badań na przestrze-
ni kilkunastu lat z milionami uczestników, dzięki czemu znaleziono mocne 
dowody na związek między aktywnością fizyczną a zmniejszonym ryzykiem 
raka jelita grubego. Analiza wielu badań pozwoliła na oszacowanie spadku 
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względnego ryzyka tego nowotworu o około 10 do 20%. Na wpływ aktyw-
ności fizycznej na raka okrężnicy i odbytnicy mogą mieć wpływ różne para-
metry, m.in. rodzaj aktywności fizycznej, jej intensywność, częstotliwość oraz 
czas trwania, a także płeć oraz pochodzenie etniczne. Doceniono również rolę 
umiarkowanej aktywności fizycznej w spadku ryzyka rozwoju polipów i gru-
czolaków, które mogą ulec zezłośliwieniu (Sanchez i in. 2012).

Wykorzystując dwa prospektywne badania kohortowe: Nurses' Health 
Study (121 700 kobiet obserwowanych od 1976 roku) oraz Health Profes-
sional Follow-up Study (51 500 mężczyzn obserwowanych od 1986 roku) 
już ponad 10 lat temu stwierdzono, że wyższy poziom aktywności fizycznej  
u osób, które chorowały na raka okrężnicy, skutkuje niewielkim prawdopo-
dobieństwem nawrotu i lepszym rokowaniem w porównaniu z osobami nie-
aktywnymi fizycznie, które wygrały walkę z nowotworem. Uczestnicy badania 
byli obserwowani do czerwca 2006 roku, chyba że wcześniej zmarli. Zbadano 
u nich ekspresję syntazy kwasów tłuszczowych (FASN), p53, p21 i p27 oraz 
status mutacji K-ras i 3-kinazy fosfatydyloinozytolu (PI3KCA) w celu spraw-
dzenia, czy istnieje powiązanie między statusem molekulalnym a wpływem 
wysiłku fizycznego na stan zdrowia. Mediana wieku w momencie rozpoznania  
nowotworu wynosiła w przybliżeniu 68 lat. Wyniki badań potwierdziły kore-
lację między aktywnością fizyczną a śmiertelnością związaną z rakiem okrężni-
cy i śmiertelnością u osób, które chorowały w przeszłości. Status FASN, K-ras, 
p53, p21, PI3KCA nie miał wpływu na tę korelację, z kolei p27 może być 
istotny, jednak wyniki te wymagają potwierdzenia (Meyerhardt i in. 2009).

Istotne doniesienia pochodzą z badania przeprowadzonego na 755 459 
osobach różnych narodowości (5 kohort amerykańskich, 3 kohorty europej-
skie i 1 kohortę australijską), które nie miały przeszłości onkologicznej na 
początku obserwacji. Analiza uwzględniała następujące czynniki: wiek (mię-
dzy 32 a 91 lat, mediana: 62 lata), płeć (53% kobiet), rasa (głównie rasa 
biała), wskaźnik masy ciała (BMI), wykształcenie, palenie tytoniu i spożycie 
alkoholu. Uczestników badania zaangażowano w zalecaną ilość aktywności 
fizycznej w czasie wolnym (7,5-15 godzin MET/tydzień), co odpowiadało 
2,5 do 5,0 godzin aktywności o umiarkowanej intensywności na tydzień, na 
przykład szybkiemu marszowi. Jednostka MET (ekwiwalent metaboliczny) 
jest używana do oceny intensywności wysiłku fizycznego. Jeden ekwiwalent 
odpowiada przeciętnemu wydatkowi energetycznemu podczas pozostawa-
nia w spoczynku, w pozycji siedzącej. Dla większości ludzi wynosi on około  
3,5 mililitrów na kilogram masy ciała na minutę.
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Obserwacja badanych trwała 10 lat. W tym czasie doszło do 50 620 
zachorowań na nowotwory. Wyniki badań wskazywały na niższe, o około 
8-14%, ryzyko raka okrężnicy (jedynie u mężczyzn) oraz sześciu innych ro-
dzajów nowotworów, tj. raka piersi, raka endometrium, raka nerek, raka wą-
troby, chłoniaka nieziarniczego (tylko u kobiet) i szpiczaka. Zarówno aktyw-
ność fizyczna umiarkowana, jak i intensywna wydawały się wiązać z niższym 
ryzykiem raka okrężnicy (Matthews i in. 2020).

Ze względu na skalę przeprowadzonych badań, istotne dane pochodzą  
z pracy Stevena C. Moore’a, który opisał 12 kohort ze Stanów Zjednoczo-
nych i Europy, przebadanych w latach 1987-2004. Obserwacji objęto łącznie  
1 440 000 uczestników (wiek między 19 a 98 lat, mediana: 59 lat), w tym 
186 932 ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. W ankiecie uwzględnio-
no: wiek, płeć, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, pochodzenie etniczne, 
wykształcenie oraz, w przypadku nowotworów dotyczących kobiet, hormonal-
ną terapię zastępczą, stosowanie doustnej antykoncepcji, wiek w momencie 
pierwszej miesiączki, początek menopauzy, a także porody. Uczestników pod-
dano aktywności fizycznej od umiarkowanej do intensywnej. Średni lub wyso-
ki poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym wiązał się z niższym ryzykiem 
wystąpienia 13 rodzajów nowotworów, w tym raka okrężnicy. Status palenia 
nie zmodyfikował związku z nowotworem okrężnicy (Moore i in. 2016).

W latach 1996-2013 Song-Yi Park i in. przeprowadzili wieloetniczne 
badanie kohortowe w celu sprawdzenia, czy istnieje zależność miedzy aktyw-
nością fizyczną a nowotworem jelita grubego w zależności od wieku i po-
chodzenia etnicznego. Obserwowano grupy populacji pięciu ras etnicznych: 
Afroamerykanów, rdzennych Hawajczyków, Japończyków, Latynosów oraz 
rasy białej na Hawajach i w Los Angeles. Analiza objęła 172 502 uczestników 
w wieku od 45 do 75 lat. Badani musieli wypełnić obszerny kwestionariusz, 
który zawierał sekcje dotyczące aktywności fizycznej, masy ciała i wzrostu, na-
wyków żywieniowych oraz historii przyjmowanych leków. Po prawie 17-let-
niej obserwacji zidentyfikowano 4 430 przypadków raka okrężnicy. Wyka-
zano, iż umiarkowana lub intensywna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko 
rozwoju tego nowotworu. Zależność wydawała się być silniejsza u mężczyzn, 
zwłaszcza spędzających więcej czasu w pozycji siedzącej. Co ciekawe, zauwa-
żono również, iż u Afroamerykanów i Japończyków częściej diagnozowano 
raka prawej okrężnicy i odbytnicy, co może sugerować zależność między po-
chodzeniem etnicznym a anatomiczną sublokalizacją nowotworu jelita grube-
go (Park i in. 2019).
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W badaniu Boyle’a uwzględniono 870 przypadków raka jelita grubego 
(proksymalny i dystalny odcinek okrężnicy oraz odbytnicę) oraz 996 osób 
zdrowych. Badanych analizowano pod kątem wieku, płci oraz czasu i inten-
sywności aktywności fizycznej w odniesieniu do ryzyka raka jelita grubego. 
Wykazano silny spadek ryzyka raka dystalnej części okrężnicy. (Boyle i in. 
2011a). Autorzy tego badania zauważyli, że aktywność fizyczna z większą ilo-
ścią niż 6 godzin MET/tydzień wiązała się z niższym ryzykiem raka dystalnej 
części okrężnicy o około 40%. Wzrost aktywności fizycznej do 18 godzin 
MET/tydzień jeszcze bardziej zwiększył odsetek redukcji tego ryzyka. Zaob-
serwowano również związek między aktywnością fizyczną a rakiem odbytnicy 
u uczestników, których poziom aktywności fizycznej wynosił 6 godzin MET/
tydzień lub więcej. Wysnuto wniosek, iż aktywność fizyczna w czasie wolnym 
wiąże się z niższym ryzykiem raka okrężnicy i odbytnicy, szczególnie u kobiet 
po menopauzie, w przypadku tego drugiego (Jurdana 2021).

Inne badanie kontrolne tego samego autora objęło 1021 osób zdrowych 
oraz 918 ze zdiagnozowanym nowotworem jelita grubego. Uczestnicy byli  
w wieku od 40 do 79 lat. Analizę przeprowadzono w Australii Zachodniej,  
w latach 2005-2007. Zebrano dane dotyczące stylu życia, aktywności fizycznej 
oraz historii pracy w ciągu całego życia. Wykazało, że uczestnicy, którzy przez 
ponad 10 lat mieli pracę siedzącą, wykazywali prawie dwukrotnie większe 
ryzyko raka dystalnej części okrężnicy i o 44% wyższe ryzyko raka odbytnicy 
w porównaniu z osobami, które nigdy nie pracowały w takim trybie. Związek 
ten był niezależny od rekreacyjnej aktywności fizycznej - nawet najbardziej ak-
tywni rekreacyjnie uczestnicy obarczeni byli wyższym ryzykiem zachorowania 
ze względu na pracę siedzącą. Z kolei związku między rakiem bliższej części 
okrężnicy a tym rodzajem pracy nie zauważono (Boyle i in. 2011b).

PODSUMOWANIE

Pomimo istnienia mocnych dowodów na to, że regularna aktywność  
fizyczna chroni przed nowotworem jelita grubego, duża część społeczeństwa 
wciąż zmaga się z problemem otyłości i zbyt małej ilości ruchu. Zależność mię-
dzy liczbą osób dotkniętych nowotworem na świecie a prowadzonym przez 
nich stylem życia pokazuje, w jaki sposób jego modyfikacja może wpływać 
na częstotliwość występowania choroby. Przeprowadzenie analizy licznych 
prac badających związek między aktywnością fizyczną o różnym nasileniu  
a ryzykiem zachorowania na raka zarówno okrężnicy, jak i odbytnicy, wyka-
zało, że wyższy poziom aktywności fizycznej znacznie zmniejsza ich ryzyko. 
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Zauważono też, iż osoby mogące się pochwalić większą ilością ruchu w trakcie 
doby i które w przeszłości chorowały na raka okrężnicy, mają niewielkie praw-
dopodobieństwo nawrotu i lepsze rokowanie w porównaniu z osobami nieak-
tywnymi fizycznie, które wyzdrowiały. Podstawą zdrowia jest także unikanie 
używek oraz dobrze zbilansowana dieta, zawierająca między innymi produkty 
bogate w błonnik pokarmowy, a ograniczająca w swoim składzie czerwone 
mięso i jego pochodne. Prognozy dotyczące nowotworów nie są korzystne. 
Szczególnie niepokojący jest zauważalny wzrost zachorowań w młodszych 
grupach wiekowych. Obserwując statystyki można stwierdzić, iż każdy z nas 
powinien zmienić nawyki żywieniowe i wprowadzić aktywność fizyczną do 
swojej codzienności, w innym wypadku, wraz z upływem czasu, będziemy 
obserwować rosnącą falę zachorowań na raka jelita grubego.
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COLORECTAL CANCER: EFFECT OF PHYSICAL 
ACTIVITY ON CANCEROGENESIS, BIOLOGICAL 

MECHANISMS, STATISTICS AND THREATS

Abstract: The aim of the article is to analyze the correlation between physical 
activity and colorectal cancer, as well as to discuss the possible mechanisms 
responsible for oncogenesis, epidemiology of cancer, risk factors and preven-
tion. It is estimated that up to 30-40% of cancers can be prevented by modi-
fying lifestyle and environmental factors (Friedenreich, Ryder-Burbidge, and 
McNeil 2020). Many scientific studies have shown that an increase in regular 
physical activity is associated with a decline in the development of many ty-
pes of cancer. A potential biological mechanism linking physical activity with  
a reduced risk of colorectal cancer is the reduction of systemic inflammation 
by decreasing the levels of the adipose tissue hormone leptin, as well as other 
pro-inflammatory cytokines associated with obesity. In addition, during musc-
le work, the level of insulin, the high concentration of which in the blood acce-
lerates the multiplication of cancer cells, is maintained at an appropriate level. 
Physical activity also improves the functioning of the immune system as well 
as the composition and diversity of the intestinal microflora. Moderate exer-
cise is important to protect against cancer, but the most significant changes  
in the inflammatory profile are due to more vigorous physical activity. Despite 
many studies confirming these relationships, awareness of these links seems to 
be low. Such a hypothesis can be drawn by observing the upward trend in the 
incidence and the intestinal cancer mortality rate in Poland, which remains  
at a high level.

Keywords: cancer, colorectal cancer, physical activity, biological mechanisms
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BIAŁKO POKARMOWE – 
PRZEGLĄD LITERATURY

Streszczenie: Rosnąca ciekawość społeczeństwa na temat suplementowania 
białka podczas ćwiczeń fizycznych, jak i sama popularyzacja życia fitness po-
woduje, że powstają różne teorie na temat jakości oraz ilości suplementowa-
nego białka. Ze względu na potencjalny wpływ na wyniki zdrowotne, takie 
jak skład ciała, masa mięśniowa, wydolność układu lokomotorycznego. Białko 
zbudowane jest z aminokwasów połączonych poprzez wiązania peptydowe. 
Białko pokarmowe jest hydrolizowane przez proteazy i peptydazy do wytwo-
rzenia aminokwasów, dwupeptydów i tripeptydów w świetle przewodu pokar-
mowego. Te produkty trawienia są wykorzystywane przez bakterie w jelicie 
cienkim lub wchłaniane przez enterocyty. Aminokwasy, które nie są meta-
bolizowane przez jelito cienkie, trafiają do żyły wrotnej w celu syntezy białek  
w mięśniach szkieletowych i innych tkankach. Istnieją kontrowersje dotyczące 
maksymalnej ilości białka, które może być wykorzystane do budowy tkanki 
beztłuszczowej w jednym posiłku u osób zaangażowanych w regularny tre-
ning oporowy. Dla osób dorosłych zalecane spożycie białka wynosi 0,8 g/kg 
masy ciała/d. Jednakże zalecenia nie określają rozkładu białka na poszczególne 
posiłki w diecie. Byłaby to szczególnie ważna informacja, gdyż organizm nie 
ma możliwości magazynowania aminokwasów pochodzących z diety. Celem  
artykułu było podsumowanie oraz weryfikacja popularnych przekonań na ba-
zie medycyny opartej na faktach.

Słowa kluczowe: spożycie białka, jakość białka, metabolizm białka 

WPROWADZENIE

Aminokwasy jako ważne elementy składowe organizmu

Białko na ogół zbudowane jest w różnej kompozycji z 20 różnych 
aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi (Wu 2016). Białko 
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pokarmowe by mogło być wykorzystane przez organizm musi zostać rozło-
żone na aminokwasy, dwupeptydy, tripeptydy przez proteazy i peptydazy. 
Z tego względu rzeczywistą wartość odżywczą białka określa współczynnik 
strawności, czyli ile ilościowo przyjmowanego białka może zostać rozłożone 
do elementów możliwych do wchłonięcia (Wu 2016).

Aminokwasy pełną żywotną funkcję jako podstawowy budulec wszyst-
kich tkanek. Są one dodatkowo donorem azotu, siarki. Są niezbędnymi „ce-
giełkami” potrzebnymi do syntezy białek, peptydów oraz substancji o niskiej 
masie cząsteczkowej takiej jak tlenek azotu, dopamina, serotonina. Glutami-
na metabolizowana w komórkach układu odpornościowego dostarcza istot-
nej części energii, bo aż ~50% dla limfocytów oraz ~35% dla makrofagów  
(Wu 2009; San Gabriel i Uneyama 2013).

Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) zostały uznane za główny czynnik 
mający znaczenia na wpływ podaży białka w diecie na procesy metaboliczne 
(Tremblay i in. 2007; Arany i Neinast 2018; Rose 2019). Udowodniono, że 
istnieje bezpośredni związek pomiędzy składem ciała, poziomem krążących 
we krwi BCAA, a spożyciem kalorycznym u ludzi. Stwierdzono, że spoży-
wanie białka było pozytywnie skorelowane z poziomem krążących BCAA,  
a masa ciała i tkanka tłuszczowa były pozytywnie związane z krążącymi pozio-
mami BCAA (Ribeiro 2019). 

W przypadku chorób związanych z wiekiem korzyści może przynieść 
zmniejszenie spożywania aminokwasów zawierających siarkę takich jak me-
tionina i cysteina (Parkhitko i in. 2019). W dostępnej literaturze dostarczono 
również dowodów na wpływ intensywnych, jak i długotrwałych ćwiczeń na 
syntezę glutationo, co może sugerować związek pomiędzy uwrażliwieniem 
tkanek na insulinę, a stresem oksydacyjnym (Lee i in. 2018). 

W 2019 roku światło dzienne ujrzały wyniki randomizowanego, po-
dwójnie zaślepionego badania sprawdzającego wpływ połączonej suplemen-
tacji L-argininy, L-waliny  oraz L-seryny. Wykazano, że suplementacja wyżej 
wymienionych aminokwasów zmniejszyła uczucie zmęczenia podczas ćwiczeń 
(Tsuda i in. 2019). W przeglądzie dostępnej literatury dokonano przeglądu 
roli syntezy i metabolizmu L-argininy u kobiet w ciąży. Pojawiają się dowody 
mówiące o roli L-argininy jako suplementu na wczesnym etapie rozwoju czło-
wieka jako przeciwdziałanie rozwoju chorób niezakaźnych. L-arginina jako 
prekursor tlenku azotu wiążę się z wpływem na regulację ciśnienia. Doustna 
suplementacja L-argininy obniża ciśnienie tętnicze krwi na poziomie porów-
nywalnym do efektu, który daje długo konsekwentnie utrzymywana dieta  
z ćwiczeniami fizycznymi (Disease G.B.D 2016; Collaboratores G.B.D.C.o.D. 
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2017; Khalaf i in. 2019; Hsu i Tain 2019).
W starzejących się społeczeństwach krajów rozwiniętych, demencje zwią-

zane z wiekiem są poważnym problemem zdrowotnym. Glenn i współpracow-
nicy w swoim przeglądzie zamieścili interesujące wnioski dotyczące doniosłej 
wagi białka i aminokwasów w diecie i ich prewencyjnej roli jakie odgrywają  
w demencji związanej z wiekiem (Glenn i in. 2019).

Temat odżywiania białkiem i jego rola w zdrowiu i chorobie wciąż przy-
nosi nowe odkrycia. Nadal wiele rewelacji dotyczących tego tematu czeka na 
ujawnienie np. interakcja pomiędzy mikrobiomem, a przyjmowanym biał-
kiem i jego składem aminokwasowym.

Celem przeglądu literatury było skomasowanie istniejących informacji 
na temat ilości, jakości oraz rozkładania na posiłki suplementowanego biał-
ka. Ze względu na wzrastającą liczbę nieprawidłowych postaw i popularność 
ćwiczeń wysiłkowych istnieje potrzeba podsumowania oraz weryfikacji prze-
konań na tle naukowej wiedzy.

W celu przeprowadzenia przeglądu literaturowego skorzystano z bazy da-
nych PubMed. Frazy wykorzystywane podczas tworzenia bibliografii obejmo-
wały: „protein feeding pattern”,  „protein distribution” „protein intake”. Aby 
wyszukać dodatkowe artykuły o optymalnej tematyce prześledzono również 
bibliografię artykułów z których korzystano. Nie stosowano żadnych ograni-
czeń dotyczących daty publikacji.

WŁAŚCIWOŚCI BIAŁKA POKARMOWEGO

Istniejące wątpliwe poglądy w podejściu do maksymalnej ilości białka, 
które można w sposób najefektywniejszy wykorzystać do budowy masy bez-
tłuszczowej dla osób regularnie podejmujących wysiłek fizyczny skłaniają eks-
pertów w najnowszych badaniach do weryfikacji przekonań na tle naukowej 
wiedzy. Termin absorpcja obejmuje procesy wchłonięcia cząstek podstawo-
wych powstałych na wskutek strawienia polimerów z grupy polisacharydów, 
białek oraz lipidów. Po strawieniu i absorpcji, aminokwasy trafiają krąże-
niem wrotnym do wątroby. „Wąskim gardłem” dla multiprocesu metaboli-
zmu białek, nie jest sam proces trawienia, lecz wchłaniania poszczególnych 
aminokwasów. Aminokwasy występujące liczniej w strawionym białku będą  
w większej ilości będą wygrywały konkurencję z aminokwasami występujący-
mi z rzadka o transport w głąb enterocytów (Gropper i in. 2009).

Postawiono tezę, że najkorzystniejszą ilością białka przy jednorazowym 
spożyciu wynosi ~ 25 g wysokiej jakości białka (Morton i in. 2015). Z kolei 
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w innym badaniu ta ilość wynosiła ~ 30-35 g białka, jednakże w badaniu nie 
kontrolowano jakości (Loenneke i in. 2016). Większe ilości białka są meta-
bolizowane przez bakterie z uwolnieniem amoniaku, transaminowane w celu 
utworzenia alternatywnych związków o niskiej masie cząsteczkowej lub włą-
czane w cykl Krebsa w celu zyskania energii zmagazynowanej w postaci ATP 
(Morton i in. 2015).

Areta wraz ze współpracownikami przeprowadzili badanie polegające na 
podawaniu różnej ilości posiłków białkowych w ciągu dwunastu godzinnego 
okresu regeneracji po wykonaniu treningu oporowego. Ochotników podzie-
lono na trzy podgrupy. Każdy uczestnik z trzech podgrup spożywał po 80 g 
białka serwatkowego w czasie tych 12 godzin. Pierwsza grupa spożywała  
8 porcji po 10 g każda, druga podgrupa 4 porcje po 20 g każda, trzecia pod-
grupa 2 porcje po 40 g każda. Wyniki wykazały, że synteza białek mięśnio-
wych była najefektywniejsza w podgrupie drugiej (Areta i in. 2013). Rezul-
taty te potwierdziły twierdzenia Moore’a i współpracowników (Moore i in. 
2012). Nie powinny jednakże być to konkluzje wiążące, które nie zachęcają 
do powtórzenia wyników w innej konstelacji zmiennych takich jak źródło 
białka, które wpływa na szybkość wchłaniania. Białko serwatkowe jest biał-
kiem szybko wchłaniającym się ilość spożywanego białka z prędkością około 
10g/h. Dzięki temu podgrupa druga wpasowała się z interwałami czasowy-
mi optymalnie ze źródłem spożywanego białka (Areta i in. 2013). Kolejny-
mi zmiennymi są: specyfika ćwiczeń oraz zmienności osobnicze ochotników 
(Bilsborough i Mann 2016). Kolejnym ograniczeniem wyżej wymienionego 
badania jest całkowite spożycie białka, czyli 80 g, co odpowiada mniej niż 
wymagane optimum dla osób ćwiczących siłowo (Bandegan i in. 2017).

Wyższa dostępność aminokwasów poprzez szybsze wchłanianie białka 
będzie zwiększało efektywność budowania białek mięśni szkieletowych. Jed-
nakże wysoka dostępność aminokwasów zwiększa ilość metabolizowanych 
aminokwasów, gdyż nie mogą być one magazynowane. Białka o mniejszym 
współczynniku wchłaniania paradoksalnie mogą przez dłuższy czas dostępno-
ści zwiększyć dodatni bilans białkowy (Schoenfeld i Aragon 2018).

Niektóre badania wykazały większą efektywność wbudowywania amino-
kwasów pochodzących z kazeiny w białka mięśni szkieletowych w porównaniu 
do aminokwasów pochodzących z serwatki. Te wnioski należy rozpatrywać  
z pewnym dystansem, bo chociaż zakłada się, że obrót białkami w mięśniach 
szkieletowych w kończynie dolnej odzwierciedla głównie mięśnie szkieletowe, 
to potrzebne są dalsze badania by uwiarygodnić wyniki badania (Gorissen  
i in. 2017). Co więcej, łączenie węglowodanów z kazeiną opóźniało trawienie 
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i wchłanianie, ale nadal nie wpływało negatywnie na przerost mięśni szkie-
letowych w porównaniu z warunkami, w których występowało tylko biał-
ko. Wynika z tego, że potencjał towarzyszących makroskładników do zmiany 
szybkości trawienia nie musi przekładać się na zmiany w anabolicznym efek-
cie podawania białka - przynajmniej w przypadku wolno trawionego białka, 
takiego jak kazeina (Gorissen i in. 2017).

CZĘSTOTLIWOŚĆ POSIŁKÓW

Ludzie mają w zwyczaju jeść posiłki o względnie stałych porach dnia. 
Dlatego zalecane wartości zapotrzebowania na aminokwasy w diecie są prze-
znaczone na trzy posiłki w ciągu dnia. Powinno to dotyczyć zarówno osób 
dorosłych niepodejmujących wysiłku fizycznego, jak i sportowców, a także ro-
snących dzieci. Tempo syntezy białek mięśni szkieletowych u zdrowych osób 
dorosłych jest o 25% większe, gdy spożycie białka jest równomiernie rozło-
żone na śniadanie, obiad i kolację, w porównaniu ze schematem, w którym 
większość białka jest spożywana podczas wieczornego posiłku, mimo takiego 
samego dziennego spożycia białka całkowitego.72 To odkrycie ma ważne im-
plikacje dla poprawy masy, siły i funkcji mięśni szkieletowych u starszych, 
aktywnych fizycznie osób dorosłych, u których występuje oporność na bodźce 
syntezy białek mięśniowych i mają wyższy próg spożycia białka w diecie, aby 
promować syntezę białek mięśniowych (Mamerow i in. 2014).

JAKOŚĆ BIAŁKA POKARMOWEGO

Jakość odżywcza białek pokarmowych pochodzenia zwierzęcego, mimo 
możliwości strawienia i rozbicia na aminokwasy różni się jakością pomiędzy 
sobą. Wyniki innych badań wykazały większy efekt anaboliczny serwatki  
w porównaniu z wolniej trawionymi źródłami białka zarówno po ćwiczeniach 
jak i podczas spoczynku (Tang i in. 2009; Pennings i in. 2011; Burd i in. 
2012). Jednak istotna część wyników badań dotyczyła okresów krótszych, 
aniżeli 4 h, podczas gdy badania, gdzie dokonywano obserwacji okresów 
dłuższych niż 5 h zwykle nie wykazywały znacznych różnic między białkiem 
serwatkowym, a kazeiną na efektywność syntezy białek mięśni szkieletowych 
lub na bilans azotowy (Witard i in. 2016). Jednakże większość badań wska-
zujących większy wpływ anaboliczny białka serwatkowego wykorzystywała 
stosunkowo małą dawkę białka, bo poniżej 20 g (Tang i in. 2009; Pennings  
i in. 2011; Burd i in. 2012).
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Możliwe przyczyny wynikające z samego składu białka serwatkowego 
wywiązują się z samego składu białka: Po pierwsze, poszczególne aminokwasy 
są szybciej uwalniane z białka serwatkowego niż z kazeiny w jelicie cienkim, 
aby wspierać syntezę białek mięśniowych bezpośrednio po wysiłku. Po dru-
gie, białko serwatkowe ma wyższą zawartość argininy, leucyny, lizyny i amino-
kwasy zawierające siarkę (metionina i cysteina) w porównaniu z kazeiną. Tak 
więc spożycie białka serwatkowego stymulowało poposiłkową syntezę białek 
mięśniowych skuteczniej niż kazeina lub hydrolizat kazeiny u starszych męż-
czyzn (Pennings i in. 2011).  Z kolei niespójne wyniki uzyskano w zakresie 
siły mięśniowej u starszych mężczyzn, którzy spożywali suplementację kazeiną  
(20 g na sesję; 3 sesje w tygodniu) bezpośrednio przed i po treningu oporowym.  
Nie wiadomo jednak, czy taki schemat suplementacji kazeiną jest wystarczają-
cy do utrzymania podwyższonego poziomu aminokwasów w osoczu, aby sty-
mulować syntezę białek mięśniowych (Holm i in. 2008; Verdijk i in. 2009). 

Optymalna, zbilansowana i zróżnicowana dieta człowieka składa się 
zarówno z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego w odpo-
wiednich proporcja i ilościach, aby zapewnić spożycie wystarczającej ilości 
i jakości białka, przy jednoczesnym spożyciu odpowiedniej ilości błonnika 
pokarmowego. Na świecie ogółem w podaży białka dominuje białko roślinne 
dostarczając ~65% białka w diecie człowieka, resztę stanowi białko zwierzęce.  
W Ameryce Północnej ta proporcja jest odwrotna. Podobna sytuacja klaruje 
się w Wielkiej Brytanii, gdzie białko zwierzęce odpowiada za około 2/3 poda-
ży białka w diecie (Food Standards Agency & Public Heath England Natio-
nal Diet and Nutrition Survey 2017) . Szczegółowy rozkład spożycia białka  
z produktów pochodzenia zwierzęcego u osób dorosłych w wieku 19-65 lat 
w Wielkiej Brytanii na przełomie roku 2013/14 procentowy rozkład spożycia 
białka z produktów pochodzenia zwierzęcego przedstawiał się następująco: 

• mięso i produkty mięsne (35%); 
• nabiał (14%);
• ryby (7%);
• jaja (4%).

W kategorii mięso i produkty mięsne i u dorosłych w wieku 19-65 lat, 
najbardziej popularną żywnością był kurczak i drób (13%), następnie mię-
so przetworzone (7%), wołowina i cielęcina (6%), "bekon i szynka" (4%), 
wieprzowina (3%) i jagnięcina (2%). Białka roślinne pochodziły głównie ze 
zbóż i produktów zbożowych (24%) - głównie z grupy żywności ryż, makaron  
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i chleb (18%) - następnie z warzyw i ziemniaków (8%), owoców (1%) oraz 
orzechów i nasion (1%).

Rozkład ten był bardzo podobny u dorosłych ≥65 lat, chociaż udział 
nabiału i ryb był nieco wyższy niż w młodszej grupie (odpowiednio 15%  
i 9%) (Food Standards Agency & Public Heath England National Diet and 
Nutrition Survey 2017). Odpowiednie proporcje białek pochodzenia zwierzę-
cego i roślinnego w diecie powinny zapewnić wystarczającą ilość egzogennych 
i endogennych aminokwasów, jak również ich optymalne proporcje w sto-
sunku do lizyny. Odpowiednia podaż roślin strączkowych w diecie człowie-
ka nie jest niestety możliwa z powodu zbyt małej produkcji oraz czynników 
kulturowych. Białko roślinne nie jest zalecane dla innych grup społecznych, 
aniżeli dla osób dorosłych o minimalnej aktywności fizycznej. Jest szczególnie 
odradzane jako główne źródło aminokwasów dla dzieci (Akibode i Mareida 
2011). U osób starszych o małej aktywności fizyczej spożywanie <65% biał-
ka całkowitego z pokarmów pochodzenia zwierzęcego powoduje niedobór co 
najmniej jednego aminokwasu egzogennego, co prowadzi do niedożywienia 
białkowego (Dasgupta i Sharkey 2005). 

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
PRODUKCJI BIAŁKA JAKO ZABEZPIECZENIE 
ZBILANSOWANEJ DIETY

Szacuje się, że do 2030 roku liczba ludności świata osiągnie 8,5 miliarda, 
z czego 1,4 miliarda będzie miało ponad 60 lat. Obie prognozowane zmiany 
stanowią poważne wyzwania dla systemu zaopatrzenia w żywność, który będzie 
musiał zaspokoić potrzeby żywieniowe zarówno starzejącej się, jak i powięk-
szającej się populacji. Białko jest makroskładnikiem najszerzej omawianym  
w kontekście wyżywienia świata z dwóch powodów. Po pierwsze, odgrywa klu-
czową rolę w zapobieganiu niedożywienia białkowo-energetycznego i hamuje 
postępowanie powstawania zespołu kruchości u osób starszych. Po drugie, glo-
balne zapotrzebowanie na białko generuje implikacje środowiskowe związane 
z dostarczaniem żywności pochodzenia zwierzęcego; stale najbardziej prefero-
wane wśród konsumentów źródło białka w diecie (MacDiarmid i in. 2012; 
United Nations (UN) i Department of Economic and Social Affairs 2015).
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DIETA ROŚLINNA – WADY I ZALETY

Zbadanie alternatywnych źródeł pozyskiwania białka i przejście na 
bardziej zrównoważone, oparte na roślinnym pokarmie diety, jest ostatnio 
priorytetem badawczym (Food and Agricultural Organisation 2010; Food 
and Agricultural Organisation 2012). Zgodnie z definicją Organizacji ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa, zrównoważone diety mają "niski wpływ na środo-
wisko, co przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego 
oraz zdrowego życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zrównoważone diety 
powodują zachowanie różnorodności biologicznej i ekosystemów, są kultu-
rowo akceptowalne, dostępne i przystępne cenowo; adekwatne żywieniowo, 
bezpieczne i zdrowe (Food and Agricultural Organisation 2012). Wnikliwie 
udokumentowano, że diety oparte na pokarmie roślinnym mogą obniżać ry-
zyko cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia, otyłości, zespołu 
metabolicznego i śmiertelności, a także zapobiegać określonym typom no-
wotworów (Yokoyama i in. 2014; Wang i in. 2015). Jednak szybka trans-
formacja na dietę wegetariańską jest mało prawdopodobna w skali globalnej,  
a ponadto nadal jest dyskusyjne, czy jest ona optymalna dla zdrowia czło-
wieka, np. ze względu na ryzyko niedoboru witaminy B12 i podwyższenia 
poziomu homocysteiny (Obersby i in. 2013). Przesadne spożycie białka może 
zmienić skład mikrobioty jelitowej poprzez stymulację proliferacji bakterii 
zdolnych do fermentacji aminokwasów. Taka fermentacja skutkuje produkcją 
cząsteczek odpowiedzialnych za zmniejszenie efektywności bariery jelitowej, 
stany zapalne, a nawet nowotwory. Z kolei spożycie roślinnych źródeł biał-
ka nie wiąże się z takimi niekorzystnymi efektami, prawdopodobnie dlatego, 
że zawierają one węglowodany i błonnik, które mogłyby łagodzić potencjal-
nie szkodliwe efekty obserwowane w jelicie spowodowane spożyciem białek. 
Spożycie tłuszczów nasyconych, obecnych głównie w pokarmach zwierzęcych, 
jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu ogólnoustrojowego 
stanu zapalnego, prawdopodobnie poprzez aktywację receptorów TLR, które 
po aktywacji uruchamiają prozapalną jelitową i ogólnoustrojową odpowiedź 
immunologiczną. Aktywacja TLR i następująca po niej kaskada zapalna skut-
kują zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń metabolicznych i chorób 
przewlekłych, takich jak nowotwory, insulinooporność i choroby układu ser-
cowo-naczyniowego (Rocha i in. 2016; Diether i WIlling 2019).

Ponadto uzyskano już obiecujące wyniki stosowania diety wegetariań-
skiej przez osoby cierpiące na fibromialgię, na przykład poprawę w zakresie 
objawów bólowych, oceny jakości życia, jakości snu i depresji lękowej (Silva 
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i in. 2019). W chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidal-
ne zapalenie stawów, dieta bogata w owoce, warzywa, pełne ziarna i rośliny 
strączkowe - a uboga w pokarmy pochodzenia zwierzęcego - może pomóc  
w kontrolowaniu niektórych objawów. Dieta wegetariańska może być rów-
nież korzystnym narzędziem w zapobieganiu innym chorobom autoimmuno-
logicznym, takim jak stwardnienie rozsiane, ze względu na jej rolę w zdrowiu 
mikrobioty jelitowej (Davis-Richardson i Triplett 2015; Berer i in. 2018;  
Alwarith i in. 2019).

PODSUMOWANIE

Białko jest podstawowym składnikiem odżywczym niezbędnym do pra-
widłowego rozwoju oraz funkcjonowania. W ostatnich latach szczególnie 
wzrosło zainteresowanie suplementacją, odżywianiem i jego wpływem na 
rozwój fizyczny. Istniejące kontrowersje dotyczące maksymalnej ilości białka, 
które może być wykorzystane do budowy tkanki beztłuszczowej w jednym 
posiłku u osób zaangażowanych w regularny trening oporowy spowodowały 
przeprowadzenie badań naukowych, które poruszają kwestię biodostępności, 
wpływu aminokwasów na efektywność syntezy białek mięśni szkieletowych 
itd. Określenie maksymalnej ilości białka na posiłek, która może być wyko-
rzystana do anabolizmu mięśniowego jest trudnym zadaniem ze względu na 
wiele zmiennych, które można zbadać. Wydaje się jednak logiczne, że wolniej 
działające źródło białka, zwłaszcza spożywane w połączeniu z innymi makro-
składnikami, które opóźnią wchłanianie białka, a tym samym zwiększą jego 
dostępność przez dłuższy czas.

BIBLIOGRAFIA

Akibode S., Maredia M.
2011 Global and regional trends in production, trade and consumption of food 

legume crops, Global and regional trends, Michigan State University.

Alwarith J., Kahleova H., Rembert E., Yonas W., Dort S. 
2019  Nutrition Interventions in Rheumatoid Arthritis: The Potential Use of 

Plant-Based Diets. A Review, Frontiers in Nutrition, 6. 

Arany Z., Neinast M. 
2018 Branched chain amino acids in metabolic disease. Current Diabestes 

Report, 18:76. 



48

WITOLD ZARDZEWIAŁY

Areta J.L., Burke L.M., Ross M.L., Camera D.M., West D.W. i in.
2013  Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery 

from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis, The Journal 
of Physiology, 591.

Pennings B.,  Boirie Y.,  Senden J. M.,  Gijsen A. P.,  Kuipers H., i in.
2011  Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more ef-

fecively than do casein and casein hydrolysate in older men, The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition, 93.

Bandegan A., Courtney-Martin G., Rafii M., Pencharz P.B., Lemon P.W. 
2017 Indicator amino acid-derived estimate of dietary protein requirement 

for male bodybuilders on a nontraining day is several-fold greater than 
the current recommended dietary allowance, The Journal of Nutrition, 
147(5).

Berer K., Martínez I., Walker A., Kunkel B., Schmitt-Kopplin P. i in.
2018 Dietary non-fermentable fiber prevents autoimmune neurological disease 

by changing gut metabolic and immune status. Scientific Reports, 8.

Bilsborough S., Mann N. 
2006 A review of issues of dietary protein intake in humans. International 

Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 16(2).

Burd N.A., Yang Y., Moore D.R., Tang J.E., Tarnopolsky M.A. i in.
2012 Greater stimulation of myofibrillar protein synthesis with ingestion of 

whey protein isolate v. Micellar casein at rest and after resistance exerci-
se in elderly men, British Journal of Nutrition, 108(6). 

Collaborators G.B.D.C.o.D. 
2016 Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes 

of death, 1980-2016: A systematic analysis for the global burden of 
disease study 2016, Lancet, 390.

Dasgupta M., Sharkey J. R., Wu G., J. 
2005  Inadequate intakes of indispensable amino acids among homebound ol-

der adults, Nutr. Elderly, 24.

Davis-Richardson A.G., Triplett E.W. 
2015 A model for the role of gut bacteria in the development of autoimmunity 

for type 1 diabetes, Diabetologia, 58.



49

BIAŁKO POKARMOWE – PRZEGLĄD LITERATURY

Diether N.E., Willing B.P. 
2019 Microbial fermentation of dietary protein: An important factor in diet–

microbe–host interaction, Microorganisms, 7.

Disease G.B.D., Injury I., Prevalence C. 
2016 Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 

with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-
2016: A systematic analysis for the global burden of disease study 
2016, Lancet, 390.

Food and Agricultural Organisation (FAO) 
2012 Sustainable Diets and Biodiversity, Food and Agricultural Organisa-

tion, Rome, Italy. 

Food and Agricultural Organisation (FAO) 
2010 The State of Food Insecurity in the World, Addressing Food Insecurity 

in Protracted Crises. FAO, Rome, Italy.

Food Standards Agency & Public Heath England National Diet and Nutrition 
Survey (NDSN)

2016 Results from Years 5 and 6 Combined: Appendices and Tables.

Glenn J.M., Madero E.N., Bott N.T. 
2019  Dietary protein and amino acid intake: Links to the maintenance of 

cognitive health, Nutrients, 11.

Gorissen S.H., Burd N.A., Hamer H.M., Gijsen A.P., Groen B.B. i in.
2014 Carbohydrate coingestion delays dietary protein digestion and absorption 

but does not modulate postprandial muscle protein accretion, The Jour-
nal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(6). 

Gropper S.S., Smith J.L., Groff J.L.
2009 Advanced Nutrition and Human Metabolism, Belmont.

Holm L.,  Olesen J. L.,  Matsumoto K.,  Doi T.,  Mizuno M. i in.
2008  Protein – containing nutrient supplementation following strenght tra-

ining enhances the effect on muscle mass, strenght, and bone formation 
in postmenopausal women, Journal of Applied Physiology, 105.

Hsu C.N., Tain Y.L. 
2019 Impact of arginine nutrition and metabolism during pregnancy on of-

fspring outcomes, Nutrients, 11.



50

WITOLD ZARDZEWIAŁY

Khalaf D., Kruger M., Wehland M., Infanger M., Grimm D. 
2019 The effects of oral l-arginine and l-citrulline supplementation on blood 

pressure, Nutrients, 11.

Lee S., Olsen T., Vinknes K.J., Refsum H., Gulseth H.L. i in.
2018 Plasma sulphur-containing amino acids, physical exercise and insulin 

sensitivity in overweight dysglycemic and normal weight normoglycemic 
men, Nutrients, 11:10. 

Loenneke J.P., Loprinzi P.D., Murphy C.H., Phillips S.M. 

2016 Per meal dose and frequency of protein consumption is associated with 
lean mass and muscle performance, Clinical Nutrition, 35(6).

MacDiarmid J.I., Kyle J., Horgan G.W., Loe J., Fyfe C., Johnstone A. i in.
2012 Sustainable diets for the future: Can we contribute to reducing green-

house gas emissions by eating a healthy diet?, The American Journal  
of Clinical Nutrition, 96.

Mamerow M.M., Mettler J.A,  English K.L.,  Casperson S.L. i in.
2014 Dietary protein distribution positively influences 24-h muscle protein 

synthesis in healthy adults, The Journal of Nutrition, 2014, 144.

Moore D.R., Areta J., Coffey V.G., Stellingwerff T., Phillips S.M. i in.
2012 Daytime pattern of post-exercise protein intake affects whole-body prote-

in turnover in resistance-trained males, Nutrition & Metabolism, 9(1).

Morton R.W., McGlory C., Phillips S.M. 
2015 Nutritional interventions to augment resistance training-induced skele-

tal muscle hypertrophy, Frontiers in Physiology. 6.

Obersby D., Chappell D.C., Dunnett A., Tsiami A.A. 
2013 Plasma total homocysteine status of vegetarians compared with omnivores: 

A systematic review and meta-analysis, British Journal of Nutrition, 109.

Parkhitko A.A., Jouandin P., Mohr S.E., Perrimon N. 
2019 Methionine metabolism and methyltransferases in the regulation 

of aging and lifespan extension across species, Aging Cell, e13034.

Pennings B., Boirie Y., Senden J.M., Gijsen A.P., Kuipers H., van Loon L.J. 
2011 Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more ef-

fectively than do casein and casein hydrolysate in older men. The Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition, 93(5). 



51

BIAŁKO POKARMOWE – PRZEGLĄD LITERATURY

Ribeiro R.V., Solon-Biet S.M., Pulpitel T., Senior A.M., Cogger V.C. i in.
2019 Of older mice and men: Branched-chain amino acids and body compo-

sition, Nutrients, 11.

Rocha D.M., Caldas A.P., Oliveira L.L., Bressan J., Hermsdorff H.H. 
2016 Saturated fatty acids trigger TLR4-mediated inflammatory response. 

Atherosclerosis, 244.

Rose A.J. 
2019 Amino Acid Nutrition and Metabolism in Health and Disease, 

Nutrients, 11(11).

San G.,  Uneyama H.
2013 Amino acid sensing in the gastrointestinal trac, Amino Acids, 45.

Schoenfeld B.J., Aragon A.A. 
2018 How much protein can the body use in a single meal for muscle-buil-

ding? Implications for daily protein distribution, Journal of the Inter-
national of Sports Nutrition, 15.

Silva A.R., Bernardo A., Costa J., Cardoso A., Santos P.. i in.
2019 Dietary interventions in fibromyalgia: A systematic review, Annals 

of Medicine,  51.

Tang J.E., Moore D.R., Kujbida G.W., Tarnopolsky M.A., Phillips S.M. 
2009 Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on 

mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise 
in young men, Journal of Applied Physiology, 107(3).

Tremblay F., Lavigne C., Jacques H., Marette A. 
2007 Role of dietary proteins and amino acids in the pathogenesis of insulin 

resistance, Annual Review Nutrition, 27.

Tsuda Y., Yamaguchi M., Noma T., Okaya E., Itoh H. 
2019 Combined effect of arginine, valine, and serine on exercise-induced fati-

gue in healthy volunteers: A randomized, double-blinded, placebo-con-
trolled crossover study, Nutrients, 11.

United Nations (UN), Department of Economic and Social Affairs, Popula-
tion Division

2015 World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and 
Advance Tables, United Nations; New York, NY, USA.



52

WITOLD ZARDZEWIAŁY

Verdijk L.B., Jonkers R.A.M., Gleeson B.G., Beelen M., Meijer K. i in.
2009 Proetin supplementation before and after exercise does not further aug-

ment skeletal muscle hypertrophy after resistance training in eldery men, 
The American Journal of Clinical Nutrition, 89.

Wang F., Zheng J., Yang B., Jiang J., Fu Y., Li D. 
2015 Effects of Vegetarian Diets on Blood Lipids: A Systematic Review and 

Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Journal of the Amri-
can Heart Association, 4.

Witard O.C., Wardle S.L., Macnaughton L.S., Hodgson A.B., Tipton K.D. 
2016 Protein considerations for Optimising skeletal muscle mass in healthy 

young and older adults, Nutrients, 8(4).

Wu G. 
2016 Dietary protein intake and human health. Food & Function, 7(3). 
2009 Amino acids: metabolism, functions, and nutrition, Amino Acids, 37.

Yokoyama Y., Barnard N.D., Levin S.M., Watanabe M. 

2014 Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: A systematic review 
and meta-analysis, Cardiovascular Diagnosis and Therapy, 4.

DIETARY PROTEIN - A REVIEW OF THE LITERATURE

Abstract: The public's growing curiosity about protein supplementation 
during exercise, as well as the popularity of the fitness lifestyle itself, has re-
sulted in various theories about the quality and quantity of protein supple-
mentation. Due to the potential impact on health outcomes such as body 
composition, muscle mass, and musculoskeletal system performance. Protein 
is made up of amino acids linked through peptide bonds. Dietary protein  
is hydrolyzed by proteases and peptidases to produce amino acids, dipeptides 
and tripeptides in the lumen of the digestive tract. These digestion products 
are utilized by bacteria in the small intestine or absorbed by enterocytes. Ami-
no acids that are not metabolized by the small intestine go into the portal vein 
for protein synthesis in skeletal muscle and other tissues. There is controversy 
over the maximum amount of protein that can be used to build lean tissue  
in a single meal in people engaged in regular resistance training. For adults,  
the recommended protein intake is 0.8 g/kg body weight/d. However, the 
recommendations do not specify the distribution of protein per meal in the 
diet. This would be particularly important information, since the body does 
not have the capacity to store amino acids from the diet. The purpose of this 
article was to summarize and verify popular beliefs on the basis of evidence-

-based medicine.

Keywords: protein intake, protein quality, protein metabolism
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ZESPÓŁ NAGŁEJ ZMIANY CZASOWEJ 
(JET LAG) JAKO PROBLEM 

ZAWODOWYCH SPORTOWCÓW 
– INTERWENCJE ŻYWIENIOWE 
W CELU ZMINIMALIZOWANIA 

SKUTKÓW UBOCZNYCH 
PODRÓŻY LOTNICZYCH

Streszczenie: Podróże krajowe i międzynarodowe stanowią regularne wyzwa-
nie dla zawodowych sportowców. Zespół nagłej zmiany czasowej jest konse-
kwencją podróży długich, najczęściej transkontynentalnych, a do najczęst-
szych objawów let lag możemy zaliczyć zaburzenia rytmu spania i czuwania, w 
tym bezsenność lub nadmierną senność, zmęczenie, trudności w koncentracji 
i ogólne złe samopoczucie. Zaplanowanie spożycia pokarmów i płynów, które 
są odpowiednie dla planu podróży, może pomóc w zmniejszeniu negatyw-
nych skutków lotu. Ponowna synchronizacja zegara biologicznego jest osiąga-
na głównie poprzez manipulowanie dobowym cyklem ekspozycji na światło i 
ciemność. Dokładniejsze zbadanie wpływu melatoniny, kofeiny oraz czasu i 
składu posiłków pozwoli na przygotowanie jaśniejszych wytycznych dotyczą-
cych ich wkładu w synchronizację zegara biologicznego.

Słowa kluczowe: zespół nagłej zmiany czasowej, żywienie, melatonina, rytm 
dobowy

WPROWADZENIE

Zespół nagłej zmiany strefy czasowej lub inaczej zespół długu czasowe-
go (ang. jet lag syndrome) to zespół objawów spowodowany desynchronizacją 
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dobową występującą z powodu niedopasowania rytmu dobowego organi-
zmu i bodźców zewnętrznych tj. dobowego cyklu zmian światła i ciemności.  
W wyniku szybkiego przemieszczania się w kierunku równoleżnikowym na-
stępuje przesunięcie faz w ludzkim rytmie dnia i nocy. Zespół ten pojawia się, 
gdy podróżujemy w kierunku wschód-zachód, przekraczając wiele stref czaso-
wych w bardzo krótkim czasie, a nasilenie objawów jest tym większe, im wię-
cej stref czasowych przekraczamy. Podróż na wschód (skrócenie doby) gorzej 
się znosi niż podróż na zachód (wydłużenie doby) (Choy i Salbu 2011). 

OBJAWY ZESPOŁU NAGŁEJ ZMIANY CZASOWEJ 
I MOŻLIWIE KORZYSTNE CZYNNIKI JEMU 
PRZECIWDZIAŁAJĄCE

Najpowszechniejszymi objawami zespołu nagłej zmiany czasowej są 
zaburzenia rytmu spania i czuwania, w tym bezsenność lub nadmierna sen-
ność, zmęczenie oraz uczucie głodu w niewłaściwym czasie. Dodatkowo jet 
lag objawia się m.in. trudnością w koncentracji, bólem głowy, zaburzeniami 
nastroju, zmniejszoną motywacją i ogólnym złym samopoczuciem. Mogą wy-
stąpić również objawy ze strony układu pokarmowego: zaburzenia apetytu lub 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (Forbes-Robertson i in. 2012). Chociaż najsil-
niejszym synchronizatorem zegara biologicznego jest światło, istnieją pewne 
dowody na korzystne efekty interwencji żywieniowych obejmujących melato-
ninę, kofeinę raz manipulowanie czasem spożycia posiłków i ich kompozycją 
(Halson, Burke, Pearce 2019).

ZNACZENIE ZESPOŁU NAGŁEJ ZMIANY CZASOWEJ 
DLA ZAWODOWYCH SPORTOWCÓW

Podróże krajowe i międzynarodowe są powszechnym elementem roczne-
go harmonogramu zawodowego sportowca, a są oni grupą osób dla których 
jet lag może mieć szczególnie negatywne znaczenie. Liczne objawy zespołu 
nagłej zmiany czasowej mogą mieć negatywny wpływ na wyniki sportowców 
(Forbes-Robertson i in. 2012). 

Istnieją dowody na zależność pomiędzy wynikami sportowymi a rytmem 
dobowym, gdzie pora dnia wpływa na takie aspekty jak: siła, wysokość skoku, 
sprint, wydolność tlenowa i beztlenowa (Leatherwood i Dragoo 2013).

Desynchronizacja rytmu dobowego spowodowana podróżami lotni-
czymi w wielu strefach czasowych może potencjalnie wpłynąć na wydajność 
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sportowca w ciągu najbliższych 24 godzin od zakończenia podróży, zatem 
przystosowanie się do nowej lokalizacji jest szczególnie ważne, gdy sportowcy 
muszą wziąć udział w zawodach wkrótce po przybyciu. Wprowadzanie stra-
tegii radzenia sobie z jet lagiem w nowym środowisku poprzez zapewnienie 
odpowiedniej higieny snu i odpowiedniego żywienia, może łagodzić nega-
tywne skutki zmian stref czasowych, zatem jak najszybsze wyrównanie rytmu 
dobowego i zminimalizowanie skutków ubocznych podróży to ważne zadania 
dla zawodowych sportowców (Choy i Salbu 2011).

MELATONINA

Melatonina (N-acetylo-5-metoksytryptamina) jest hormonem syntety-
zowanym z serotoniny w szyszynce, koordynującym pracę nadrzędnego zegara 
biologicznego u ssaków. Wytwarzanie melatoniny pozostaje pod hamującym 
wpływem światła. Ekspozycja organizmu w porze snu na oświetlenie powo-
duje znaczne zmniejszenie syntezy i uwalniania melatoniny. Sen rozpoczyna 
się, gdy jednocześnie występuje wzrost melatoniny i spadek temperatury ciała 
(Choy i Salbu 2011).

Skuteczność egzogennej melatoniny w dużym stopniu zależy od czasu 
podania i ma wpływ na przesunięcia fazowe rytmów dobowych. Reakcje na 
melatoninę są największe, gdy jest podawana egzogennie w czasie, gdy poziom 
endogenny nie jest normalnie obecny, to znaczy w ciągu dnia; melatonina 
podana rano powoduje opóźnienia fazowe (przesuwanie na późniejszy czas), a 
podawana po południu/wieczorem powoduje jej przyspieszenie (przesunięcie 
na wcześniejszy czas) (Halson, Burke, Pearce 2019).  Większość badań 
dotyczących melatoniny i zespołu nagłej zmiany czasowej obejmowała dawki 
2–8 mg podczas podróży na wschód, gdzie wymagane jest przyspieszenie fa-
zowe; większość takich badań wykazała poprawę snu i/lub zmniejszenie obja-
wów jet lag w ciągu dnia (Choy i Salbu 2011).

W niedawnym przeglądzie systematycznym stwierdzono, że melatonina 
zmniejsza subiektywne oceny jet lag w porównaniu z placebo. Zawsze należy 
jednak pamiętać o możliwym występowaniu skutków ubocznych przy przyj-
mowaniu farmaceutyków, w przypadku melatoniny jest to senność, splątanie 
i bóle głowy, trzeba wziąć pod uwagę również ryzyko wystąpienia reakcji aler-
gicznych (Herxheimer 2014). Co ważne, przepisy i dostępność melatoniny 
różnią się w poszczególnych krajach. W Polsce melatonina jest sprzedawana 
bez recepty w formie leku, można ją również kupić pod postacią suplementu 
diety (Brzęczek, Słonka, Hyla-Klekot 2016). W części krajów europejskich, 
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w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie melatonina jest 
uważana za lek i jest dostępna wyłącznie na receptę, jednak suplementy die-
ty dostępne bez recepty są łatwo dostępne w aptekach i sklepach ze zdrową 
żywnością, a posiadanie melatoniny nie jest nielegalne. Melatonina nie jest 
obecnie regulowana w Stanach Zjednoczonych przez Food and Drug Admi-
nistration, a ze względu na jej dostępność bez recepty jest jedną z najczęst-
szych form samoleczenia na wszelakie problemy związane ze snem i zespołem 
nagłej zmiany czasowej.

Preparaty z melatoniną obejmują płyny, tabletki i kapsułki, które mogą 
zawierać inne mieszanki witamin, minerałów i ekstraktów ziołowych. Bada-
nie 31 komercyjnych produktów melatoniny (zakupionych w Kanadzie; jed-
nak od 2017 roku melatonina nie jest już dostępna bez recepty w Kanadzie) 
wykazało, że zawartość melatoniny wahała się od 18% do 478% oznaczonej 
zawartości, ze zmiennością między partiami do 465%. Ponadto w ośmiu su-
plementach zidentyfikowano serotoninę (Erland i in. 2016). Dlatego też, cho-
ciaż przyjmowanie melatoniny jest ogólnie uważane za bezpieczne, podobnie 
jak w przypadku wielu innych suplementów, brak regulacji należy rozważyć 
zarówno w odniesieniu do interakcji z innymi lekami, jak i ewentualnej obec-
ności substancji zakazanych (Halson, Burke, Pearce 2019). 

KOFEINA

Kofeina jest stymulantem, który jest szeroko stosowany wśród populacji 
ogólnej w celu utrzymania czujności, posiada również właściwości ergogenicz-
ne dla sportowców (Graham 1997). Zarówno szybko działające, jak i wolno 
uwalniane formy kofeiny mogą tymczasowo zniwelować zmęczenie. 

Stymulujące działanie kofeiny jest szczególnie korzystne w ciągu dnia, 
natomiast spożycie jej późnym wieczorem może powodować niepożądany ne-
gatywny wpływ na sen i regenerację (Beaumont i in. 2004). Wykazano, że 
około 200 mg kofeiny opóźnia rytm melatoniny o 40 minut, gdy jest przyj-
mowana 3 godziny przed snem (Burke i in. 2015).

Spożywanie kofeiny jest jednym z najczęstszych sposobów łagodzenia 
zmęczenia w ciągu dnia, które jest następstwem zmian stref czasowych, a jej 
skuteczność została zbadana w wielu badaniach (Halson, Burke, Pearce 2019). 

Przegląd piśmiennictwa dotyczącego osób z jet lagiem lub pracujących 
zmianowo wykazał poprawę rozumowania, pamięci i uwagi u osób spożywa-
jących kofeinę w porównaniu do placebo (Ker i in. 2010).

W jednym z badań grupa przyjmowała 300 mg kofeiny o powolnym 
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uwalnianiu o godzinie 8:00 (czas docelowy) przez 5 dni, co skutkowało szyb-
szym tempem resynchronizacji w porównaniu z placebo i podobnymi wyni-
kami do suplementacji melatoniną (Pierard i in. 2001). W kolejnym badaniu 
przeprowadzonym przez tę grupę kofeina zmniejszyła senność w porównaniu 
z melatoniną i placebo, ale spowodowała bardziej obiektywne i subiektywne 
dolegliwości związane ze snem.

Lagarde i in. porównali działanie kofeiny o powolnym uwalnianiu po-
dawanej rano i melatoniny podawanej wieczorem z grupą placebo u wolon-
tariuszy, którzy podróżowali na wschód przekraczając siedem stref czasowych. 
Siła chwytu, wyskok z przysiadu i 15-sekundowy test wielokrotnego wyskoku 
były monitorowane dwa razy dziennie. Spadek wydolności zaobserwowano 
wieczorem przez pierwszych kilka dni w grupie placebo, co potwierdziło po-
gorszenie wydolności spowodowanej zmianą strefy czasowej. Zadowalający 
poziom wydolności w grupie eksperymentalnej utrzymano jedynie dla siły 
chwytu ręki niedominującej, przy czym wyniki testów dynamicznych uznano 
za zmienne (Beaumont i in. 2004). 

CZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW I ICH SKŁAD

Cykle spożywania posiłków i postu są jednymi z podstawowych wskazó-
wek czasowych dla naszych biologicznych zegarów peryferyjnych zlokalizowa-
nych w tkankach naszego ciała - na przykład zegar wątrobowy jest szczególnie 
wrażliwy zarówno na czas, jak i skład pokarmu (Potter i in. 2016).

Odpowiedni czas spożywania posiłków został zaproponowany jako jed-
no z rozwiązań zwiększenia synchronizacji rytmu dobowego po podróżach 
samolotem, a badania na zwierzętach sugerują pewne poparcie dla tej teorii. 
Niewiele jest jednak badań na ludziach, które przeanalizowało wpływ czasu 
posiłków na jet lag, aczkolwiek rezultatem jednego z takich badań jest dieta 
Argonne (Halson, Burke, Pearce 2019).

Dieta Argonne została zaproponowana przez Charlesa Ehreta z Argon-
ne National Laboratory (instytutu badawczego Departamentu Energii USA 
prowadzonego przez University of Chicago w Argonne, Illinois) na podstawie 
wstępnych wyników uzyskanych z badania metabolicznego zapobiegającemu 
zaburzeniom okołodobowym u gryzonii, a następnie przystosowana do zapo-
biegania zespołu nagłej zmiany czasowej u ludzi.

Nagłe zmiany w długości dnia zakłócają wewnętrzny zegar biologiczny 
kontrolujący typowe zmiany w metabolizmie i fizjologii, na których polega-
my w kwestii dobrego samopoczucia, poziomu energii i odporności. Dieta 
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Argonne bazująca na naprzemiennym sposobie żywienia zmniejsza wpływ na-
głego przesunięcia czasu na wewnętrzny zegar ludzki. 

Dieta polega na spożywaniu dwóch pierwszych posiłków w ciągu dnia 
zawierających produkty wysokobiałkowe z trzecim posiłkiem składającym się 
z produktów wysokowęglowodanowych, na przemian z dniami, gdzie stosuje 
się post definiowany jako spożywanie małych, niskowęglowodanowych i ni-
skokalorycznych posiłków (do 800 kalorii dziennie). 

Dietę Argonne zaczyna się stosować 4 dni przed lotem. W ciągu pierw-
szych 3 dni przed wylotem napoje zawierające kofeinę dozwolone są w go-
dzinach od 15:00 do 17:00. W dniu wyjazdu stosuje się dietę jak w dniu 
pierwszym i trzecim, a kofeina jest dozwolona rano dla lotów w kierunku 
zachodnim lub między 18:00 a 23:00, gdy lot jest w kierunku wschodnim. 
Nie wolno spożywać alkoholu w samolocie podczas tranzytu. 

Schemat diety Argonne: Dzień 1 – żywienie wzbogacone

• wysokobiałkowe śniadanie i obiad (mięso, ryby, jaja, produkty 
mleczne, nasiona roślin strączkowych itp.) plus produkty zbożowe i 
warzywa lub owoce;

• węglowodanowa kolacja (makaron, ziemniaki, mączyste warzywa, 
bez dodatku mięsa), ewentualnie słodki deser;

• osoby pijące kawę lub inne napoje z kofeiną mogą je spożywać jedy-
nie między godziną 15 a 17.

Dzień 2 – żywienie ograniczone

• posiłki o niskiej wartości energetycznej, ubogowęglowodanowe;
• lekkie zupy (chudy bulion), niewielkie ilości warzyw, owoców i pie-

czywa (bez masła);
• podobnie jak poprzednio, kawę i napoje z kofeiną wolno spożywać 

jedynie między godziną 15 a 17.

Dzień 3 – żywienie jak w dniu 1.

Dzień 4 – żywienie jak w dniu 2. 

Po dotarciu do celu podróży należy zrezygnować z ograniczeń w spoży-
ciu. Jeśli to możliwe, warto spać do czasu pory śniadania w nowym miejscu 
pobytu, a następnie starać się spożywać posiłki w godzinach typowych dla 
tego miejsca.
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Hipoteza sugeruje, że wysokobiałkowe posiłki podnoszą prekursory 
aminokwasów osocza do mózgowych katecholamin, które zapobiegają sen-
ności, podczas gdy posiłki wysokowęglowodanowe przygotowują ciało do snu. 
Ograniczenia kaloryczno-węglowodanowe powodują opróżnienie magazy-
nów wątrobowych z glikogenu i przez to „zerują” zegar biologiczny.

Dieta Argonne została zbadana na 186 amerykańskich żołnierzach, któ-
rzy przekroczyli 9 stref czasowych podczas badania. W wynikach stwierdzono, 
że żołnierze, którzy nie stosowali diety (95) byli 7,5 raza bardziej narażeni na 
zespół nagłej zmiany czasowej, niż ci, którzy stosowali dietę (95) (Reynolds  
i Montgomery 2002).

Jednakże z uwagi na brak innych badań, niedawna metaanaliza wykazała, 
że nie ma wystarczających dowodów na poparcie założenia dotyczącego czasu 
spożywania posiłków jako środka łagodzenia zespołu nagłej zmiany czasowej 
i zagadnienie wymaga dalszych badań (Herxheimer 2014).

Pomimo dowodów dotyczących wpływu składu posiłków na sen, brak 
jest szczegółowych badań dotyczących jego wpływu na jet lag lub system oko-
łodobowy. Jednakże, zaburzenia snu są częstą wyniszczającą konsekwencją ze-
społu nagłej zmiany czasowej, zatem warto przeanalizować ostatnie odkrycia 
w dziedzinie korelacji składu posiłków i snu. Zidentyfikowano szereg neu-
roprzekaźników związanych z cyklem snu i czuwania. Należą do nich sero-
tonina (5- hydroksytryptamina), kwas γ-aminomasłowy, oreksyna, hormon 
koncentracji melaniny (melanin-concentrating hormone; MCH), środki cho-
linergiczne (cholinergic), galanina, noradrenalina i histamina. Interwencje 
żywieniowe, które działają na te neuroprzekaźniki w mózgu, mogą również 
wpływać na sen.

Prekursory dietetyczne mogą wpływać na szybkość syntezy i funkcję nie-
wielkiej liczby neuroprzekaźników, w tym serotoniny, która jest następnie 
przekształcana w melatoninę. Synteza 5-hydroksytryptaminy zależy od do-
stępności jej prekursora w mózgu, aminokwasu l-tryptofanu (Trp). Trp jest 
transportowany przez barierę krew-mózg przez system, który współdzieli inne 
transportery, w tym wiele dużych obojętnych aminokwasów (LNAA). Zatem 
stosunek Trp/LNAA we krwi ma kluczowe znaczenie dla transportu Trp do 
mózgu. Produkcja melatoniny może być zwiększona przez zwiększenie spoży-
cia Trp lub zmniejszenie względnego stężenia LNAA w osoczu, a można to 
osiągnąć na kilka sposobów:

• spożywając białka zawierające więcej tryptofanu niż LNAA, 
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• spożywając produkty węglowodanowe (CHO) w celu ułatwienia 
stymulowanego insuliną wychwytu aminokwasów rozgałęzionych 
do mięśni i zwiększenia stosunku wolnych TRP do aminokwasów  
rozgałęzionych łańcuchach,

• spożywając wysokotłuszczowy posiłek, który może zwiększyć ilość 
wolnych kwasów tłuszczowych i skutkować zwiększeniem poziomu 
wolnego Trp,

• wykonując intensywny wysiłek fizyczny, powoduje on mobilizację 
niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, które konkurują z wol-
nym tryptofanem do wiązania z albuminą; tryptofan jest unikalny 
wśród aminokwasów, ponieważ wiąże się z albuminą we krwi (Hal-
son 2014).

Porównano skutki spożycia przed snem posiłku o dużej zawartości pro-
duktów węglowodanowych do posiłku o dużej zawartości tłuszczu. Yajima  
i in. donosili o zmniejszeniu głębokiego snu w pierwszej połowie nocy wśród 
badanych spożywających produkty węglowodanowe (Yajima i in. 2014).

Afaghi i in. porównali posiłki o niskim i wysokim indeksie glikemicznym 
(GI) bogate w produkty węglowodanowe (spożywane 4 godziny przed snem) 
z posiłkiem o wysokim IG (spożywane 1 godzinę przed snem), stwierdzając, 
że wcześniej spożyty posiłek o wysokim indeksie glikemicznym zmniejszał 
opóźnienie zasypiania (czas potrzebny do zaśnięcia) (Afaghi i in. 2007). 

W drugim badaniu Afaghi i in. porównali dietę o bardzo niskiej zawar-
tości produktów węglowodanowych (1% CHO, 61% tłuszczu i 38% białka) 
z dietą kontrolną o odpowiednim rozkładzie makroskładników (72% CHO, 
12,5% tłuszczu i 15,5% białka), spożywaną 4 godziny przed snem. Dieta  
o bardzo niskiej zawartości CHO zwiększała sen wolnofalowy (pierwsza głów-
na faza snu; sen o wolnych ruchach gałek ocznych; NREM) i wszystkie jego 
etapy, podczas gdy dieta kontrolna zmniejszała sen o szybkich ruchach gałek 
ocznych (REM). Wyniki tych badań mogą okazać się ważne dla sportowców, 
biorąc pod uwagę, że sen wolnofalowy jest uważany za kluczowy dla rege-
neracji fizycznej. Natomiast faza snu REM jest często uważana za ważną dla 
regeneracji psychicznej i jest okresem snu z niskim napięciem mięśniowym  
i zwiększoną skłonnością do marzeń sennych (Afaghi i in.2008).

Takie wyniki sugerują, że rodzaj makroskładników w spożywanych pro-
duktach spożywczych przed snem może potencjalnie wpływać na architekturę 
snu, przy czym rodzaj węglowodanów i czas przyjmowania posiłków uznano 
za najważniejsze zmienne (Halson, Burke, Pearce 2019).
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Stwierdzono za pomocą badania na szczurach, że stężenia tryptofanu  
w mózgu odpowiadają na sekwencyjne przyjmowanie węglowodanów i posił-
ków białkowych (Fernstrom i Fernstrom 1995).

Niewystarczające informacje uniemożliwiają jasne zalecenia dotyczą-
ce składu posiłków i snu, jednak wyżej przytoczone badania wskazują na to,  
że istnieją metody, które mogą łagodzić niektóre objawy zespołu nagłej zmia-
ny czasowej (Halson, Burke, Pearce 2019).

PODSUMOWANIE 

Odpowiednie zarządzanie wyzwaniami związanymi z jet lagiem może 
wspierać cele sportowca podczas podróży. Zaplanowanie spożycia pokarmów 
i płynów, które są odpowiednie dla planu podróży, może pomóc w ponow-
nej synchronizacji zegara biologicznego, chociaż potrzebne są dalsze badania 
nad korelacją między interwencjami żywieniowymi w celu zminimalizowania 
skutków ubocznych zespołu nagłej zmiany czasowej.
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SUDDEN TEMPORAL SHIFT SYNDROME  
AS A PROBLEM OF PROFESSIONAL ATHLETES – 

NUTRITIONAL INTERVENTIONS TO MINIMIZE  
THE SIDE EFFECTS OF AIR TRAVEL 

Abstract: Domestic and international travel represents a regular challenge 
to professional athlete. Jet lag is a consequence of long journeys, most often 
transcontinental, and the most common symptoms of let lag include distur-
bances in sleep and wakefulness, including insomnia or excessive sleepiness, 
fatigue, difficulty concentrating and general malaise. Planning food and fluid 
intake that is appropriate to the travel itinerary may help to reduce problems. 
Resynchronization of the biological clock is mainly achieved by manipulating 
the circadian cycle of light and dark exposure. More investigation of the effects 
of melatonin, caffeine, and the timing and composition of meals will allow 
clearer guidelines for their contribution to biological clock synchronization.

Key words: jet lag, nutrition, melatonine, circadian cycle
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CHOROBA ZWYRODNIENIOWA 
STAWU BIODROWEGO- 

DIAGNOSTYKA, LECZENIE

Streszczenie: Choroba zwyrodnieniowa stawów OA (ang. Osteoarthritis) to 
najczęstsza choroba obejmująca, stawy rozwijająca się na podłożu zapalnym. 
Można ją sklasyfikować na podstawie pochodzenia jako pierwotna choroba 
zwyrodnieniowa stawów oraz wtórna choroba zwyrodnieniowa stawów. Jest 
to choroba, której patofizjologia nie została do końca poznana. Czynnikami 
ryzyka rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów są wiek, płeć żeńska, otyłość, 
zmienności anatomiczne, osłabienie mięśni, urazy stawów, ryzyko zawodowe 
oraz uprawianie sportu. Celem przedstawionej pracy przeglądowej jest przy-
bliżeniem patofizjologii rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów, etiologii, 
diagnostyki radiologicznej oraz leczenia zależnego od rozległości uszkodzenia 
stawu biodrowego. Opisano rodzaje endoprotez wykorzystywanych w leczeniu 
chirurgicznym oraz rekomendacje wykonywanych zabiegów zależne od wieku 
pacjenta.

Słowa kluczowe: OA, THR, artroplastyka, osteotomia

WPROWADZENIE

Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) jest to choroba lokalizująca się 
w obrębie stawów wynikająca z szerzącej się patologii chrząstek stawowych. 
Można ją sklasyfikować na podstawie pochodzenia jako pierwotna choroba 
zwyrodnieniowa stawów oraz wtórna choroba zwyrodnieniowa stawów. Cho-
roba ta ma klinicznie specyficzny przebieg. Może prezentować objawy w posta-
ci utraty funkcji danego stawu, bądź może się rozwijać pozostając w utajeniu 
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przez długi okres. Czynnikami ryzyka rozwoju choroby zwyrodnieniowej sta-
wów są wiek, płeć żeńska, otyłość, zmienności anatomiczne, osłabienie mięśni, 
urazy stawów, ryzyko zawodowe oraz uprawianie sportu. Pierwotna OA jest 
najczęściej diagnozowanym rodzajem choroby zwyrodnieniowej bez współ-
występującego urazu oraz wymienionych powyżej czynników ryzyka rozwo-
ju choroby. Wtórna choroba zwyrodnieniowa stawów występuje z wcześniej 
zdiagnozowaną anomalią w obrębie stawu. Stany predysponujące do rozwoju 
OA to urazy, wrodzone zaburzenia funkcjonalności stawów, martwica jałowa 
kości, infekcyjne zapalenie stawów, choroba Pageta (Sen i in. 2022).  Choro-
ba zwyrodnieniowa stawu biodrowego jest jedną z najczęstszych przyczyn pa-
tologii układu ruch powodujących niepełnosprawność u osób starszych. Sza-
cuje się, że ryzyko wystąpienia choroby u osób do 85 roku życia wynosi 25%,  
a konieczność wykonania całkowitej alloplastyki stawu biodrowego u pacjen-
tów w schyłkowym stadium rozwoju choroby zwyrodnieniowej obejmującej 
staw biodrowy wynosi około 10% (Murphy i in. 2016). Choroba ta deter-
minowana jest poprzez proces miejscowego kościotworzenia. We wczesnym 
stadium przebiegu OA wykrywa się występowanie nadmiernej resorpcji kości 
charakterystycznej dla przebiegu osteoporozy (Ganz i in. 2008). Specyficzny-
mi objawami dla tej choroby są tkliwość w pachwinie oraz ograniczony zakres 
ruchu stawu biodrowego (Runhaar i in. 2021). Objawy choroby zwyrodnie-
niowej stawów ujawniają się w przypadku braku zachowania równowagi po-
między ciężarem wywierającym nacisk na staw a powierzchnią dostępną do 
utrzymania siły działającej w obrębie stawu. Z tego powodu leczenie zacho-
wawcze polega na odciążaniu stawu zajętego przez OA. Leczenie zachowawcze 
oferowane jest zazwyczaj młodym pacjentom w celu opóźnienia lub nawet 
uniknięcia konieczności wykonania zabiegu artroplastyki stawu biodrowego 
(De l’ Escalopier i in 2016).

PATOFIZJOLOGIA

OA jest to choroba rozwijająca się na obszarze całego stawu. Podstawą 
rozwoju opisywanej choroby są wzajemnie oddziaływujące na siebie czynniki 
ryzyka opisane powyżej. W połączeniu z obciążeniem mechanicznym oraz 
nieprawidłową mechaniką stawu powoduje rozwój stanu zapalnego poprzez 
gromadzące się markery prozapalne oraz proteazy pośredniczące w niszczeniu 
stawu. Dokładny mechanizm nie został jeszcze poznany. W większości przy-
padków zmiany obejmują chrząstkę stawową. Na powierzchni chrząstki poja-
wiają się nieregularności oraz ogniskowe nadżerki penetrujące chrząstkę aż do 
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kości. Rozwijający się proces degradacji szerzy się wraz z rozwojem choroby 
zajmując coraz większą powierzchnię stawu. Na poziomie mikroskopowym 
uszkodzona zostaje macierz kolagenowa chrząstki powodując proliferacje 
chondrocytów. Skutkuje to powstaniem skupisk prowadzących do przerostu 
chondrocytów przyczyniając się paradoksalnie do odbudowy chrząstki. Prze-
rośnięty fragment chrząstki kostnieje tworząc osteofity budujące zwyrodnie-
nia w obrębie stawów. Chondrocyty biorące udział w procesie pseudoregene-
racji chrząstki ulegają apoptozie po zakończonym procesie tworzenia osteofitu. 
Patologicznie zmineralizowany kolagen powoduje pogrubienie głębiej znajdu-
jącej się warstwy podchrzęstnej. W zaawansowanym stadium choroby rzadko 
występują torbiele kostne. Obserwowany jest również toczący się stan zapalny 
oraz przerost w obrębie błony maziowej. Patologiczne zmiany obserwowa-
ne są także w takich strukturach jak więzadła, torebka stawowa oraz łąkotki.  
W schyłkowym stadium choroby w obrębie zmian obserwuje się kryształy fos-
foranów wapnia oraz dihydratu pirofosforanu wapnia biorące udział w rozwo-
ju zapalenia błony maziowej stawu (Sen i in. 2022). 

EPIDEMIOLOGIA

Ryzyko wystąpienia choroby zwyrodnieniowej jest większe u płci żeń-
skiej, osób w podeszłym wieku oraz w przypadku stwierdzenia wrodzonych 
lub nabytych nieprawidłowości anatomicznych takie jak dysplazja stawu bio-
drowego. Afroamerykanie oraz Europejczycy mają podobną częstość wystę-
powania choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, jeżeli bierzemy pod 
uwagę rasę, płeć oraz wskaźniki masy ciała (Katz i in. 2021). Przewiduje 
się, że na całym świecie wraz ze starzeniem się społeczeństwa wzrośnie tak-
że częstość występowania choroby zwyrodnieniowej stawów. Mediana wieku  
w momencie wykonywania pierwotnej całkowitej alloplastyki stawu bio-
drowego wynosi 69 lat (Murphy i in. 2016). W USA do 2030r przewiduje 
znaczne przesunięcie średniej wieku pacjentów. Odsetek młodszych pacjen-
tów przed ukończeniem 65 roku życia poddawanych operacji wzrośnie do 
52% spośród wszystkich zakwalifikowanych do operacji. W Wielkiej Brytanii 
oraz Australii ta sytuacja wygląda o wiele lepiej i jest ona stabilna. Odsetek 
pacjentów poniżej 65 roku życia wynosi 36% w Wielkiej Brytanii oraz 32% 
w Australii (Ferguson i in. 2018).
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DIAGNOSTYKA

Diagnoza choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego bardzo często 
opiera się na podstawie samego obrazu klinicznego. Pomocne w postawie-
niu diagnozy oraz monitorowaniu przebiegu choroby są zdjęcia radiologiczne. 
Powszechnie używaną skalą do radiologicznej oceny stopnia zaawansowania 
choroby zwyrodnieniowej jest pięciopunktowa skala Kellgrena i Lawrencea 
(K&L). Uzyskanie 2 punktów lub więcej w skali K&L oznacza obecność zwy-
rodnienia w obrębie stawu. Objawami uzyskania wyższych punktów w skali 
K&L są zwężone szpary stawowe, zwiększone zajęcie osteofitów oraz stward-
nienia podchrzęstne. Objawowy postęp choroby może być kontrolowany 
poprzez kwestionariusz Oxford Hip Score. Ocenia on nasilenie dolegliwości 
oraz stopień dysfunkcji stawu biodrowego na podstawie objawów zgłaszanych 
przez pacjenta. Istnieją duże rozbieżności między wynikami badań radiolo-
gicznych a cechami zmian o charakterze choroby zwyrodnieniowej stawu 
biodrowego, a objawami klinicznymi prezentowanym przez pacjentów. Ob-
serwuje się pacjentów, u których obecne są zmiany w obrazie radiologicznym, 
lecz pacjent nie zgłasza żadnych dolegliwości ze strony układu ruch. Podobny 
odsetek pacjentów prezentuje objawy kliniczne bez cech choroby w obrazie 
radiologicznym (Murphy i in. 2016).

LECZENIE

Terapia farmakologiczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów 
ogranicza się do stosowania leków przeciwbólowych, niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ), dostawowych iniekcji steroidów lub kwasu hialu-
ronowego (HA). W przebiegu OA kluczowym mechanizmem patologicznym 
jest uszkodzenie chrząstki szklistej powodującej mechaniczne oraz biologicz-
ne dysfunkcje stawu. Spośród cytokin biorących udział w procesie zapalnym 
związanym z rozwojem choroby jest interleukina 1 (IL-1). Wykazano, że biał-
ko antagonistyczne receptora IL-1 (IRAP-  IL-1 receptor antagonist protein) 
będące naturalnie występującym inhibitorem IL-1 skutecznie ogranicza we-
wnątrzstawowe uszkodzenia związane z działaniem IL-1. Autologiczna kondy-
cjonowana surowica ACS (ang. autologous conditioned serum) jest przykładem 
leku przypuszczalnie pozytywnie wpływającym na leczenie choroby zwyrod-
nieniowej stawów opartej na przeciwdziałaniu skutkom działania wewnątrz-
stawowej IL-1. Orthokin oraz Onoccomed to preparaty ACS stosowane  
w leczeniu OA. Przygotowywane są z pełnej krwi żylnej inkubowanej wraz ze 
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szklanymi kulkami w celu aktywacji monocytów. Gotowy preparat zawiera 
podwyższony poziom cytokin przeciwzapalnych takich jak IRP, IL-4 oraz IL-
10. Badania pokazały, że ACS podawany samodzielnie oraz w parze z innymi 
metodami leczniczymi jest skuteczną metodą leczenia choroby zwyrodnienio-
wej stawu biodrowego (Baltzer i in. 2013).

Chirurgiczne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodro-
wego można podzielić na konserwatywne oraz radykalne. Konserwatywna 
metoda leczenia polega na  pozostawieniu uszkodzonej chrząstki. Natomiast 
radykalna metoda polega na zastąpieniu uszkodzonej chrząstki stawowej en-
doprotezą. Ten rodzaj wykonywanej operacji nosi nazwę artroplastyki stawu. 
Ilość wykonywanych konserwatywnych zabiegów na przestrzeni lat spadła ze 
względu na rozpowszechnienie całkowitej alloplastyki stawu biodrowego THR 
(ang. Total Hip Replacement). Polega ona na zastąpienie uszkodzonego stawu 
sztuczną endoprotezą. Na przełomie ostatnich dziesięcioleci ten rodzaj wyko-
nywanych operacji stał się bardzo popularny. Artroplastyka stawu biodrowego 
jest przede wszystkim wskazana u młodych pacjentów z powodu możliwości 
opóźnienia wykonania operacji polegającej na wymianie stawu. Nie zawsze 
przynosi to pożądane  długoterminowe efekty i może się to wiązać w przyszło-
ści z  koniecznością wymianą stawu biodrowego. Operacje jakie można wyko-
nać w ramach konserwatywnych metod chirurgicznego leczenia to: osteoto-
mia kości udowej, osteotomia miednicy oraz zabiegi w obrębie chrząstki oraz 
obrąbka stawowego metodą artroskopii. Osteotomia udowa polega na pozy-
cjonowaniu chrząstki stawowej względem panewki w celu uzyskania zmiany 
biomechaniki biodra w taki sposób, aby zmniejszyć napór sił działających  
w obrębie stawu biodrowego. Osteotomia szpotawości udowej wskazana jest  
w przypadku stwierdzenia dysplazji, czy martwicy w obrębie stawu biodrowego. 
Wykonanie tej operacji daje bardzo dobre efekty we wczesnym stadium choro-
by zwyrodnieniowej stawów zmniejszając ryzyko konieczności wykonania allo-
plastyki stawu biodrowego. Osteotomia miednicy jest obecnie rzadko wykony-
waną operacją, lecz zapewnia doskonałe wyniki. Kryterium klasyfikującym do 
tego rodzaju operacji jest przede wszystkim bolesne, dysplastyczne biodro u pa-
cjenta w wieku <30 lat. Osteotomia Chiari jest to osteotomia augumentacyjna, 
której celem jest zmniejszenie naprężenia kontaktowego w stawie. Bermeńska 
osteotomia  okołopanewkowa jest procedurą, której celem jest umożliwienie 
obracania się panewki wokół głowy kości udowej. Jest to operacja wykonywa-
na u pacjentów spełniających konkretne kryteria zabiegowe, dlatego ma dużą 
skuteczność oraz opóźnia konieczność wymiany biodra. Artroskopie wyko-
nuje się w przypadku zdiagnozowania konfliktu udowo-panewkowego FAI 
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(ang. Femoroacetabular Impingement). Diagnozowana jest w przypadku wystąpie-
nia zmienności anatomicznej w postaci kolizji połączenia głowy szyjki kości udowej 
a brzegiem panewki biodrowej podczas ruchu. Dolegliwość ta dotyka najczęściej  
młodych aktywnych mężczyzn. Artroskopowa lub otwarta osteochondro-
plastyka połączenia głowy kości udowej z szyjką kości udowej jest metodą 
objawowego leczenia diagnozowanej anomalii  (De l’Escalopier i in. 2016). 
Całkowita wymiana stawu biodrowego jest w 90% wykonywana z powodu 
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Pozostałe przyczyny wykony-
wania tego zabiegu to: złamanie szyjki kości udowej, jałowa martwica kości, 
dysplazja oraz stan zapalny stawu. Głównym wskazaniem do THR jest schył-
kowe zapalenie stawu z towarzyszącym bólem stawowym oraz sztywnością  
w obrębie stawu. Dostawowych wstrzyknięć kortykosteroidów nie zaleca 
się na 3 miesiące przed planowaną operacją w celu zminimalizowania ryzy-
ka infekcji (Ferguson i in. 2018). Największą poprawę jakości życia osiąga-
ją osoby w zaawansowanym stadium rozwoju choroby. Bardzo często oso-
by godzące się na operacje wymiany biodra w wczesnym stadium rozwoju 
choroby nie osiągają zamierzonej poprawy w porównaniu do osób z bardziej 
zaawansowanym stadium choroby. Dostęp do biodra uzyskuje się poprzez 
nacięcie długości 6 do 8 cm. Istnieją dwie metody mocowania endoprote-
zy stawu biodrowego: cementowa oraz bezcementowa. Obydwie odnoszą 
się do sposobu mocowania trzpienia udowego oraz komponentu panewko-
wego. Zarówno jedna, jak i druga dają podobne rezultaty, lecz dobór meto-
dy operacyjnej zależy od preferencji operatora lub ośrodka. Jedynie u osób  
w podeszłym wieku preferowaną metodą ze względu na podwyższone ryzyko 
złamania kości powinno być mocowanie cementowe (De l’ Escalopier i in. 
2016). Mocowanie bezcementowe może rzadziej wymagać rewizyji niż moco-
wania cementowe po pierwszej dekadzie od przeprowadzonej operacji, szcze-
gólnie u pacjentów poniżej 65 roku życia. Technika bezcementowa pozwala 
także uniknąć ryzyka zatorowo-zakrzepowego związanego z stosowaniem ce-
mentu do mocowania protez. Bezcementowe fiksacje najczęściej są stosowane  
w Wielkiej Brytanii, Austrii oraz USA. Opracowano także hybrydową metodę 
mocowania endoprotez polegającą na przytwierdzaniu cementem elementu 
udowego oraz bezcementowym mocowaniu panewki (Ferguson i in. 2018). 
Wyniki operacji THR są doskonałe. Rehabilitacja po wykonanej operacji jest 
zbędna, lecz niektórzy pacjenci korzystają dodatkowo z tej formy pomocy 
po wykonanej alloplastyce biodra. Pomaga ona w przywróceniu funkcji sta-
wu przed powrotem do samodzielnego funkcjonowania. Jeżeli pacjent był 
zdrowy i nie posiada żadnych problemów kardiologicznych, innych istotnych 
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chorób współistniejących oraz znajduje się w przedziale wiekowym między 45  
a 75 rokiem życia, to średni czas powrotu do wszystkich czynności życiowych 
wynosi 10 dni. Średni czas potrzebny do rozpoczęcia samodzielnego chodze-
nia wynosi 16 dni. Powrót do samodzielnego życia bez ograniczeń w codzien-
nych czynnościach życiowych wynosi w takim przypadku około 3 miesiące  
(De l’ Escalopier i in. 2016).

Przed wykonaniem przeszczepu biodra konieczny jest dobór odpowied-
niej endoprotezy. Pacjenci wybierający protezy, których będą używać, sta-
wiają coraz to większe wymagania. Wyzwaniem jest więc stworzenie protezy, 
która będzie wytrzymała oraz nie wymagała rewizji. Głowa kości udowej oraz 
panewka stawowa stanowią najważniejszą część konstrukcyjną endoprotezy. 
Istotą komponentów tworzących endoprotezę jest stosowanie materiałów nie-
wywołujących reakcji immunologicznej, wytrzymałość oraz niski stopień zu-
życia. W Wielkiej Brytanii w 2017 r. 57% wykonywanych procedur było przy 
pomocy endoprotez metalowo-polietylenowych, ceramiczno-polietylenowe 
były na drugim miejscu i obejmowały 33% wykonywanych procedur oraz 
ceramiczno-ceramiczne 9% procedur. Wcześniej używne protezy metalowo-

-polietylenowe były wysoce awaryjne ze względu na zbyt miękką strukturę po-
lietylenu używanego przy produkcji endoprotez. Obecnie używany polietylen 
jest o wiele bardziej wytrzymały. Protezy ceramiczno-ceramiczne mają wadę 
w postaci wydawanych pisków podczas jej funkcjonowania oraz są droższe od 
pozostałych. Protezy metalowo-metalowe zyskały popularność 20 lat temu, 
jednak ze względu na mniejsze zużycie w porównaniu do  ówczesnej protezy 
metalowo-poliestrowej. Minusem tych rodzaju protez okazała się konieczność 
wykonania rewizji po 10 latach, ponad to obserwowano, że zużywający się 
metal może wywoływać niepożądane reakcje immunologiczne w otaczających 
go tkankach. Gromadzące się jony metali we krwi mogą również powodo-
wać martwicę tkanek miękkich. Istnieją obawy, że implanty typu metal-me-
tal mogą przyczynić się do zwiększenia zachorowalności na raka ze względu 
na zwiększoną ekspozycję na jony metali, jednak nie zostało to jednoznacz-
nie udowodnione. Istnieje także rosnący trend obserwowany na przestrze-
ni ostatniej dekady, którego celem jest powiększanie głowy kości udowych 
produkowanych endoprotez. Zmiany konstrukcji przyczyniły się do zmniej-
szonej ilości obserwowanych zwichnięć po alloplastyce stawu biodrowego.  
We wcześniejszych latach obawiano się, iż większe głowy endoprotez wpłyną 
na trwałość i wytrzymałość polietylenu. Jednak dzięki postępowi i udosko-
naleniu polietylenu poprzez jego gęstszą i bardziej zwartą budowę możliwe  
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jest stosowanie protez o zwiększonej średnicy głowy kości udowej, która nie 
wpływa na szybsze zużywanie się podczas ich użytkowania (Ferguson i in. 2018).

PODSUMOWANIE

Istnieje wiele metod leczniczych choroby zwyrodnieniowej stawu bio-
drowego. Najistotniejsze jest jak najwcześniejsze postawienie rozpoznania 
choroby i rozpoczęcie jej leczenia w jak najwcześniejszym stadium rozwoju,  
w celu uniknięcia lub jak najdłuższego odsunięcia w czasie konieczności wy-
konania alloplastyki stawu biodrowego. Bardzo ważna jest więc edukacja 
społeczeństwa oraz niebagatelizowanie nawet najmniejszych dolegliwych ob-
jawów klinicznych ze strony układu ruchu.
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HIP OSTEOARTHRITIS- DIAGNOSTICS, TREATMENT

Abstract: Osteoarthritis (OA) is the most common disease affecting the joints 
that develops on the basis of inflammation. It can be classified according  
to its origin as primary osteoarthritis and secondary osteoarthritis.  
It is a disease whose pathophysiology has not been fully understood. The risk 
factors for the development of osteoarthritis are age, female gender, obesi-
ty, anatomical variations, muscle weakness, joint injuries, occupational risk  
and playing sports. The aim of this review is to present the pathophysiology of  
the development of osteoarthritis, etiology, radiological diagnostics and treat-
ment depending on the extent of damage to the hip joint. Types of endopros-
theses used in surgical treatment and recommendations of performed proce-
dures depending on the patient's age are described.

Keywords: Osteoarthritis, THR, arthroplasty, osteotomy
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RÓŻNICOWANIE  
I LECZENIE

Streszczenie: Zarówno klasyfikacja DSM-5, jak i ICD-11 wyróżnia sześć 
oddzielnych podtypów zaburzeń odżywiania. Część z tych chorób charakte-
ryzuje zaburzony obraz własnego ciała, niektóre jednak nie dotyczą samego 
wizerunku. Zaburzenia odżywiania często przybierają formę innych chorób, 
zarówno tych metabolicznych jak i psychiatrycznych, dlatego podczas roz-
mowy z pacjentem wskazane jest zachowanie czujności diagnostycznej. Nie-
kiedy dochodzi do współwystępowania chorób lub nakładania się objawów, 
dlatego niezbędne jest korzystanie z najnowszych kryteriów diagnostycznych. 
Jedną z najbardziej znanych chorób - jadłowstręt psychiczny można pomy-
lić z całkiem rzadko omawianą jednostką kliniczną - ARFID(ang. Avoidant/
Restrictive Food Intake Disorder). Z kolei bulimia ma wiele wspólnych 
cech z kompulsywnym objadaniem się. Leczenie zaburzeń odżywiania może  
na pierwszy rzut oka wydawać się podobne i oparte na zbliżonych zasadach, 
aczkolwiek szczególnie w kontekście terapii behawioralnej wpływ na korzystny 
efekt uzyskany przez pacjenta ma dostosowanie terapii do przyczyn i źródła 
powstałego konfliktu z pożywieniem. Farmakoterapia również może być po-
mocnym narzędziem w zwalczaniu objawów zarówno tych somatycznych, jak 
i psychiatrycznych towarzyszących zaburzeniom. Przegląd ten ma za zadanie 
usystematyzować poszczególne typy zaburzeń odżywiania i zwrócić uwagę na 
podobieństwa i różnice między nimi, a także opisać przebieg procesu diagno-
stycznego i leczniczego.

Słowa kluczowe: ARFID, BED, bulimia, anoreksja
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WPROWADZENIE

Zaburzenia odżywiania stanowią grupę chorób psychicznych, które wy-
magają leczenia. Większość ludzi kojarzy je z chorobami takimi jak jadłowstręt 
psychiczny oraz bulimia, jednakże zarówno w klasyfikacji DSM-5 jak i ICD-
11 znajduje się sześć jednostek mieszczących się w spektrum zaburzeń odży-
wiania. Oprócz dwóch wcześniej wymienionych chorób wyróżnia się także: 
kompulsywne objadanie się, ARFID (ang. Avoidant/Restrictive Food Intake 
Disorder)- zaburzenie polegające na ograniczeniu/unikaniu przyjmowania 
pokarmów, łaknienie spaczone (tzw. pica) oraz zespół przeżuwania. ICD-11 
wyróżnia także dwie dodatkowe jednostki - są to: inne specyficzne zaburze-
nia jedzenia i odżywiania (ang. Other specified feeding or eating disorder) oraz 
zaburzenia jedzenia i odżywiania, nieokreślone UFED (ang. Feeding or eating 
disorders, unspecified). Anoreksja jako najbardziej wyróżniająca się choroba jest 
poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia chorego. Charakteryzuje ją za-
burzony obraz samego siebie oraz swojego ciała. Dochodzi do tego paniczny 
lęk przed przybraniem na wadze. W rezultacie osoba cierpiąca na anoreksję 
stara się za wszelką cenę ograniczyć ilość oraz wartość energetyczną spożywa-
nego pokarmu. Może też stosować inne metody prowadzące do spadku wagi -  
wymuszanie wymiotów, nadmierną aktywność fizyczną i długotrwałe ćwi-
czenia. Zazwyczaj anoreksji towarzyszą inne objawy bądź choroby psychia-
tryczne. Często spotykana wśród takich osób jest depresja oraz zaburzenia 
osobowości. Diagnostyka anoreksji może stwarzać dużo problemów zwłaszcza 
u pacjentów z depresją. U niektórych osób dochodzi do spadku wagi poprzez 
utratę apetytu lub przekonanie pacjenta, że nie zasługuje na jedzenie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na takich pacjentów i przeprowadzić szczegółowy 
wywiad, aby nie postawić mylnej diagnozy. Dodatkowo mogą pojawić się 
objawy ze strony przewodu pokarmowego. Niekiedy anoreksja jest błędnie 
rozpoznawana u pacjentów z chorobą zapalną jelit, tyreotoksykozą, nowotwo-
rem złośliwym lub cukrzycą. 

Drugim powszechnie znanym zaburzeniem odżywiania jest bulimia.  
Od anoreksji odróżnia ją przede wszystkim obraz pacjenta - waga chorego na 
bulimię zazwyczaj mieści się w granicach normy, może też pojawić się nad-
waga. Główną cechą charakterystyczną dla bulimii są napady wilczego głodu 
prowadzące do nagłego dostarczenia bardzo dużej ilości kalorii w stosunko-
wo krótkim czasie. Towarzyszy temu poczucie braku kontroli. Osoba cho-
ra po epizodzie objadania odczuwa silne poczucie winy, co stwarza potrzebę 
oczyszczenia organizmu. Najczęściej dochodzi do prowokowania wymiotów, 
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aczkolwiek niektórzy chorzy korzystają z innych sposobów kompensacji napa-
du - głodówki, intensywnych ćwiczeń, a także leków moczopędnych lub prze-
czyszczających. Około 50% pacjentów z bulimią wykazuje objawy ADHD 
(ang. attention deficyt hyperactivity disorder) zespołu nadpobudliwości psy-
choruchowej z deficytem uwagi. Częstym zjawiskiem wśród tych pacjentów  
są także zachowania kompulsywne oraz mogą oni spełniać kryteria osobowo-
ści z pogranicza - borderline, wobec czego i w tym przypadku należy zachować 
czujność diagnostyczną. 

Zaburzeniem odżywiania na pierwszy rzut oka podobnym do bulimii 
jest kompulsywne objadanie się. Obie te jednostki można pomylić z depresją 
atypową ze względu na epizody objadania się i nadmierną potrzebą snu. Pod-
stawową różnicą u chorych na to zaburzenie jest mniejsza częstotliwość lub 
nawet brak kompensacyjnych zachowań po epizodzie objadania. Bardzo czę-
sto taki tryb życia prowadzi do otyłości (aż 30 do 45% chorych jest otyłych). 
W parze z kompulsywnym objadaniem idą także inne choroby metaboliczne 
takie jak cukrzyca lub nadciśnienie oraz dyslipidemia. 

ARFID jest zaburzeniem polegającym na ograniczeniu/unikaniu przyj-
mowania pokarmów. Przyczyną tego zaburzenia, w odróżnieniu od anoreksji, 
nie jest obawa o przybranie na wadze lecz niechęć do jedzenia spowodowana 
brakiem apetytu, brakiem zainteresowania pożywieniem lub nawet obawami 
i lękiem przed jedzeniem - z powodu zakrztuszenia, udławienia się kęsem po-
karmowym w przeszłości. Często współwystępuje z zaburzeniami lękowymi 
lub neurorozwojowymi. 

Pica, czyli inaczej łaknienie spaczone dotyczy głównie dzieci. Jej przyczy-
nami są najczęściej chęć spróbowania nowego pokarmu, znudzenie, ciekawość 
oraz poczucie wewnętrznego napięcia. Aby zdiagnozować łaknienie, spaczone 
objawy muszą utrzymywać się co najmniej miesiąc. Można ją zaobserwować 
u osób z chorobami ze spektrum autyzmu oraz schizofrenią. 

Na zespół przeżuwania składa się zwracanie uprzednio połkniętej żywności 
bez występowania nudności oraz odruchów wymiotnych (Treasure i in. 2020)

Zaburzenia odżywiania mogą wystąpić w każdym wieku niezależnie od 
płci, są jednak powszechniej spotykane wśród kobiet, zwłaszcza młodych  
i nastolatków. Systematyczny przegląd ludności  wykazał ogólną zachorowal-
ność na anoreksję wśród kobiet na 1.4% (0.1-3.6%), a wśród mężczyzn 0.2% 
(0,3-2%). Bulimia występuje częściej. U kobiet zachorowalność wynosi 1.9% 
(0,3-4,6%) a u mężczyzn 0.6% (0,3-2%). Kompulsywne objadanie dotyka 
2.8% kobiet i 1% mężczyzn. Warto mieć na uwadze, że duża część przy-
padków pozostaje niezdiagnozowana albo zaklasyfikowana do grupy UFED 
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(ang. unspecified feeding or eating disorder), czyli nieokreślonych zaburzeń 
odżywiania lub zawierających cechy więcej niż jednej jednostki chorobowej. 
Odstąpienie od idealizowania szczupłej sylwetki w mediach społecznościo-
wych, zmiany w udostępnianych treściach poprzez internet oraz propagowa-
nie zdrowego stylu życia z pozytywnym nastawieniem do własnego ciała może 
skutkować zmniejszeniem zapadalności na zaburzenia odżywiania zwłaszcza  
u młodych dorosłych i nastolatków (Hay 2020).

DIAGNOSTYKA JADŁOWSTRĘTU 
PSYCHICZNEGO I ARFID

ICD-11 określa niezbędne kryteria do postawienia rozpoznania ja-
dłowstrętu psychicznego u pacjenta. Jednym z nich jest znacząco niska masa 
ciała w stosunku do wieku, wysokości i stanu rozwoju fizycznego. Nie może 
być ona spowodowana brakiem dostępu do pożywienia. Kolejnym warun-
kiem jest, że żadna inna diagnoza nie tłumaczy lepiej stanu pacjenta. Zmianie 
wobec poprzedniego ICD-10 uległo kryterium wskaźnika BMI (ang. body 
mass index)- obecnie na anoreksję wskazuje BMI równe lub mniejsze niż 
18,5kg/m2 u dorosłych oraz BMI poniżej 5 percentyla u dzieci. Kryterium 
niedowagi może być zastąpione nagłym spadkiem masy ciała, tj. utrata ponad 
20% poprzedniej wagi w przeciągu 6 miesięcy. Kolejnym niezbędnym kryte-
rium jest wytrwałe dążenie do obniżenia masy ciała poprzez restrykcje spoży-
wania pokarmów lub inne sposoby utraty kilogramów. Zachowania te mogą 
dotyczyć długotrwałego postu, powolnego jedzenia, ukrywania pożywienia 
oraz przybierać formę kompensacyjną w postaci prowokowania wymiotów, 
zażywania leków lub intensywnych ćwiczeń. Kryterium związane z lękiem 
przed przybraniem na wadze zastąpione zostało nadmierną koncentracją na 
wyglądzie i kształcie ciała, odżywianiu i przykuwaniem uwagi do nadmier-
nego wysiłku fizycznego. ICD-11 w odróżnieniu od poprzedniej klasyfikacji 
ICD-10 wprowadza kryterium czasowe jadłowstrętu psychicznego wynoszące 
cztery tygodnie. Odchodzi się jednak od kryterium braku menstruacji (Clau-
dino i in. 2019).

W ARFID główną cechą charakterystyczną są poważne restrykcje pokar-
mowe, które prowadzą zarówno do niedoborów pokarmowych, nieadekwat-
nej suplementacji mikroskładników jak i zaburzeń wzrostu i rozwoju układu 
nerwowego w ekstremalnych przypadkach. Ograniczanie spożywania pokar-
mu może prowadzić u chorego do kłopotów w życiu społecznym, rodzinnym 
i edukacyjnym. Według kryteriów DSM-5 ARFID można stwierdzić, jeżeli 
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dochodzi do ograniczania/unikania przyjmowania pokarmów razem z przy-
najmniej jednym z poniższych: utrata wagi lub zaburzenia dorastania, niedo-
bory pokarmowe, karmienie przez zgłębnik lub konieczność suplementacji, 
ograniczenia psychospołeczne oraz utrudnione funkcjonowanie z uwagi na 
niezdolność do prawidłowego żywienia. W odróżnieniu od anoreksji, pacjent 
nie przykuwa uwagi do wyglądu własnego ciała. Chory może wręcz odczuwać 
potrzebę przybrania na wadze, lecz nie jest w stanie tego dokonać. Utrata wagi, 
podobnie jak w przypadku jadłowstrętu psychicznego, nie może być spowo-
dowana brakiem dostępu do pożywienia lub inną chorobą lepiej tłumaczącą 
objawy (Zimmerman i in. 2017).

DIAGNOSTYKA BULIMII  
I KOMPULSYWNEGO OBJADANIA

Do kryteriów niezbędnych do stwierdzenia bulimii należą przede wszyst-
kim wielokrotne, powtarzające się epizody objadania. Chory zazwyczaj nie 
ma poczucia kontroli nad swoim zachowaniem, je w samotności ze względu 
na towarzyszący przejadaniu wstyd, konsumuje pokarmy które nie występują  
w jego codziennej diecie pomimo braku uczucia głodu. Cechą bulimii po-
dobnie jak u chorych z jadłowstrętem psychicznym jest nadmierne skupienie 
uwagi na własnym wyglądzie zewnętrznym, kształcie i masie ciała. Świadczą 
o tym częste pomiary przy użyciu wagi, miarki lub codzienne oglądanie ciała 
przed lustrem. Z drugiej strony, chory może odczuwać niechęć do własne-
go ciała i pozbywać się luster z domu i otoczenia lub unikać stawania przed 
nimi, jak również zakładać luźne ubrania. Kolejnym kryterium jest przymus 
kompensacji epizodu objadania, zazwyczaj przy pomocy prowokowania wy-
miotów. Innymi mechanizmami kompensacji są post, nadmierne ćwiczenia 
fizyczne, a także leki przeczyszczające, moczopędne lub przeciwcukrzycowe. 
W diagnostyce bulimii ważne jest kryterium czasowe dotyczące epizodów 
przejadania się oraz kompensacji. Wynosi ono dla obu składowych przynaj-
mniej raz w tygodniu w ciągu ostatniego miesiąca. Wzór zachowań złożony 
z epizodu nadmiernego jedzenia oraz idącej za tym kompensacji powoduje  
u pacjenta problemy zarówno psychologiczne jak i psychospołeczne. Może 
także zaburzać jego życie rodzinne i uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Aby stwierdzić bulimię, obraz kliniczny pacjenta nie może 
spełniać kryteriów rozpoznania anoreksji (Claudino i in. 2019).

BED (ang. binge eating disorder) - kompulsywne objadanie się jest jed-
nym z częściej występujących zaburzeń odżywiania. Ze względu na to, że jest 
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oddzielną jednostką, również ma swoje kryterium czasowe. Aby stwierdzić  
u pacjenta kompulsywne objadanie, epizody muszą powtarzać się przynajmniej 
raz w tygodniu przez co najmniej trzy miesiące. Podobnie jak w przypadku 
bulimii, podczas epizodu chory traci kontrolę nad zachowaniem, konsumuje 
więcej i szybciej niż zazwyczaj w krótkim okresie czasu. Epizody przejadania 
często prowadzą do problemów psychologicznych,  społecznych i rodzinnych 
pacjenta. Powszechny jest również brak samoakceptacji i autonomii chorego. 
Badania wykazują, że u 30-80% pacjentów doświadczających kompulsywne-
go objadania współwystępują zaburzenia nastroju lub zaburzenia lękowe. Wy-
kazano również korelację BED z chorobą afektywną dwubiegunową. Główną 
różnicą w stosunku do bulimii jest brak kompensacyjnych zachowań, co także 
zostało wyodrębnione jako kryterium konieczne do spełnienia w klasyfikacji 
ICD-11. Mimo ich braku, chory wciąż przywiązuje uwagę do wyglądu wła-
snego ciała, co dodatkowo może prowadzić do obniżonego nastroju lub na-
wet zachowań samobójczych. Epizody objadania nie mogą być wytłumaczone 
poprzez inną chorobę współistniejącą, ani poprzez zażycie leków lub innych 
substancji (Agüera i in. 2020).

DIAGNOSTYKA ŁADNIENIA SPACZONEGO 
I ZESPOŁU PRZEŻUWANIA 

Pica dotyczy przeważnie dzieci, dlatego diagnoza powinna nie być po-
stawiona przed ukończeniem drugiego roku życia. To wtedy dziecko rozwi-
ja umiejętność rozróżnienia rzeczy jadalnych i tych których nie powinno się 
spożywać. Największa zachorowalność dotyczy dzieci w wieku od osiemnastu 
miesięcy do sześciu lat. Do niektórych spożywanych substancji należą ziemia, 
kreda, glina, lód, włosy, piasek i papier. Pica może dotyczyć również surowych 
pokarmów (na przykład mąki). W większości przypadków badanie fizykalne 
nie wykaże nieprawidłowości. Niektóre dzieci ze spaczonym łaknieniem mogą 
być niedożywione lub wykazywać cechy nieprawidłowości rozwojowych. Po-
zostałe objawy zależą od typu spożywanej substancji. Także i przy diagnostyce 
tego zaburzenia konieczny jest powtarzający się wzór zachowań i upór pacjenta 
w spożywaniu niejadalnych części. Warto najpierw przeprowadzić badania  
w kierunku niedoborów pokarmowych, gdyż spożywanie niejadalnych 
elementów może wynikać właśnie z deficytu któregoś z mikro- lub 
makroskładników (na przykład żelaza) (Leung i in. 2019).

Zespół przeżuwania jest funkcjonalnym zaburzeniem przewodu pokar-
mowego polegającym na cofaniu się połkniętego wcześniej kęsa pokarmowego 
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i ponownym przeżuwaniu. Może dotykać zarówno dorosłych, jak i dzieci, jed-
nakże dużo częściej pojawia się u najmłodszych. Regurgitacja zazwyczaj poja-
wiają się po 15 minutach od ukończenia posiłku. Może trwać nawet do dwóch 
godzin. Często jest mylnie diagnozowany jako refluks żołądkowo-przełykowy 
lub uporczywe wymioty. Pacjenci zgłaszają dyspepsję, wymioty i ból brzu-
cha. W wywiadzie chorobowym z przeszłości często pojawia się depresja lub 
zaburzenia lękowe. W kryteriach DSM-V zwrócono uwagę na konieczność 
wykluczenia innej choroby mogącej być przyczyną regurgutacji, w tym cho-
roby refluksowej przełyku, zwężenia odźwiernika, ale także anoreksji, bulimii, 
BED czy ARFID (Kusnik i in. 2022).

LECZENIE ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

Badania wykazują, że około 40% pacjentów u których zdiagnozowano 
anoreksję i poddano leczeniu uzyskało remisję choroby. Wstępne postępo-
wanie względem pacjenta z jadłowstrętem psychicznym zawiera w sobie do-
kładny wywiad medyczny, badanie fizykalne i uwzględnienie zarówno natury 
jak i możliwych przyczyn zaburzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
objawy psychiatryczne, historię chorób pacjenta i jego rodziny oraz dostępne 
wsparcie dla chorego. Ważne jest także stworzenie dobrej relacji z pacjentem. 
Wśród niezbędnych do wykonania badań znajduje się pomiar tętna, ciśnie-
nia tętniczego, temperatury oraz BMI pacjenta oraz dodatkowo morfologia 
krwi, elektrolity, kreatynina, mocznik, enzymy wątrobowe i pomiar glukozy 
we krwi. Konieczne jest także wykonanie EKG. Podstawą leczenia jadłowstrę-
tu jest psychoterapia behawioralna, której rodzaje różnią się w zależności od 
wieku pacjenta. U młodocianych najlepszym efektem cieszą się FBT (ang.  
family based treatment), gdzie podstawową cechą jest pomoc rodziców w edu-
kacji i rozmowie z młodym pacjentem pod nadzorem lekarza w warunkach 
ambulatoryjnych. Kolejną efektywną terapią jest MFT (ang. Maudsley family 
therapy) która również opiera się na aktywnym uczestnictwie rodziców w le-
czeniu. Wśród anoreksji osób dorosłych efektywnością cieszy się wzmocniona 
terapia poznawczo-behawioralna CBT-E (ang. Cognitive Behavioural Thera-
py-Enhanced) składająca się z czterech etapów. Najpierw lekarz skupia się na 
relacji pacjenta z jedzeniem i próbuje pomóc mu ustabilizować regularną ru-
tynę spożywania posiłków. W drugim etapie lekarz rejestruje progres pacjenta 
i planuje dalszy przebieg terapii. Etap trzeci polega na zrozumieniu przyczyn 
i procesów myślowych pacjenta które powstrzymują go spożywania pokar-
mu. W ostatnim etapie kładzie się nacisk na wdrożenie dobrych nawyków 
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i schematów myślenia pacjenta w przyszłości. Do innych terapii należą psy-
choterapia psychodynamiczna oraz tzw. MANTRA (ang. Maudsley model  
of anorexia nervosa treatment for adults). Jej główną zaletą jest powiązanie 
wyniszczającego zachowania z temperamentem i zaburzeniami osobowości 
pacjenta w celu lepszego zrozumienia podłoża problemu. Leczenie farmako-
logiczne jest ograniczone, gdyż w badaniach klinicznych nie wykazano przy-
rostu masy ciała u osób chorych na anoreksję jako efektu stosowania leków 
przeciwdepresyjnych. Wykazano jednak, że u pacjentów z jadłowstrętem psy-
chicznym korzystne efekty przynosi olanzapina. Jest atypowym lekiem prze-
ciwpsychotycznym i ma pozytywny wpływ na obniżenie lęku u pacjentów  
w okresie ponownego karmienia. Nie można zapomnieć także o leczeniu die-
tetycznym. W zależności od wieku, chorób towarzyszących i czasu trwania 
jadłowstrętu  zaleca się przybieranie na wadze od 500g do 1400g na tydzień. 
Istotne jest też uzupełnienie niedoboru pierwiastków, zwłaszcza potasu, ma-
gnezu i fosforanów oraz prewencja osteoporozy (Zipfel i in. 2015).

Leczenie bulimii jest wciąż obiektem badań. Nie ma silnych dowodów 
na wysoką efektywność jednego rodzaju psychoterapii, aczkolwiek największą 
popularnością cieszy się terapia poznawczo-behawioralna dla pacjentów z bu-
limią CBT-BN (ang. cognitive behavioural therapy for bulimia nervosa). Udo-
wodniono, że może mieć korzystne efekty w postaci złagodzenia objawów, po-
dobnie jak terapia interpersonalna. Wykazano także wpływ niektórych leków 
przeciwdepresyjnych na zmniejszenie dolegliwości w porównaniu z placebo. 
Do leków tych należy między innymi fluoksetyna i citalopram. Inhibitory 
MAO, pomimo braku dowodów na zmniejszanie dolegliwości związanych  
z chorobą mogą być przyczyną zwiększenia ilości remisji (Hay i in. 2010).

BED (kompulsywne objadanie) często jest pomijane w diagnostyce  
i przez to niewielka liczba pacjentów uzyskuje właściwe leczenie skutkujące 
remisją. Leczeniem pierwszego rzutu jest psychoterapia poprzedzona edukacją 
pacjenta. Największą efektywnością cieszą się terapia poznawczo-behawioral-
na, interpersonalna oraz terapia dialektyczno-behawioralna. Zazwyczaj nie 
skutkują one utratą masy ciała, dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi pa-
cjentów na właściwe odżywianie i umiarkowane ćwiczenia fizyczne. W cięż-
kich przypadkach zastosowanie znajduje farmakoterapia, głównie leki prze-
ciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe, a także leki stosowane w leczeniu ADHD.  
Jedynym lekiem zarejestrowanym w leczeniu kompulsywnego objadania  
u osób powyżej 18 roku życia jest dimezylan lisdeksamfetaminy (LDX). 
Jest to środek pobudzający ośrodkowy układ nerwowy stosowany przede  
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wszystkim u osób z ADHD, u których leczenie metylfenidatem nie przyniosło 
oczekiwanych korzyści (Guerjikova i in. 2017)

Główny cel leczenia ARFID jest podobny jak w przypadku innych za-
burzeń odżywiania prowadzących do niedowagi lub wyniszczenia organizmu. 
Niektórzy pacjenci mogą być leczeni ambulatoryjnie, inni wymagają obser-
wacji w warunkach szpitalnych. Niekiedy niezbędne okazuje się zastosowanie 
zgłębnika pokarmowego lub suplementów odżywczych, a nawet gastrosto-
mii. Pacjenci cierpiący na ARFID są bardziej chętni do współpracy i częściej 
podejmują żywienie dojelitowe niż pacjenci doświadczający innych zaburzeń 
odżywiania. Kolejną ważną składową leczenia jest suplementacja witamin  
i minerałów, których niedobór wykazały uprzednie badania laboratoryjne. 
Niektórzy pacjenci odnoszą korzyści ze stosowania cyproheptadyny, anta-
gonisty receptora H1 I generacji, zarejestrowanego w leczeniu chorób aler-
gicznych. Badania wykazują, że cyproheptadyna wpływa na wzrost masy ciała  
i regularność posiłków wśród dzieci w wieku od 7 miesięcy do 6 lat. Innymi 
lekami które mogą mieć korzystny wpływ na zmniejszenie dolegliwości lęko-
wych podczas jedzenia są mirtazapina i lorazepam, a także olanzapina która 
łagodzi niechęć pacjenta do jedzenia. Nie można pominąć także leczenia psy-
chologicznego. Także z myślą o tym zaburzeniu odżywiania stworzono terapię 
poznawczo-behawioralną tzw. CBT-AR (ang. cognitive-behavioural therapy 
for ARFID). Proponowana jest pacjentom w wieku 10 lat lub starszym, którzy 
nie są zależni od żywienia dojelitowego (Brigham i in. 2018)

Pica pojawia się u dzieci, które mają już rozwiniętą zdolność do oce-
ny jadalności substancji. W pierwszej kolejności rodzice dziecka powinni 
zapewnić mu stałą opiekę i edukować w zakresie spożywania pokarmu oraz 
kontrolować zachowania dziecka. Jeżeli taka postawa wyczekująca zawiedzie, 
pomocna może okazać się terapia behawioralna, terapia rodzinna lub psy-
choterapia. Dzieci z niedokrwistością z niedoboru żelaza powinny korzystać 
z suplementacji. Pica może prowadzić do powikłań takich jak niedrożność 
przewodu pokarmowego, co powinno być natychmiast rozpoznane i poddane 
leczeniu (Leung i in. 2019)

Leczenie zespołu przeżuwania zakłada edukację pacjentów z zakresu 
przyczyn i mechanizmu choroby oraz wskazanie technik behawioralnych 
umożliwiających redukcję częstotliwości pojawiania się epizodów. Jedną  
z nich jest oddychanie za pomocą przepony. Powinno być zapoczątkowane po 
zakończeniu posiłku lub gdy pacjent spodziewa się regurgitacji. Leczenie far-
makologiczne jest zarezerwowane dla pacjentów którym nie pomogła terapia 
behawioralna. W źródłach można znaleźć informacje o pozytywnych efektach 
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działania baklofenu, który przeciwdziała relaksacji dolnego zwieracza przełyku 
(LES), tym samym zmniejszając ryzyko zwracania pokarmu (Kusnik i in. 2022)

PODSUMOWANIE

Każda z chorób należących do spektrum zaburzeń odżywiania ma swoje 
podłoże w psychice i sposobie myślenia pacjenta. U niektórych pacjentów 
wzór zachowań i negatywne nastawienie do pożywienia jest na tyle długotrwa-
łe i nasilone, że nie zgadzają się na pomoc zarówno najbliższych, jak i lekar-
ską. Leczenie za pomocą terapii behawioralnej jest stosunkowo czasochłonne.  
Pacjent, jak i lekarz muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż pierwsze efekty 
leczenia pojawią się dopiero po pewnym okresie. Należy mieć jednak na uwa-
dze, że rozwinięcie nowych nawyków wymaga odpowiedniej ilości czasu i chę-
ci pacjenta. Zaburzenia odżywiania mogą stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia, a nawet życia. Bardzo istotne jest także zbudowanie odpowiedniej 
relacji z pacjentem, gdyż terapia nie powinna być formą przymusu lecz prze-
jawem chęci do zmiany. Tylko wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo osią-
gnięcia stabilnych i pożądanych efektów, a nawet całkowitej remisji choroby. 
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EATING DISORDESR- DIAGNOSTICS, 
DIFFERENTIATION, TREATMENT

Abstract: Both the DSM-5 and ICD-11 classification differentiates six sepa-
rate subtypes of eating disorders. Some part of these diseases are characterised 
as disturbance of self-body image, some of them, however don't particular-
ly focus on appearance. Eating disorders often mimic other diseases, such as 
metabolic ones, as well as psychiatric disorders. That's why it is essential to 
remain alert and focused during diagnostic process. It is common that diseases 
co-occur together or symptoms layer in a patient, therefore using diagnostic 
criteria is a necessity to a proper diagnose. One of the most known eating 
disorder - anorexia nervosa can be easily mistaken with less popular and often 
unsung disease – ARFID (ang. Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder). 
On the other hand second well-known disease bulimia shares many features 
with binge eating disorder. Treatment of eating disorders is seemingly similar 
among cases, although an adjustment of the therapy (especially behavioural 
therapy) to the particular patient, his thoughts and origins of his eating incom-
modities has the main impact on the treatment outcomes. Pharmacological 
treatment is also an useful tool when it comes to overcoming both somatic, as 
well as psychiatric symptoms. This review is aimed at systematizing individual 
types of eating disorders and pointing out similarities and differences between 
them. The last part describes the diagnostic and treatment process.
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