


ZDROWIE CZŁOWIEKA –  
WYZWANIE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Redakcja

Milena Kobylińska
Katarzyna Kurowska 

Rafał Stachyra







REDAKCJA:

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO: MILENA KOBYLIŃSKA 

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO: KATARZYNA KUROWSKA 

SEKRETARZ: RAFAŁ STACHYRA

REDAKCJA TECHNICZNA:

Karolina Szwedzka

Adrianna Wąsik

Martyna Andreew

Kamila Kalinowska

Recenzja

dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna,  
                 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

dr n. o zdr. Leszek Marzec,  
                 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

dr Marlena Bartusek,  
                 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Korekta redaktorska i skład

Karol łukomiak

Projekt Okładki 

Karol łukomiak

 
© copyright by authors & ArchaeGraph

ISBN: 978-83-67074-85-8

Wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej wydawcy:

www.archaegraph.pl

ArchaeGraph
Wydawnictwo Naukowe



SPIS TREŚCI

Wstęp 7

Dominik Maj, Małgorzata Wieteska,  
Monika Wacławska, Marcelina Wacławska
Związek pomiędzy poziomem witaminy D 
a przebiegiem klinicznym COVID-19  9

Monika Wacławska, Marcelina Wacławska, Małgorzata Wieteska,  
Dominik Maj, Natalia Tyszczuk, Hubert Rogala
Wpływ pandemii COVID-19 
na rozwój zaburzeń zdrowia psychicznego 21

Gabriela Grylowska
Znaczenie ćwiczeń fizycznych w terapii zaburzeń lękowych 
i depresyjnych oraz zespołu stresu pourazowego   33

Małgorzata Wieteska, Dominik Maj, Monika Wacławska, 
Marcelina Wacławska, Natalia Tyszczuk, Hubert Rogala
Suplementacja kwasu foliowego u kobiet w ciąży – przegląd literatury    49

Emilia Kowalczyk, Natalia Kluz, Sylwia Koziej,  
Julia Zarychta, Adrian Kowalczyk
Ocena praktycznej realizacji zaleceń 
dotyczących kontaktu „skóra do skóry” po urodzeniu  59

Marta Figlarz, Kinga Godawska, Eliza Kaszubowska, Barbara Szylar
Fitoterapia w zakażeniach układu moczowego u kobiet  75





7

WSTĘP

Zdrowie jest to pierwsza rzecz, której życzymy sobie, jak i naszym bli-
skim. Stanowi ono najwyższą wartość dla człowieka. Nie zapewni go nam 
jedynie brak choroby czy kalectwa. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) „zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko jej brakiem – 
obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”. Znajomość deter-
minantów zdrowia jest podstawą do wdrożenia właściwych działań profilak-
tycznych, które pozwolą na zachowanie prawidłowego dobrostanu organizmu 
człowieka. 

Autorzy rozdziałów niniejszej publikacji omawiają doniesienia na temat 
wybranych zagadnień nauk o zdrowiu. Wierzę, że monografia ta stanowi waż-
ny wkład w tę dyscyplinę nauki i pogłębi wiedzę czytelnika na temat zdrowia 
człowieka i jego uwarunkowań. 

Pragnę serdecznie podziękować Recenzentom, Autorom rozdziałów, 
Wydawnictwu Naukowemu ArchaeGraph, członkom Redakcji Technicznej 
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej monografii. 

Życzę owocnej lektury – niech stanie się inspiracją do podjęcia badań 
naukowych.

Milena Kobylińska

Redaktor naczelna
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DOMINIK MAJ1, MAŁGORZATA WIETESKA2,  
  MONIKA WACŁAWSKA2, MARCELINA WACŁAWSKA2

1 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  

i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań 
Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZWIĄZEK POMIĘDZY POZIOMEM 
WITAMINY D  

A PRZEBIEGIEM KLINICZNYM 
COVID-19

Streszczenie: Witamina D, choć powszechnie nazywana jest witaminą, to jeśli 
chodzi o jej budowę jest ona hormonem steroidowym. Niedobór witaminy 
D dotyka do 50% populacji na całym świecie, a pandemia COVID-19 przy-
czyniła się do zmniejszenia ekspozycji na światło słoneczne, a co za tym idzie 
również syntezę witaminy D w skórze. Celem artykułu jest wykazanie korelacji 
pomiędzy poziomem witaminy D a przebiegiem klinicznym COVID-19. W 
organizmie pełni ona wiele ważnych funkcji, w tym przyczynia się do prawi-
dłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Ostatnie badania wykazu-
ją, że niski poziom witaminy D może być czynnikiem predykcyjnym ciężkiego 
przebiegu COVID-19 i co za tym idzie pacjenci są bardziej narażeni na gorsze 
rokowanie i wyższą śmiertelność w przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
Z drugiej strony przypadki charakteryzujące się łagodnym przebiegiem klinicz-
nym, związane są z wyższym stężeniem witaminy D. Wydaje się, że posiada 
ona właściwości łagodzenia przebiegu infekcji oraz zmniejszenia ryzyka zacho-
rowania na COVID-19.

Słowa kluczowe: witamina D, COVID-19, SARS-CoV-2, cytokiny
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WPROWADZENIE 

Pandemia COVID-19 od jakiegoś czasu stanowi nowe globalne wy-
zwanie dla zdrowia publicznego. Wywołujący ją wirus SARS-CoV-2 w szyb-
kim czasie rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując i przyczyniając się 
do śmierci milionów osób. Przebieg choroby może być zarówno ostry jak  
i łagodny.  Do jej najczęstszych objawów należą gorączka, zmęczenie, suchy 
kaszel czy utrata węchu. Metody terapeutyczne stosowane w przebiegu CO-
VID-19 opierają się na leczeniu objawowym, a w obniżaniu ryzyka zacho-
rowania, szczególnie istotna wydaje się być profilaktyka pierwotna (Shako-
or i in. 2020, Hu i in. 2021, Salian i in. 2021). Patogeneza choroby jest 
złożona, a w odpowiedź immunologiczną organizmu zaangażowanych jest 
wiele komórek układu odpornościowego gospodarza. Może dochodzić do 
masywnej odpowiedzi zapalnej związanej z wydzielaniem cytokin oraz che-
mokin prozapalnych, zwanej burzą cytokinową. Wiąże się ona ze zwiększo-
ną śmiertelnością pacjenta (Yuki i in. 2020, Soy i in. 2021). Istnieje wiele 
czynników korelujących z cięższym przebiegiem COVID-19 do których na-
leżą między innymi płeć męska, palenie papierosów, współistnienie cukrzycy 
czy też nadciśnienia tętniczego (Rahman i in. 2020). Ostatnie badania na-
ukowe wykazują, że niski poziom witaminy D w organizmie również może 
być związany z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 (Carpagnano   
i in. 2020). Witamina D jest jedną z wielu ważnych substancji, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Oprócz udziału  
w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej może także wpływać na zdol-
ność regulacji komórkowej odpowiedzi immunologicznej oraz wspomagać 
właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego. (Pludowski i in. 2018). 
Niedobory witaminy D są obecne aż u 50% populacji na całym świecie. Taki 
stan przyczynia się do obniżenia stężenia wapnia w surowicy oraz wzrostu 
stężenia parathormonu, doprowadzając do resorpcji kostnej skutkiem, czego 
może być osteopenia i osteoporoza (Nair i in. 2012). Wykazano, że niedobór 
witaminy D predysponuje również do zachorowania na COVID-19. Według 
badań aż 43% wszystkich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 ma 
obniżone poniżej normy stężenie witaminy D (Ghasemian i in. 2021). Po-
nadto, suplementacja witaminy D i utrzymywanie jej stężenia w surowicy 
na poziomie 75-125 nmol/l wywiera korzystny wpływ na ogólny stan zdro-
wia, wspomagając funkcjonowanie układu odpornościowego (Pludowski   
i in. 2018).
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WITAMINA D

Witamina D, choć powszechnie nazywana jest witaminą, to w rzeczy-
wistości jest hormonem steroidowym. Jej pozbawione aktywności biolo-
gicznej formy: ergokalcyferol (witamina D2) oraz cholekalcyferol (witamina 
D3), przez metabolizm wątrobowy i nerkowy są przekształcane w organizmie  
w bardziej aktywne postaci. Głównym źródłem witaminy D2  jest dieta bo-
gata w tłuste ryby (takie jak makrela, łosoś, tuńczyk, sardynki) oraz wybrane 
produkty mleczne (między innymi mleko, czy sery wolno dojrzewające). Na-
tomiast witamina D3 jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promienio-
wania UVB, które wywodzi się ze światła słonecznego. Zarówno witamina 
D2, jak i witamina D3, ulegają w wątrobie hydroksylacji, której produktem 
są prohormony 25-hydroksywitamin D (kalcydiol). Ulegają one następnie 
przekształceniu w nerkach aktywny biologicznie hormon, a więc w 1,25-di-
hydroksywitaminę D (inaczej nazywany kalcytriolem) (Haines i in. 2012). 
Niedobór witaminy D dotyka aż 50% populacji na całym świecie. Wpływ na 
to mają zarówno styl życia (mała aktywność fizyczna na świeżym powietrzu), 
postęp cywilizacyjny (stosowanie kremów przeciwsłonecznych), jak i czynniki 
środowiskowe (wzrost zanieczyszczenia powietrza w ostatnich latach). Prowa-
dzi to do zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie społeczne, co ograni-
cza syntezę witaminy D3 w skórze. Ponadto niemowlęta, osoby starsze, otyłe,  
o ciemniejszej karnacji, przyjmujące niektóre leki (w tym przeciwdrgawkowe) 
oraz cierpiące na zespoły złego wchłaniania, także są bardziej narażone na 
hipowitaminozę. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma negatywnymi 
konsekwencjami dla organizmu ze względu na indukowanie nieprawidło-
wości w metabolizmie wapnia i fosforu. Skutkiem tego jest wzrost stężenia 
parathormonu w surowicy, resorpcja kości, a w konsekwencji osteopenia  
i osteoporoza, a w młodszej populacji – krzywica. Korzyści płynące z suple-
mentacji witaminy D są szerokie i zróżnicowane. Według badań witamina  
D może wykazywać działanie ochronne przed rozwojem raka jelita grubego 
oraz raka piersi. Ponadto zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, 
cukrzycy typu 2, depresji, choroby Parkinsona i nadciśnienia tętniczego (Nair  
i in. 2012). Dodatkowe korzyści, które niesie za sobą suplementacja witaminy 
D, to modulacja wzrostu wraz z różnicowaniem komórek oraz wspomaganie 
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego (w tym limfocytów 
i cytokin przeciwzapalnych takich jak IL-4, czy IL-5). Utrzymywanie stężenia 
witaminy D w organizmie na poziomie 75-125 nmol/l wywiera korzystny 
wpływ na ogólny stan zdrowia. W osiągnięciu tego celu stosuje się dawki 
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suplementacyjne witaminy D, które zależnie wieku, masy ciała, stanu ogól-
nego organizmu i pochodzenia etnicznego pacjenta, wahają się przeważnie 
od 400 do 2000 IU/dzień. Działania niepożądane wynikające z zastosowania 
zbyt dużej dawki witaminy D są rzadkie i ograniczają się przede wszystkim  
do hiperkalcemii oraz hiperkalciurii (Pludowski i in. 2018). Polskie Towa-
rzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej rekomenduje indywidualne 
dostosowanie dawki witaminy D, przede wszystkim w oparciu o wiek pa-
cjenta. Noworodki urodzone w terminie i niemowlęta (do 12 miesiąca życia) 
powinny przyjmować witaminę D w dawce 400 IU/dzień. U zdrowych dzieci 
w wieku od 1 do 10 roku życia, u młodzieży od 11 do 18 roku życia oraz  
u dorosłych od 19 do 65 roku życia - suplementacja nie jest konieczna  
(a jedynie zalecana i bezpieczna) od maja do września przy odpowiednim po-
ziomie dziennego nasłonecznienia (minimum 15 minut/dobę, w godzinach 
10:00-15:00, przy odkrytych nogach i przedramionach). Jeśli powyższe wa-
runki nie są spełnione, zalecana dawka wynosi 600-1000 IU/dzień u dzieci od 
1 do 10 roku życia, 800-2000 IU/dzień u młodzieży od 11 do 18 roku życia 
i 800-2000 IU/dzień u dorosłych od 19 do 65 roku życia. Dokładna dawka 
suplementacyjna witaminy D powinna być ustalana w oparciu o masę ciała 
pacjenta i dawkę witaminy uzupełnianą poprzez codzienną dietę. Seniorom 
od 65 roku życia do 75 roku życia, a także osobom o ciemnej karnacji, ze 
względu na osłabioną syntezę w skórze witaminy D, zaleca się stosowanie 
dawek wynoszących 800–2000 IU/dobę. Ponadto najstarsze osoby, w wieku 
powyżej 75 roku życia, ze względu na pogorszenie syntezy skórnej, potencjal-
nie zmniejszone wchłanianie z przewodu pokarmowego i spowolnienie proce-
sów metabolicznych, powinny dziennie suplementować witaminę D w dawce 
2000–4000 IU (Rusińska i in. 2018).

INFEKCJA COVID-19

COVID-19 to nowe globalne wyzwanie dla zdrowia publicznego, które 
po raz pierwszy zostało zidentyfikowane w Chinach w mieście Wuhan pod 
koniec 2019 roku. Od tamtego czasu wirus SARS-CoV-2 błyskawicznie roz-
przestrzenił się na całym świecie, infekując miliony ludzi. Mediana wieku za-
chorowania na COVID-19 w populacji wynosi 50 lat, natomiast spektrum 
objawów jest szerokie oraz zróżnicowane. Przebieg choroby może być zarów-
no ostry (typowy dla osób starszych, szczególnie po 60 roku życia) jak i łagod-
ny (80% wszystkich przypadków, typowy dla osób młodszych), a jego ma-
nifestacja kliniczna obejmuje najczęściej gorączkę, zmęczenie i suchy kaszel. 
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Pozostałe możliwe objawy to ból głowy, biegunka, zaburzenia węchu i smaku, 
utrata apetytu, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, gorsze samo-
poczucie ogólne, a nawet krwioplucie. Dotychczasowe opcje terapeutyczne 
koncentrują się na leczeniu objawowym, a w minimalizacji ryzyka zachorowa-
nia, szczególnie istotna wydaje się być profilaktyka pierwotna. Obejmuje ona 
stosowanie szczepień ochronnych, noszenie maseczek, zachowanie dystansu 
społecznego, dezynfekcję rąk i przestrzeganie innych zasad higieny. Jest to 
tak ważne, ponieważ wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest drogą kropelkową  
(w wyniku kaszlu i kichania) poprzez unoszące się w powietrzu cząstki wiruso-
we (Shakoor i in. 2020, Hu i in. 2021, Salian i in. 2021). Immunopatogeneza 
COVID-19 jest złożona, a w odpowiedź zapalną organizmu zaangażowanych 
jest wiele komórek układu odpornościowego gospodarza. W procesie wni-
kania wirusa do komórek pacjenta, kluczową rolę odgrywa receptor enzymu 
konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), którego zwiększona ekspresja obser-
wowana jest w płucach, sercu, jelicie krętym, nerkach oraz pęcherzu moczo-
wym. W dalszej odpowiedzi immunologicznej udział biorą między innymi 
makrofagi, komórki dendrytyczne, limfocyty T (CD4 i CD8), limfocyty B, 
cytokiny prozapalne (ze szczególnym uwzględnieniem IL-6 i IL-10 u pacjen-
tów z ciężkim przebiegiem choroby), a także swoiste przeciwciała (Yuki i in. 
2020). U pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu 
COVID-19, zaobserwowane zostało zjawisko burzy cytokinowej. Jest to ma-
sywna odpowiedź immunologiczna związana z ogromną ilością cytokin oraz 
chemokin prozapalnych, wydzielanych przez makrofagi i komórki dendry-
tyczne, które są aktywowane z powodu nadmiernej i ciągłej stymulacji układu 
odpornościowego. Wiąże się ona ze zwiększoną śmiertelnością i gorszym ro-
kowaniem pacjenta (Soy i in. 2021).

Istnieje szereg czynników predysponujących do cięższego przebiegu in-
fekcji COVID-19. Wśród nich najważniejsze to płeć męska, palenia papie-
rosów oraz dodatni wywiad medyczny w kierunku chorób współistniejących: 
nadciśnienia tętniczego i cukrzycy (Rahman i in. 2020). Co za tym idzie, ba-
dania pokazują, że wśród osób zmarłych z powodu COVID-19, obserwuje 
się wyższą częstość występowania nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i chorób 
układu oddechowego niż w populacji ogólnej. Przyczyna tego zjawiska leży 
na poziomie molekularnym i ma związek ze zmniejszoną odpowiedzią im-
munologiczną na obecność wirusa oraz dysregulacją cytokin (w nadciśnieniu 
tętniczym), nasiloną prozapalną ekspresją cytokin predysponującą do wystą-
pienia burzy cytokinowej (w cukrzycy), a także występującą wyjściowo pre-
dyspozycją do niedotlenienia organizmu (z powodu istniejących uprzednio 
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chorób płuc) (Gold i in. 2020). Również starszy wiek (powyżej 60 roku ży-
cia), podwyższone stężenie D-dimerów (powyżej 0,243 μg/ml) i hipoksja, są 
prognostykami ciężkiego przebiegu COVID-19men (Gong i in. 2021). Ze 
względu na masywną liczbę zachorowań podczas pandemii i idącą za tym 
ogromną liczbą pacjentów hospitalizowanych, lekarze dążą do opracowania 
skutecznej metody walidacji chorych pod kątem oceny ryzyka rozwinięcia 
ciężkiej postaci COVID-19. Według najnowszych doniesień medycznych, 
istotne monitorowane w czasie pobytu szpitalnego parametry kliniczne obej-
mują kontrolę wartości: APTT, CRP, D-dimerów, hemoglobiny, limfocytów, 
białka całkowitego, mocznika i białych krwinek. Właściwa selekcja chorych 
predysponowanych do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia pozwoliłaby na 
szybszą oraz skuteczniejszą pomoc tej grupie pacjentów (Bakin i in. 2021). 
Ostatnie badania pokazują, że również niski poziom witaminy D w organi-
zmie może być predyktorem ciężkiego przebiegu COVID-19 u pacjentów 
i rozwinięcia przez nich (w przebiegu infekcji) ostrej niewydolności oddecho-
wej. Tym samym, pacjenci z niedoborami witaminy D są bardziej narażeni 
na gorsze rokowania i wyższą śmiertelność w przebiegu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (Carpagnano i in. 2020).

KORELACJA

Witamina D może jednocześnie charakteryzować się działaniem proza-
palnym, jak i przeciwzapalnym, zależnie od docelowych tkanek i komórek, 
na które oddziałuje. Posiada zdolności regulacji komórkowej odpowiedzi im-
munologicznej (na poziomie cytokin takich jak  IL-1, IL-6, IL-10 i TNFα), 
a także hamuje rozwój burzy cytokinowej w organizmie. Poziom witaminy 
D w organizmie pacjentów z COVID-19 jest odwrotnie proporcjonalny 
do poziomu IL-6, która wpływa na odpowiedź zapalną, a jej podwyższony 
poziom wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby i gorszym rokowaniem.  
Ponadto witamina D wzmacnia wrodzoną komórkową odpowiedź odporno-
ściową za pośrednictwem stymulacji syntezy peptydów antydrobnoustrojowych  
(w tym ludzkiej katelicydyny - LL-37, czy defensyn), a także poprzez zwięk-
szenie produkcji tlenku azotu (NO) w nabłonku oddechowym. Badania wska-
zują, że pacjenci z niedoborem witaminy D są narażeni na cięższy przebieg 
COVID-19 i dłuższą hospitalizację, której czas ulega skróceniu w przypadku 
wyrównania poziomu witaminy D w organizmie podczas pobytu w szpita-
lu. Leczenie to prowadzi również do zmniejszenia śmiertelności, związanej  
z infekcją COVID-19, 2,14 razy w porównaniu z pacjentami z nieleczonym 
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niedoborem witaminy D (Gönen i in. 2021, Campi i in. 2021, Oristrell  
i in. 2022). Co więcej, przypadki charakteryzujące się łagodnym lub skąpo 
objawowym przebiegiem klinicznym, związane są z wyższym stężeniem wi-
taminy D (Campi i in. 2021). Niedobór witaminy D predysponuje do za-
chorowania na COVID-19. Według prowadzonych badań, ryzyko rozwinię-
cia COVID-19 u osób z obniżonym stężeniem witaminy D, jest trzykrotnie 
wyższe niż w populacji ogólnej. Aż 43% wszystkich pacjentów zakażonych 
wirusem SARS-CoV-2 cierpi na niedobór witaminy D, a jej średnie stężenie 
u pacjentów z COVID-19 przyjmuje niskie wartości. Niski poziom witaminy 
D pozostaje także w ścisłym związku z chorobami współistniejącymi takimi 
jak nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, przewlekła choroba 
nerek, cukrzyca, otyłość czy choroby układu oddechowego, będącymi jedno-
cześnie czynnikami ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19. Zatem niski 
poziom witaminy D w surowicy krwi, zarówno w sposób bezpośredni, jak  
i pośredni, wiąże się z gorszymi rokowaniami dla pacjentów zakażonych wi-
rusem SARS-CoV-2 (Ghasemian i in. 2021). Wynika z tego obserwowana 
korelacja pomiędzy niskim poziomem witaminy D w surowicy, a zwiększo-
ną potrzebą opieki szpitalnej oraz sztucznej wentylacji (Ghelani i in. 2021).  
Z drugiej strony, witamina D wywiera protekcyjny wpływ na tkankę płucną 
w przebiegu śródmiąższowych zapaleń płuc. Dzieje się to poprzez tłumienie 
prozapalnej produkcji cytokin, modulację aktywności neutrofili i niszczenie 
wirusów posiadających otoczkę (Campi i in. 2021). Ponadto, niższe ryzyko 
zachorowania na COVID-19 obserwuje się w krajach o wyższej ekspozycji 
na promieniowanie słoneczne, a także w miesiącach letnich, ze względu na 
wzmożoną w skórze syntezę witaminy D, która wykazuje działanie ochronne 
przed zachorowaniem (Whittemore 2020). Podsumowując, suplementacja 
witaminy D wywiera hamujący wpływ na rozwój ostrych infekcji dróg odde-
chowych o etiologii wirusowej. Trwają badania, jednak już teraz wydaje się, 
że posiada ona właściwości łagodzenia przebiegu infekcji oraz zmniejszenia 
ryzyka zachorowania na COVID-19 (Shah i in. 2021, Teshome i in. 2021).

PODSUMOWANIE

Co druga osoba na świecie cierpi na niedobór witaminy D w surowicy, 
a globalna pandemia COVID-19 i związana z nią izolacja, jeszcze bardziej 
ograniczyły aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, a co za tym idzie, rów-
nież syntezę witaminy D w skórze (Nair i in. 2012 s.118-126). Z względu 
na dowody naukowe, które sugerują, że utrzymanie stężenia witaminy D na 
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prawidłowym poziomie, chroni przed zachorowaniem oraz ciężkim przebie-
giem infekcji wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, tak ważna jest suplemen-
tacja witaminy D (Shah i in. 2021, Teshome i in. 2021). Regularna suplemen-
tacja witaminy D, obok stosowania szczepień ochronnych, noszenia maseczek, 
czy zachowania dystansu społecznego, stanowi potencjalne narzędzie w walce 
z pandemią COVID-19 (Brenner 2021). Ze względu na wysokie bezpieczeń-
stwo i szeroką dostępność witaminy D, według badań właściwa jest polityka 
zdrowia publicznego ukierunkowana na profilaktyczną suplementację wita-
miny D lub wzbogacanie nią żywności (Kara i in. 2020). Utrzymanie w spo-
łeczeństwie poziomu witaminy D na właściwym poziomie nie tylko znacząco 
zmniejszyłoby śmiertelność związaną z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
ale także ograniczyłoby na całym świecie koszty związane z pandemią CO-
VID-19, wynikające z długiej hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki 
medycznej (Gönen i in. 2021, Szarpak i in. 2021).

BIBLIOGRAFIA

Bakin E.A., Stanevich O.V., Chmelevsky M.P., et al. 
2021  A Novel Approach for COVID-19 Patient Condition Tracking: From 

Instant Prediction to Regular Monitoring. Front Med (Lausanne), 8, s. 
1-13.

Brenner H. 
2021  Vitamin D Supplementation to Prevent COVID-19 Infections and 

Deaths-Accumulating Evidence from Epidemiological and Intervention 
Studies Calls for Immediate Action. Nutrients, 13(2):411, s. 1-8.

Campi I., Gennari L., Merlotti D., et al. 
2021  Vitamin D and COVID-19 severity and related mortality: a prospecti-

ve study in Italy. BMC Infect Dis., 21(1):566, s.1-13.

Carpagnano G.E., Di Lecce V., Quaranta V.N., et al. 
2020  Vitamin D deficiency as a predictor of poor prognosis in patients with 

acute respiratory failure due to COVID-19.  J Endocrinol Invest., 
44(4), s.765-771.

Ghasemian R., Shamshirian A., Heydari K., et al. 
2021 The role of vitamin D in the age of COVID-19: A systematic review 

and meta-analysis. Int J Clin Pract., e14675.

Ghelani D., Alesi S., Mousa A. 



17

ZWIĄZEK POMIĘDZY POZIOMEM WITAMINY D ...

2021  Vitamin D and COVID-19: An Overview of Recent Evidence. Int J 
Mol Sci., 22(19):10559, s. 1-19.

Gold M.S., Sehayek D., Gabrielli S., et al.
2020  COVID-19 and comorbidities: a systematic review and meta-analysis. 

Postgrad Med. 132(8) s.749-755.

Gong X., Kang S., Guo X., et al.
2021  Associated risk factors with disease severity and antiviral drug therapy in 

patients with COVID-19. BMC Infect Dis., 21(1):549, s. 1-15.

Gönen M.S., Alaylıoğlu M., Durcan E., et al. 
2021  Rapid and Effective Vitamin D Supplementation May Present Better 

Clinical Outcomes in COVID-19 (SARS-CoV-2) Patients by Alte-
ring Serum INOS1, IL1B, IFNg, Cathelicidin-LL37, and ICAM1. 
Nutrients, 13(11):4047, s. 1-19.

Haines S.T., Park S.K. 
2012  Vitamin D supplementation: what's known, what to do, and what's 

needed. Pharmacotherapy, 32(4), s. 354-382.

Hu B., Guo H., Zhou P., et al.
2021  Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. Nature Reviews Mi-

crobiology  19, s.141–154.

Kara M., Ekiz T., Ricci V., et al. 
2020  Scientific Strabismus' or two related pandemics: coronavirus disease and 

vitamin D deficiency. Br J Nutr., 124(7), s. 736-741.

Nair R., Maseeh A. 
2012  Vitamin D: The "sunshine" vitamin. J Pharmacol Pharmacother, 3(2), 

s. 118-126.

Oristrell J., Oliva J.C., Casado E., et al. 
2021  Vitamin D supplementation and COVID-19 risk: a population-based, 

cohort study. J Endocrinol Invest. 45, s.167-179

Pludowski P., Holick M.F., Grant W.B., et al. 
2018  Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol., 

175, s. 125-135.

Rahman A., Sathi N.J. 
2020  Risk factors of the severity of COVID-19: A meta-analysis. Int J Clin 

Pract., 75(7): e13916.



18

D. MAJ, M. WIETESKA, M. WACŁAWSKA, M. WACŁAWSKA

Rusińska A., Płudowski P., Walczak M., et al. 
2018  Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and 

Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations 
of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the 
Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants 
and Representatives of Scientific Societies-2018 Update. Front Endo-
crinol (Lausanne)., 9:246, s. 1-21. 

Salian V.S., Wright J.A., Vedell P.T., et al. 
2021  COVID-19 Transmission, Current Treatment, and Future Therapeu-

tic Strategies. Mol. Pharmaceutics  18(3), s.754-771.

Shah K., Saxena D., Mavalankar D. 
2021  Vitamin D supplementation, COVID-19 and disease severity: a meta-

-analysis. QJM. 114(3), s.175-181. 

Shakoor H., Feehan J., Al Dhaheri A.S., et al.
2020  Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 

fatty acids: Could they help against COVID-19? Maturitas, 143,  s. 
1-9.

Soy M., Keser G., Atagündüz P. 
2021  Pathogenesis and treatment of cytokine storm in COVID-19. Turk J 

Biol., 45(4), s. 372–389.

Szarpak L., Filipiak K.J., Gasecka A., et al. 
2021  Vitamin D supplementation to treat SARS-CoV-2 positive patients. 

Evidence from meta-analysis. Cardiol J., 29(2), s. 188-196.  

Teshome A., Adane A., Girma B., et al.
2021  The Impact of Vitamin D Level on COVID-19 Infection: Systematic 

Review and Meta-Analysis. Front Public Health, 9:624559, s. 1-10.

Whittemore P.B.
2020  COVID-19 fatalities, latitude, sunlight, and vitamin D. Am J Infect 

Control. 48(9), s.1042-1044.

Yuki K., Fujiogi M., Koutsogiannaki S. 
2020  COVID-19 pathophysiology: A review.  Clin Immunol., 215:108427, 

s. 1-8.



19

ZWIĄZEK POMIĘDZY POZIOMEM WITAMINY D ...

ASSOCIATION BETWEEN VITAMIN D LEVEL  
AND CLINICAL COURSE OF COVID-19

Abstract: Although vitamin D is commonly called a vitamin, in fact is a ste-
roid hormone. Vitamin D deficiency affects up to 50% of the world's popu-
lation, and the COVID-19 pandemic has contributed to a reduction in expo-
sure to sunlight and thus also synthesis of vitamin D in the skin. The aim of 
this article is to demonstrate the correlation between vitamin D level and cli-
nical course of COVID-19. It performs many important functions, including 
contribution of proper functioning of the immune system. Due to the latest 
research, low vitamin D levels may constitute a predictor of the severe course 
of COVID-19 and therefore patients are more prone to worse prognosis and 
higher mortality in the course of SARS-CoV-2 infection. On the other hand, 
cases with a mild clinical course are associated with higher vitamin D levels. 
It seems that vitamin D has properties to alleviate the course of COVID-19 
infection and reducing the risk of COVID-19 development.  

Keywords: vitamin D, COVID-19, SARS-CoV-2, cytokines 
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WPŁYW PANDEMII COVID-19 
NA ROZWÓJ ZABURZEŃ 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Streszczenie: Pandemia COVID-19 została ogłoszona przez Światową Orga-
nizację Zdrowia 11 marca 2020 roku. Największy nacisk kładzie się na leczenie 
objawowe, przyczynowe i profilaktykę zakażenia, natomiast mniejsze zaintere-
sowanie środowisk klinicznych i naukowych jest kierowane na psychologiczny 
wpływ wirusa na zakażonych, osoby opiekujące się nimi czy osoby  pozostające 
w strachu przed ewentualnym zakażeniem. Biorąc pod uwagę wpływ izolacji, 
kwarantann, często uporczywej terapii należy spodziewać się coraz częstszych 
zaburzeń snu, objawów lękowych, zaburzeń nastroju czy rozwoju depresji.  
Artykuł ma na celu przedstawić niepokojące obserwacje, dane statystyczne 
zebrane ze specjalistycznych ankiet oraz wyróżnić główne przyczyny powsta-
wania zaburzeń psychicznych w trakcie pandemii SARS-CoV2 wśród dzieci, 
dorosłych i pracowników ochrony zdrowia na całym świecie. 

Słowa klucze: COVID-19, depresja, zaburzenia lękowe, zdrowie psychiczne
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WPROWADZENIE

Już na początku rozwoju pandemii COVID-19 większość krajów na 
świecie podjęła działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się za-
każenia. Wprowadzano zakazy podróżowania, blokowano miasta, nakłaniano 
ludzi do dystansu społecznego bądź samoizolacji. Zamykano również ośrodki 
kulturowe, kina, restauracje, miejsca świadczące rozrywkę. Wpłynęło to nie 
tylko na spadek zadowolenia społeczeństwa, ale i doprowadziło do zastoju go-
spodarki i wzrostu bezrobocia ze względu na niemożność prowadzenia więk-
szości działalności w formie zdalnej/elektronicznej. Zaistniałe zmiany zaczęły 
budzić wszechobecny niepokój, co zaczęło interesować i wzmagać czujność 
specjalistów psychiatrii spodziewających się wzrostu zaburzeń psychicznych 
(Omiya i in. 2020). Pomimo to jest bardzo prawdopodobne, że społeczeństwo 
jest nadal niedostatecznie zdiagnozowane w tym obszarze, co jeszcze bardziej 
pogarsza sytuację. Ponad to przewiduje się, że zaburzenia psychiki związane 
z infekcją, izolacją i nową rzeczywistością będą utrzymywać się bardzo długo 
po ustaniu pandemii, nawet powyżej 2 lat od jej ewentualnego zakończenia 
(Deng 2020). 

W pracy wyszczególniono zależność pomiędzy zakażeniami SARS-CoV2 
a wzrostem zaburzeń psychicznych wśród różnych grup ludzi celem unaocz-
nienia poważnego problemu w dziedzinie psychiatrii.

ZABURZENIA DEPRESYJNE  
WŚRÓD ZAKAŻONYCH SARS-CoV2 

Przyglądając się epidemiom wirusów MERS i SARS można zauważyć,  
że pandemia COVID-19 znacznie przewyższa poprzednie epidemie ze wzglę-
du na skalę, czas trwania, znacznie większy poziom stresu i przemęczenia pra-
cowników służby zdrowia. Ponad to badania wykazują, że osoby przechodzą-
ce zakażenie SARS-CoV2 znacznie częściej są hospitalizowane na oddziałach 
intensywnej terapii i poddawane wspomaganemu oddychaniu, co stanowi 
czynniki ryzyka rozwoju ostrych objawów psychicznych (Deng i in. 2021). 
Istnieją również dowody na to, że zakażenie COVID-19 może prowadzić 
do choroby psychicznej, pomimo głównego jej wpływu na zaburzenia dzia-
łania układu oddechowego. Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje enzym kon-
wertujący angiotensynę-2, jako receptor do infekowania podatnych komórek,  
i ulega ekspresji także w tkance mózgowej, mogąc prowadzić do przemian 
w transporcie neuroprzekaźników. Dodatkowo wyodrębniono geny związane 
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z odpornością u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 powiązane z genami 
niosącymi ryzyko rozwoju choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii  
i ciężkiej depresji o późnym początku (Xia i in. 2022). 

Wiele badań wykazuje także, że wirus SARS-CoV2 może wywoływać 
nadmierną odpowiedź zapalną poprzez produkcję składników burzy cytoki-
nowej takich jak: IL-6 czy białko C-reaktywne. Czynniki te są decydującymi 
elementami w patomechanizmie kilku zaburzeń neuropsychiatrycznych jak 
depresja czy choroba afektywna dwubiegunowa, więc osoby z COVID-19 
stanowią grupę osób bardzo narażonych na zaburzenia psyche (Quincozes-

-Santos i in. 2020).
Oprócz mechanizmów immunologicznych strach przed chorobą, wyklu-

czenie i ostracyzm, niepokój dotyczący przyszłości oraz traumatyczne wspo-
mnienia ciężkiej choroby i izolacji społecznej doświadczanej przez pacjentów 
oraz osób niezakażonych COVID-19 stanowią znaczące stresory psycholo-
giczne, które mogą prowadzić do poważnych odchyleń (Chen 2020).

Włoscy naukowcy badali stan psychiczny 402 pacjentów o średniej wie-
ku 58 lat, po hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV2. Prze-
prowadzono ocenę psychiatryczną 31,29 ± 15,7 dni po ich wypisie ze szpitala 
za pomocą następujących kwestionariuszy: Zrewidowanej skali wpływu zda-
rzeń (IES-R), listy kontrolnej PTSD dla DSM-5 (PCL-5), Skali Samooceny 
Depresji Zunga (ZSDS) 13-punktowej Skali Depresji Becka (BDI-13), skali 
snu (MOS-SS) oraz inwentarza obsesyjno-kompulsywnego (OCI). 55,7% 
badanych osiągnęło wyniki przewyższające normy wyżej wymienionych skal. 
Zaobserwowano również stany depresyjne z myślami samobójczymi i podej-
mowaniem prób samobójczych u 2,9% pacjentów Wyjściowy marker stanu 
zapalnego oraz kontrolne poziomy nasycenia tlenem nie korelowały z wyni-
kami psychopatologicznymi, zauważono jednak wpływ SII (SII = płytki krwi 
X neutrofile/limfocyty) na ich rozwój (Mazza MG 2020).

ZABURZENIA PSYCHICZNE  
WŚRÓD PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Pandemia wirusa COVID-19, przede wszystkim na początkowym jej 
etapie, stanowiła poważne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej, szpitali 
i ich pracowników (Seyedin i in. 2021). Ochrona zdrowia zaczęła pracować 
w bardziej stresujących warunkach niż dotychczas, zmagając się ze zwiększo-
nym obciążeniem i wysokim ryzykiem narażenia (Suryavanshi N, in, 2020). 
Jako że lekarze i pielęgniarki już przed pandemią stanowili grupy zawodowe 
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o najwyższej zachorowalności na depresję i największym ryzyku samobójstw 
w populacji ogólnej, dbałość o, i kontrola ich zdrowia psychicznego stanowi 
coraz większe zainteresowanie środowisk naukowych (Awan i in. 20222).

W Iranie, w jednym z największych szpitali klinicznych, przeprowadzo-
no badanie obserwacyjne, w którym rozmawiano z lekarzami, pielęgniarkami 
i ratownikami medycznymi by ustalić główne przyczyny zaburzeń psychicz-
nych wśród tych grup zawodowych, powstałych w dobie kryzysu pandemii 
COVID-19. Do badania brano pod uwagę jedynie pracowników świadczą-
cych bezpośrednio usługi medyczne pacjentom zakażonym wirusem SARS-

-Cov2. Wykryto wśród nich takie zaburzenia jak: lęk, poczucie winy, depresję 
i złość. Główne źródła stresu stanowiły brak poczucia bezpieczeństwa, brak 
przygotowania w zarządzaniu kryzysowym i ogólnie pojęta niepewność (Ro-
uhbakhsh A i in. 2022). 

W maju 2020 roku przeprowadzono również ankietę internetową wśród 
pracowników służby zdrowia w Maharashtra w Indiach, kraju o jednym  
z najwyższym na świecie obciążeniu pandemią. Ankietę wypełniło 197 pra-
cowników służby zdrowia, w tym 130 pracowników szpitali publicznych. Spo-
śród ankietowanych 87% pełniło bezpośrednią opiekę nad chorymi na CO-
VID-19, a 43% z nich zajmowało się ponad 10 pacjentami dziennie. Objawy 
depresji zgłosiło 47% ankietowanych, lęk-50% oraz pogorszenie jakości życia 

–45%. W badaniu korzystano z Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta (PHQ-9), 
narzędzia stosowanego do pomiaru nasilenia depresji. Mierzono również po-
ziom lęku za pomocą GAD-7- Zgeneralizowanego Kwestionariusza zaburzeń 
lękowych. Zastosowano wieloczynnikową regresję logistyczną i analizę ogólną 
w celu oceny czasu powstania zaburzeń i ich związku z pandemią. Zaobser-
wowano 12 stresorów powodujących wzrost występowania depresji o różnym 
stopniu. Wśród najczęstszych przyczyn znalazły się dyskryminacja ze strony 
współpracowników oraz członków rodzin. Ponad to dostrzeżono strach przed 
infekcją, brak przygotowania pod względem merytorycznym jak i fizycznym 
oraz obawę przed fizycznym dystansem i izolacją (Suryavanshi i in. 2020).

Bardzo podobne badanie przeprowadzono także w październiku 2020 
roku w Wietnamie, w centralnym szpitalu leczącym pacjentów z COVID-19. 
Spośród 208 pracowników medycznych świadczących usługi terapeutyczne 
zakażonym - 38,94% miało objawy depresyjne, 25,48% zaburzenia lękowe,  
a 24,04% oba zaburzenia jednocześnie. W obserwacji brano pod uwagę wiek, 
stan cywilny, pełniony zawód, warunki pracy oraz zdiagnozowane przed pan-
demią zaburzenia. Bardziej narażeni na rozwój nowych zaburzeń psychiki 
byli pracownicy stanu wolnego, ratownicy medyczni, nadużywający alkoholu, 
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stosujący w nadmiarze NLPZ, ludzie doświadczeni traumatycznymi wydarze-
niami oraz zajmujący się leczeniem pacjentów ciężko objawowych. W lepszej 
kondycji psychicznej były osoby specjalizujące się w chorobach zakaźnych 
oraz intensywnej terapii, mieszkający w wieloosobowych domach (Doan i in. 
2021).

Łącznie, tylko w pierwszym półroczu 2020 roku, przeprowadzono 13 
badań z całkowitą liczbą uczestników wynoszącą 33 062 medyków na całym 
świecie. Lęk oceniano w 12 z nich, wykryto to zaburzenie u 23% ankietowa-
nych. Depresją występowała u 22,8% respondentów.  Analiza wykazała wyższy 
odsetek objawów afektywnych u kobiet i personelu niższego. Natomiast czę-
stość rozwoju bezsenności oszacowano u 38,9% badanych (Pappa i in. 2020).

PANDEMIA COVID-19  
A PSYCHIKA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Pod koniec 2020 roku przeprowadzono ankietę internetową stosując 
PHQ-9 i GAD-7 wśród 3881 studentów z prowincji Guangdong w Chi-
nach, mającą na celu zbadanie stanu ich zdrowia psychicznego podczas epi-
demii COVID-19. Wyniki ankiety wykazały emocje związane z depresją  
u 21,1% studentów a występowanie łagodnej depresji u 16,98 % z nich. Wy-
kryto, że straszy wiek wiąże się z większą świadomością zakażenia a co za tym 
idzie mniejszym lękiem i objawami depresji. Dodatkowo na rozwój zaburzeń 
wpływ miały również: miejsce zamieszkania, rodzaj obranego przez studenta 
kierunku, płeć i kontakt z używkami. Zauważono, że znacznie gorzej z nową 
rzeczywistością radzą sobie osoby mieszkające na wsiach, studiujące na kierun-
kach niemedycznych kobiety i osoby nadużywające różnych substancji (Chang  
i in. 2020). Oceniano również studentów w Pekinie i Wuhan za pomocą 
wypełnionych przez nich kwestionariuszy w formie online. Studenci z Pekinu 
wykazywali znacznie niższy poziom lęku niż uczniowie z Wuhan, natomiast 
współczynnik procentowy występowania depresji, powiązanej z nową sytuacją 
jaką jest pandemia, występował na podobnym poziomie i wynosił aż 25,3% 
(Xiao i in. 2020).  Używając dwóch standaryzowanych skal – PatientHealth 
Questionnaire-9 – PHQ9 i General Anxiety Disorder-7 -GAD7– dla depresji 
i lęku oraz tworząc pytania otwarte można zauważyć, że poziom stresu i nie-
pokoju gwałtownie wzrósł podczas pandemii u uczących się. Dodatkowo an-
kiety przeprowadzane wśród amerykańskiej młodzieży wskazały, że mniej niż 
połowa ankietowanych potrafi poradzić sobie z nową sytuacją. Spośród 2031 
studentów z Texas Univeristy 48,14 % (n=960) wykazywało umiarkowany 
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do ciężkiego poziom depresji a aż 18,04 % tj 366 osób miało myśli samobój-
cze na początku pandemii, we wrześniu 2020 roku (Wang i in. 2020). 

Dodatkowo zauważono, że znacznie gorzej z izolacją, nauczaniem zdal-
nym i oddaleniem od rówieśników radzą sobie studenci nauk humanistycz-
nych, społecznych i prawniczych i to oni zauważają większy wpływ ograniczeń 
i strachu na ich codzienne funkcjonowanie i wydajność w przyswajaniu wie-
dzy (Ordiozola-Gonzalez i in. 2020).

KOBIETY CIĘŻARNE W OKRESIE PANDEMII

Kobiety będące w ciąży często mierzą się w tym okresie z objawami lę-
kowymi, depresyjnymi, dotyczy to około 10-25 % z nich. Wiąże się to z ry-
zykiem przedwczesnego porodu oraz troską i obawą o zdrowie dziecka. Trwa-
jąca pandemia COVID-19 jest kolejnym stresorem mogącym mieć wpływ 
na przebiegu ciąży i prawidłowy rozwój dziecka. W Kanadzie w 2020 roku 
przebadano 1987 ciężarnych stwierdzając istotnie podwyższone objawy lęku 
i depresji w porównaniu z sytuacją przed pandemią. 37 % z nich zgłasza-
ło objawy charakteryzujące depresję a 57 % objawy lęku (Lebel i in. 2020).  
W maju 2020 roku w USA przeprowadzono ankietę obejmującą 2740 kobiet 
w ciąży z 47 stanów, która unaoczniała wyraźny wzrost występowania lęku 
związanego z ciążą w czasach COVID. Ponad 90 % ankietowanych zgłaszało 
stres związany z ryzkiem zarażenia się a 60% zmagało się ze skutkami pande-
mii w postaci utraty pracy (Moyer i in. 2020). 

Od grudnia 2019 r. do lutego 2021 r. przeprowadzono łącznie 46 ba-
dań zajmujących się zdrowiem psychicznym ciężarnych podczas pandemii.  
W 37 z nich oceniano częstość występowania depresji, która wynosiła 25,6%.  
Lęk stanowił zainteresowanie 34 obserwacji, z łączną częstością na poziomie 
30,5%, dodatkowo zauważono, że wszystkie zgłaszane objawy ciągle narastają 
pomimo już długotrwałego istnienia zagrożenia pandemicznego (Tomfohr-

-Madsen i in. 2021).

HIKIKIMORI

Jednym z poważniejszych problemów ze zdrowiem psychicznych w dobie 
epidemii SARS-CoV2 jest pozostawanie ludzi w warunkach izolacji, kwaran-
tann czy pracy lub nauki zdalnej. Izolacja społeczna może być egzekwowana 
i nakładana przez rząd lub jednostki sanitarno-epidemiologiczne lub wynikać 
ze strachu przed infekcją. Już wcześniejsze epidemie i obserwacje wykazały 
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związek występowania zaburzeń psychicznych takich jak lęk, depresja i za-
chowania unikające. Jednym z ciekawych przykładów zaburzeń zachowania 
jest stan znany jako hikikomori – opisany w XX wieku w Japonii, postać 
poważnego wycofania społecznego. Definicja ustalona przez Ministerstwo 
Zdrowia Japonii - hikikomori jest opisywana jako niechęć do partycypacji 
społecznej polegająca na niewychodzeniu do pracy czy szkoły, z wyjątkiem 
okazjonalnych wyjść i całkowitym niekomunikowaniu się, z wyjątkiem człon-
ków rodziny, przez ponad 6 miesięcznej izolacji. Istnieją więc podejrzenia, że 
świat po pandemiczny może się zmagać z tym stanem z powodu teraźniejszych 
ograniczeń, długotrwałym odosobnieniu i zmniejszeniu integracji społecznej 
(Kato TA 2020).

ZJAWISKO SAMOBÓJSTW A COVID-19

Choroba COVID-19 doprowadziła do izolacji, strachu, nadużyć, kryzy-
su ekonomicznego, ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych, cierpień oraz utra-
ty najbliższych ze względu na dużą śmiertelność zakażenia. Trudna, nowa rze-
czywistość wpłynęła więc na wzrost ryzyka samobójstw co można wyjaśnić za 
pomocą teorii Durkheima lub teorii stresu społecznego (Banerjee i in. 2021).

W jednym z badań porównano współczynnik samobójstw od stycz-
nia do lipca 2020 roku ze współczynnikiem w analogicznym okresie roku 
2019. Stwierdzono znacznie wyższy wskaźnik samobójstw, prób i myśli sa-
mobójczych u młodzieży w wieku od 10 do 21 roku życia w 2020 powiązany  
z pandemią (Hill i in. 2020).

Z drugiej strony brak jest obiektywnych dowodów dotyczących samo-
bójstw podczas pandemii COVID-19. Pomimo to istnieje konsensus stwier-
dzający zaostrzenie ryzyka odbierania sobie życia proporcjonalny do stresu 
związanego z tą pandemią. Dodatkowo doniesienia z Indii zwracają uwagę 
na wzrost nadużywania alkoholu, przemocy domowej i maltretowania dzieci, 
które wiążą się z ryzykiem samobójstw. Dlatego ważny w profilaktyce CO-
VID-19 powinien być strategiczny program zapobiegający samobójstwom 
(Suchandra i in. 2021). 

Z kolei badanie przeprowadzone w Japonii wskazało na nieznaczny wzrost 
samobójstw w porównaniu z latami przedpandemicznymi (Isumi i in. 2020). 
Natomiast dane pochodzące z Kanady wskazują na wyraźny wzrost samo-
bójstw powiązany z bezrobociem spowodowanym pandemią. Zarejestrowano 
418 nadmiernych samobójstw w latach 2020-2021 (wskaźnik samobójstw na 
100 000: 11,6 w 2020 r.). Nie zaważono istotnej zmiany odbierania sobie 
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życia wśród uczniów mając na uwadze hipotezę takiej tendencji ze względu na 
zamykanie szkół (McIntyre i in. 2020).

PODSUMOWANIE

Pandemia COVID-19 doprowadziła do znacznego pogorszenia zdrowia 
psychicznego ludności świata, co wymaga uwagi globalnej społeczności me-
dycznej. Należy zająć się profilaktyką występowania zaburzeń psychicznych 
oraz dążyć do jak najlepszej i najszybszej diagnostyki tego problemu. Inter-
wencje powinny obrać wielokierunkowy tor i skupiać się nie tylko na grupach 
najbardziej narażonych, ale także na pracownikach ochrony zdrowia, którzy 
przede wszystkim mierzą się z takimi zaburzeniami.

BIBLIOGRAFIA

Awan S., Diwan M.N., Aamir A., et al.
2022 Suicide in Healthcare Workers: Determinants, Challenges, and the Im-

pact of COVID-19. Front Psychiatry., 12:792925.

Banerjee D., Kosagisharaf J.R., SathyanarayanaRao T.S. 
2021  'The dual pandemic' of suicide and COVID-19: A biopsychosocial nar-

rative of risks and prevention. Psychiatry Res., 295:113577.

Chang J., Yuan Y., Wang D. 
2020  Mental health status and its influencing factors among college students 

during the epidemic of COVID-19. Nan Fang Yi Ke Da XueXueBao., 
40(2), s. 171-176. 

Chen F., Zheng D., Liu J., et al. 
2020  Depression and anxiety among adolescents during COVID-19: A cross-

-sectional study. Brain Behav Immun., 88, s. 36-38. 

Deng J., Zhou F., Hou W., et al. 
2020 The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in CO-

VID-19 patients: a meta-analysis. Ann N Y Acad Sci., 1486(1),  
s. 90-111.

Doan Q.H., Tran N.N., Than M.H., et al.
2021 Depression, Anxiety and Associated Factors among Frontline Hospital 

Healthcare Workers in the Fourth Wave of COVID-19: Empirical Fin-
dings from Vietnam. Trop Med Infect Dis., 7(1):3.



29

WPŁYW PANDEMII COVID-19...

Hill R.M., Rufino K., Kurian S., et al. 
2021 Suicide Ideation and Attempts in a Pediatric Emergency Department 

Before and During COVID-19. Pediatrics., 147(3):e2020029280.

Isumi A., Doi S., Yamaoka Y., et al. 
2020  Do suicide rates in children and adolescents change during school closure 

in Japan? The acute effect of the first wave of COVID-19 pandemic on 
child and adolescent mental health. Child Abuse Negl., 110(2):104680. 

Kato T.A., Sartorius N., Shinfuku N. 
2020  Forced social isolation due to COVID-19 and consequent mental health 

problems: Lessons from hikikomori. Psychiatry ClinNeurosci., 74(9), 
s. 506-507.

Mazza M.G., De Lorenzo R., Conte C., et al.
2020  Anxiety and depression in COVID-19 survivors: Role of inflammatory 

and clinical predictors. Brain Behav Immun., 89, s. 594-600. 

McIntyre R.S., Lee Y. 
2020  Projected increases in suicide in Canada as a consequence of COVID-19. 

Psychiatry Res., 290:113104. 

Moyer C.A., Compton S.D., Kaselitz E., et al.
2020 Pregnancy-related anxiety during COVID-19: a nationwide survey 

of 2740 pregnant women. Arch WomensMent Health., 23(6),  
s. 757-765. 

Odriozola-González P., Planchuelo-Gómez Á., Irurtia M.J., et al. 
2020 Psychological effects of the COVID-19 outbreak and lockdown 

among students and workers of a Spanish university. Psychiatry Res., 
290:113108.

Omiya Y., Tokuno S. 
2020 How much of an impact did COVID-19 self-isolation measures have 

on mental health? Asian J Psychiatr, 54:102445.

Pappa S., Ntella V., Giannakas T., et al. 
2020 Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare wor-

kers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-a-
nalysis. Brain Behav Immun., 88, s. 901-907. 

Quincozes-Santos A., Rosa R.L., Tureta E.F., et al. 
2021  COVID-19 impacts the expression of molecular markers associated with 

neuropsychiatric disorders. Brain BehavImmun Health., 11:100196. 



30

M. WACŁAWSKA, M. WACŁAWSKA, M. WIETESKA, D. MAJ, N.TYSZCZUK, H. ROGALA 

Rouhbakhsh A., Badrfam R., Nejatisafa A.A., et al.
2022 Health Care Professionals' Perception of Stress During COVID-19 

Pandemic in Iran: A Qualitative Study. Front Psychiatry., 12:804637.

Seyedin H., Moslehi S., Sakhaei F., et al.       
2021  Developing a hospital preparedness checklist to assess the ability to re-

spond to the COVID-19 pandemic. East MediterrHealth J., 27(2),  
s. 131-141.

Suchandra H.H., Bhaskaran A.S., Manjunatha N., et al. 
2021  Suicide prevention in the context of COVID-19: An Indian perspective. 

Asian J Psychiatr., 66:102858. 

Suryavanshi N., Kadam A., Dhumal G., et al.
2020 Mental health and quality of life among healthcare professionals during 

the COVID-19 pandemic in India. Brain Behav., 10(11):e01837. 

Tomfohr-Madsen L.M., Racine N., Giesbrecht G.F., et al.
2021 Depression and anxiety in pregnancy during COVID-19: A rapid re-

view and meta-analysis. Psychiatry Res., 300:113912.

Wang X., Hegde S., Son C., et al.
2020 Investigating Mental Health of US College Students During the CO-

VID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study. J Med Internet Res., 
22(9):e22817. 

Xia J., Chen S., Li Y., et al. 
2022 Immune Response Is Key to Genetic Mechanisms of SARS-CoV-2 Infec-

tion With Psychiatric Disorders Based on Differential Gene Expression 
Pattern Analysis. Front Immunol., 13:798538. 

Xiao H., Shu W., Li M., et al. 
2020  Social Distancing among Medical Students during the 2019 Coronavi-

rus Disease Pandemic in China: Disease Awareness, Anxiety Disorder, 
Depression, and Behavioral Activities. Int J Environ Res Public He-
alth., 17(14):5047.



31

WPŁYW PANDEMII COVID-19...

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH 

DISORDERS

Abstract: The COVID-19 pandemic was announced by the World Health 
Organization on March 11, 2020. Since then, the greatest emphasis has been 
placed on symptomatic and causal treatment as well as infection prevention, 
while less interest in clinical and scientific communities has been directed to 
the psychological impact of the virus on the infected, people who care for 
them or people in fear of possible infection. Taking into account the influence 
of isolation, quarantines, and often persistent therapy, one should expect more 
and more sleep disorders, anxiety symptoms, mood disorders or the develop-
ment of depression. The aim of the article is to present the observations, stati-
stical data collected from specialized surveys and to highlight the main causes 
of mental disorders during the SARS-CoV2 pandemic among children, adults 
and healthcare professionals around the world. 

Key words: COVID-19, depression, anxiety disorders, mental health
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ZNACZENIE ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH 
W TERAPII ZABURZEŃ LĘKOWYCH 

I DEPRESYJNYCH ORAZ ZESPOŁU 
STRESU POURAZOWEGO

Streszczenie: Zaburzenia lękowe, depresja i zespół stresu pourazowego należą 
do częstych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Istnieje coraz 
więcej źródeł, które zwracają uwagę na pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych 
na stany nastroju takie jak lęk, strach czy depresja. To korzystne działanie 
jest możliwe dzięki licznym mechanizmom fizjologicznym i biochemicznym 
związanym m.in. z endorfinami, mitochondriami, neuroprzekaźnikami oraz 
osią podwzgórze-przysadka-nadnercza (Mikkelsen i in. 2017). Udowodnio-
no, że ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do złagodzenia objawów m.in. ze-
społu stresu pourazowego, umiarkowanej depresji i zaburzeń lękowych oraz 
mogą być wykorzystywane jako forma profilaktyki u osób zdrowych lub śro-
dek leczniczy u ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne w stopniu lekkim  
i umiarkowanym.

Słowa kluczowe: zaburzenia lękowe, depresja, zespół stresu pourazowego, 
ćwiczenia fizyczne

WPROWADZENIE

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problemy ze zdrowiem psychicz-
nym zaczęły w coraz większym stopniu przyczyniać się do długotrwałej nie-
pełnosprawności oraz absencji chorobowej (Cornelius i in. 2010). Choroby 
psychiczne wpływają na zdrowie fizyczne i mogą prowadzić do przedwcze-
snych zgonów. Istotę tego problemu podkreślają dane statystyczne. Depresja 
zwiększa ryzyko rozwinięcia chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych 
o 40% w porównaniu do populacji ogólnej, a osoby cierpiące na poważną 
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chorobę psychiczną są prawie dwukrotnie bardziej narażone na wymienio-
ne schorzenia. Problemy ze zdrowiem psychicznym występują u około 20% 
dzieci i nastolatków w wieku 6-17 lat na świecie. W USA zgony w wyniku 
samobójstwa stanowią drugą najczęstszą przyczynę śmierci u ludzi w wieku 
od 10 do 34 lat, zaś poważne myśli samobójcze występują częściej u męż-
czyzn, młodych dorosłych w wieku 18-25 lat, uczniów szkół średnich, a także 
młodzieży LGBTQ. Wśród dorosłych w Stanach Zjednoczonych zaburzenia 
lękowe, depresja i zespół stresu pourazowego są jednymi z najczęstszych pro-
blemów psychicznych. W związku z tym, istotne jest odkrywanie, badanie 
oraz wdrażanie środków prewencyjnych i terapeutycznych u osób objętych 
zwiększonym ryzykiem lub już chorujących na dane schorzenie psychiczne 
(NAMI 2021).

WYBRANE MECHANIZMY I STRUKTURY ZWIĄZANE  
Z REGULACJĄ ODPOWIEDZI ORGANIZMU NA STRES

Hipokamp stanowi jeden z elementów układu limbicznego i zlokalizowa-
ny jest w obydwu płatach skroniowych człowieka. Nazwa „hipokamp” wywo-
dzi się od konika morskiego, którego kształt przypomina ta struktura. Składa 
się ona ze stopy, koryta i strzępka. Hipokamp, zakręt zębaty, podkładka i kora 
śródwęchowa razem są określane jako „twór hipokampalny” (hippocampal 
formation). W budowie komórkowej w korze hipokampa wyróżniamy trzy 
warstwy: drobinową, piramidową i komórek wielokształtnych. Najbardziej 
charakterystyczna jest warstwa piramidalna zawierająca duże i małe komórki 
piramidalne. W zależności od rozmieszczenia i budowy neuronów pirami-
dalnych wyodrębnia się w hipokampie zwykle cztery części, zwane polami 
CA (CA1-CA4). Pole CA1 leży na bocznej, najbardziej wypukłej powierzch-
ni hipokampa. Charakteryzuje się u człowieka znacznym stopniem rozwoju,  
a grubość jego warstwy piramidalnej wynosi od 10 do 30 komórek nerwo-
wych. Pole CA2 jest najwęższe, ma ono komórki piramidalne najgęściej roz-
mieszczone. Pola CA3 i CA4 mają podobną budowę i różnią się jedynie topo-
grafią (Bochenek i Reicher 2014; Czajkowski 2015).

Ważną rolę w indukowanej stresem aktywacji osi podwzgórze-przysad-
ka-nadnercza odgrywa jądro przykomorowe podwzgórza. Aktywacja osi HPA 
zwiększa szanse przetrwania w momencie fizycznego bądź psychicznego za-
grożenia. Główne produkty końcowe jej aktywacji - hormony glikokortyko-
idowe - działając w sposób krótkotrwały na różne narządy, przyczyniają się do 
zachowania homeostazy. Jeśli natomiast ich oddziaływanie wydłuża się, mogą 
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przyczyniać się do powstania wielu zaburzeń o podłożu psychologicznym, 
metabolicznym i immunologicznym (Jankord i Herman 2008).

Istotną rolę w hamowaniu osi podwzgórze-przysadka-nadnercza odgry-
wa u ssaków wchodząca w skład formacji hipokampa podkładka. Hipokamp 
działa poprzez neurony wyjściowe z brzusznej części podkładki i wywiera 
wpływ transsynaptyczny na jądro przykomorowe podwzgórza. W ten sposób 
wpływa na osłabienie spowodowanego stresem wydzielania glikokortykoidów. 
Wpływ brzusznej części podkładki na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza 
zależy od rodzaju stresora, gdyż uszkodzenia tej struktury związane są z nasile-
niem uwalniania glikokortykoidów w odpowiedzi na stresor psychogenny, ale 
nie ogólnoustrojowy (Herman i Mueller 2006). 

Wykazano, że nieprawidłowości w mikrostrukturze pól CA1 i CA2-3 
hipokampa związane są ze współwystępowaniem zespołu lęku uogólnionego 
 i ciężkich zaburzeń depresyjnych. Ponadto, zmniejszona reaktywność przed-
niego hipokampa będąca następstwem powtórzonego ostrzeżenia o zagroże-
niu, jest związana z zespołem lęku uogólnionego z lub bez współwystępowa-
nia ciężkich zaburzeń depresyjnych. Deficyty strukturalne hipokampa, takie 
jak jego zmniejszona objętość, często są widoczne w obrazowaniu metodą 
strukturalnego rezonansu magnetycznego u pacjentów z lękiem klinicznym, 
np. zespołem stresu pourazowego (Cha i in. 2016). Co więcej, upośledzenie 
hamującego wpływu hipokampa na ciało migdałowate wpływa na nadpobu-
dliwość tego drugiego, co ma związek z manifestacją zaburzeń nastroju i lęków 
(Qin i in. 2015). Przeprowadzono badanie, w którym sto dwadzieścia osób 
starszych bez demencji przydzielono losowo i po równo do dwóch grup. Do 
pierwszej z nich należały osoby, których zadaniem było wykonywanie ćwiczeń 
aerobowych, a do drugiej grupy - kontrolnej - rozciąganie. Przed badaniem, 
po sześciu miesiącach, a także po zakończeniu programu, zebrano obrazy re-
zonansu magnetycznego badanych. Wyjściowa objętość hipokampa była taka 
sama u osób z obydwu grup, natomiast po przeprowadzeniu badania okazało 
się, że badani, którzy wykonywali ćwiczenia aerobowe, w ciągu roku uzyskali 
wzrost objętości lewego hipokampa o 2,12%, a prawego o 1,97%. W przeci-
wieństwie do nich, w grupie kontrolnej odnotowano spadek objętości lewego 
i prawego hipokampa odpowiednio o 1,40% i 1,43%. Naukowcom udało 
się ponadto wykazać, że ćwiczenia aerobowe umożliwiły odwrócenie utraty 
objętości związanej z wiekiem od 1 do 2 lat. Odkryto ponadto, że poziom 
mediatora neurogenezy w zakręcie zębatym - czynnika BDNF - jest podwyż-
szony w surowicy w związku ze zwiększeniem objętości hipokampa (Erickson 
i in. 2011).
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ZWIĄZEK MIĘDZY BDNF A HIPOKAMPEM, ZDROWIEM 
PSYCHICZNYM I ĆWICZENIAMI FIZYCZNYMI

Neurotrofiny, do których należy czynnik neurotroficzny pochodze-
nia mózgowego (BDNF), są molekularnymi mediatorami plastyczności 
synaptycznej i morfologicznej, które regulują transmisję synaptyczną oraz 
wzrost neuronów. Dokładne mechanizmy ich działania wciąż nie są jednak 
do końca zrozumiałe (McAllister, Katz i Lo 1999).

Badanie przeprowadzone na myszach z delecją w sekwencji kodującej 
genu BDNF pozwoliło przypuszczać, że czynnik ten może odgrywać ważną 
rolę w ekspresji długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP) hipokam-
pa. Badane myszy charakteryzowały się znacznie zmniejszonym LTP w regio-
nie CA1 hipokampa, a ponadto liczba przypadków, u których można było 
skutecznie wywołać długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, była ograniczona. 
Jednocześnie hipokamp zmutowanych zwierząt wydawał się mieć zachowane 
prawidłowe parametry morfologiczne, anatomiczne i farmakologiczne (Korte 
i in. 1995).

W celu zbadania związku między BDNF a wygaszaniem lęku, szczury 
poddano słuchowemu warunkowaniu strachu. Następnie, do ich infralim-
bicznej przyśrodkowej kory przedczołowej, czyli miejsca związanego z wyga-
saniem uwarunkowanych wspomnień strachu, wprowadzono BDNF. Okaza-
ło się, że wprowadzony czynnik powodował zmniejszenie uwarunkowanego 
strachu do 48 godzin, w dodatku przy braku wdrożenia treningu wygaszania. 
To pozwala na przypuszczenie, że neurotroficzny czynnik pochodzenia mó-
zgowego może zastępować wygaszanie strachu (Peters i in. 2010).

Inną funkcją BDNF jest również regulacja odpowiedzi na stres poprzez 
układy przekaźnikowe regulujące oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Od-
kryto związek między zmianami poziomu BDNF u pacjentów z różnymi za-
burzeniami psychicznymi. Udowodniono występowanie znacznie niższych 
poziomów BDNF u osób z depresją w porównaniu do ludzi zdrowych z gru-
py kontrolnej, a także powrót do prawidłowych jego poziomów po leczeniu 
przeciwdepresyjnym (Suliman, Hemmings i Seedat 2013).

W celu określenia związku między VO2 max a poziomami krążącego 
BDNF, czyli w surowicy, osoczu i płytkach krwi, przeprowadzono badanie z 
udziałem studentów college’u. Uczestnicy pościli przez całą noc, a następnego 
dnia zostali poddani testowi VO2 max. Ich krew została pobrana w spoczyn-
ku oraz bezpośrednio po wysiłku. Uzyskane dane wykazały znaczny wzrost 
liczby płytek krwi i poziomu BDNF w surowicy, osoczu i płytkach krwi oraz 
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istotną dodatnią korelację między VO2 max a BDNF w surowicy, osoczu  
i płytkach krwi bezpośrednio po wysiłku (Cho 2012).

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

PTSD jest wynikiem silnej reakcji stresowej powstającej w organizmie 
na skutek osobistego przeżycia lub bycia świadkiem traumatycznego wyda-
rzenia. Reakcja ta obejmuje nasilenie syntezy hormonów stresu, natomiast 
przedłużający się stres powoduje wyraźne zmiany w funkcjonowaniu całego 
organizmu człowieka. Zespół stresu pourazowego najczęściej diagnozuje się 
u ofiar lub świadków wypadków komunikacyjnych, weteranów wojennych 
i klęsk żywiołowych. Jego charakterystyczne objawy stanowią: unikanie oko-
liczności, które przypominają przeżyte wcześniej traumatyczne wydarzenie, 
ich przypominanie w procesie niepodlegającym świadomej kontroli jednost-
ki, koszmary senne, zaburzenia koncentracji oraz izolacja od społeczeństwa. 
Kryteria klasyfikacji zespołu stresu pourazowego według DSM-5 są inne dla 
dorosłych, młodzieży i osób powyżej 6. roku życia niż dla dzieci w wieku 6 lat 
i młodszych (Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(US) 2014; Rozpędek 2015).

Badanie przeprowadzone na zwierzęcych modelach z PTSD wykazało, 
że wystawienie na silny stres skutkowało dysfunkcją mitochondriów w hipo-
kampie, włączając w to między innymi upośledzenie homeostazy Ca2+ oraz 
wzrost reaktywnych form tlenu. Ponadto, przyczyniło się także do zmniejsze-
nia neuroplastyczności poprzez nasilenie apoptozy oraz obniżenie poziomu 
neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego i neurogenezy. Następ-
stwem tego był zwiększony poziom lęku, depresja oraz upośledzenie funkcji 
poznawczych. Co więcej, badanie to potwierdziło, że zarówno funkcje mi-
tochondriów, neuroplastyczność w hipokampie, jak i stany lękowe, depresja 
i zaburzenia poznawcze uległy poprawie dzięki ćwiczeniom. Dzieje się tak, 
ponieważ wysiłek fizyczny wpływa na podwyższenie poziomu neurotroficzne-
go czynnika pochodzenia mózgowego, który oddziałuje na funkcje mitochon-
driów, neuroplastyczność i tempo apoptozy w hipokampie (Seo i in. 2019).

W innym badaniu, również przeprowadzonym na modelu szczurzym, 
oceniono wpływ umiarkowanych ćwiczeń na bieżni ruchomej, leku prze-
ciwdepresyjnego fluoksetyny, a także leczenia skojarzonego na deficyty beha-
wioralne, dysfunkcję osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, na zmiany w neu-
rotroficznym czynniku pochodzenia mózgowego hipokampa (BDNF) oraz na 
ekspresję mRNA białek związanych z apoptozą. Szczury zostały wystawione 
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na pojedynczy, długotrwały stres (SPS), czyli zostały unieruchomione na  
2 godziny, zmuszone do pływania przez 20 minut oraz znieczulone eterem. 
Następnie były trzymane bez ingerencji przez 14 dni. Po tym czasie szczu-
ry poddano długotrwałemu leczeniu fluoksetyną w dawce 10 mg/kg/dzień 
przez 4 tygodnie, umiarkowanemu bieganiu na bieżni 5 dni w tygodniu przez  
4 tygodnie oraz leczeniu skojarzonemu fluoksetyną wraz z umiarkowanym 
bieganiem na bieżni. Kolejnym krokiem była ocena markerów behawioral-
nych, biochemicznych i apoptozy. Szczury wystawione uprzednio na poje-
dynczy, długotrwały stres, wykazały podwyższony poziom lęku w labiryncie 
z podwyższonym plusem i w jasnym lub ciemnym pudełku, zaburzone wa-
runkowanie strachu oraz wzmocnione ujemne sprzężenie zwrotne w osi pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza po teście supresji deksametazonem. Co więcej, 
szczury w próbie badawczej cechowały się zmniejszonym poziomem neuro-
troficznego czynnika pochodzenia mózgowego hipokampa oraz wzmożonym 
procesem apoptozy. Wyniki przeprowadzonego badania ukazały ponadto, że 
bardziej skuteczna od terapii samą fluoksetyną jest terapia skojarzona. Co wię-
cej, efekty terapii skojarzonej były zbliżone do tych uzyskanych dzięki samym 
ćwiczeniom. Nasuwa to wniosek, że głównym czynnikiem warunkującym ko-
rzystne efekty terapii skojarzonej u pacjentów z zespołem stresu pourazowego 
są ćwiczenia fizyczne (Shafia i in. 2017).

Kolejne badanie polegało na porównaniu skuteczności samej terapii po-
legającej na przedłużonej ekspozycji z efektami wynikającymi z jej połączenia 
z ćwiczeniami fizycznymi. W tym celu zrandomizowano uczestników z ze-
społem stresu pourazowego i poddano ich: (a) samej przedłużonej ekspozycji, 
(b) przedłużonej ekspozycji wraz z ćwiczeniami fizycznymi. Osoby z drugiej 
grupy przed każdą sesją terapeutyczną przez 30 minut wykonywały umiarko-
wane ćwiczenia fizyczne na bieżni (osiągając 70% tętna maksymalnego dla 
danego wieku). Uzyskane wyniki wykazały, że w grupie osób poddanej prze-
dłużonej ekspozycji i wykonującej ćwiczenia uzyskano znaczniejsze zmniej-
szenie objawów zespołu stresu pourazowego oraz stwierdzono wyższy poziom 
neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego niż w grupie osób nie 
wykonujących ćwiczeń (Powers i in. 2015).

ZABURZENIA DEPRESYJNE

Zaburzenia depresyjne obejmują: zaburzenie o destrukcyjnej regulacji 
nastroju, zaburzenie depresyjne (w tym epizod dużej depresji), uporczywe 
zaburzenie nastroju - dystymia, zaburzenie dysforyczne przedmiesiączkowe, 
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zaburzenie depresyjne wywołane substancjami psychoaktywnymi lub lekami, 
zaburzenie depresyjne powstałe w wyniku choroby somatycznej, zaburzenie 
depresyjne określone inaczej oraz zaburzenie depresyjne nieokreślone. Wy-
mienione zaburzenia posiadają kilka wspólnych cech, którymi jest obecność 
smutku, pustki, i drażliwy nastrój. Obecne są też zmiany somatyczne i po-
znawcze, które znacznie wpływają na zdolność danej jednostki do funkcjono-
wania (American Psychiatry Association 2013; Łojko, Suwalska i Rybakowski 
2014). Jak podaje raport “NFZ o zdrowiu” dotyczący depresji, w latach 2001-
2003 w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie na grupie 9282 
dorosłych osób. Wykazało ono, że zaburzenia nastroju w ciągu życia wystę-
powały u 20,8% badanych, duża depresja pojawiła się kiedykolwiek w życiu  
u 16,6% z nich, dystymia u 2,5%, zaś zaburzenia dwubiegunowe u 3,9% 
(NFZ 2020). Z kolei według raportu WHO o nazwie “Depression and Other 
Common Mental Disorders. Global Health Estimates”, w Polsce w 2015 
roku na zaburzenia depresyjne cierpiało 1 878 988 osób, co stanowiło 5,1% 
całej populacji (WHO 2017).

Wysiłek fizyczny stanowi jedną z alternatywnych metod leczenia de-
presji. Dokładne mechanizmy odpowiadające za pozytywny wpływ ćwiczeń 
fizycznych na tę chorobę wciąż nie są dokładnie poznane, jednak badanie 
przeprowadzone w 2014 roku pozwoliło opisać pewien mechanizm. Badacze 
dowiedli, że białko PGC-1α1 w mięśniach szkieletowych indukowane wysił-
kiem fizycznym powoduje zmianę metabolizmu kinureniny, przyczyniając się 
do zwiększenia jej konwersji do kwasu kinureninowego. Związek ten z kolei 
nie jest zdolny do przekroczenia bariery krew-mózg. W rezultacie stężenie 
kinureniny w osoczu zmniejsza się, a to zapobiega pojawieniu się w mózgu 
zmian spowodowanych stresem związanym z depresją. Badane transgeniczne 
mysie modele z nadekspresją PGC-1α1 specyficzną dla mięśni szkieletowych 
okazały się być odporne na depresję wywołaną przez przewlekły, łagodny stres 
lub przez bezpośrednie podanie kinureniny. Oznacza to, że istnieje możliwość 
leczenia depresji poprzez wdrożenie ćwiczeń fizycznych ze względu na fakt, że 
działają one pobudzająco na białko PGC-1α1 (Agudelo i in. 2014). 

Przeprowadzono badanie, w którym 30 mężczyzn cierpiących na umiar-
kowaną depresję, losowo przydzielono do trzech grup. Osoby znajdujące się 
w każdej z nich miały wykonywać ćwiczenia fizyczne o różnym stopniu in-
tensywności trwające godzinę, trzy razy w tygodniu i przez 6 tygodni. Po 
każdym tygodniu podawano im HAM-D, MADRS i ANPS, a następnie mie-
rzono poziom β-endorfin. Po zakończeniu programu ćwiczeń otrzymano na-
stępujące wyniki: poziom depresji obniżył się najbardziej u mężczyzn, którzy 
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wykonywali ćwiczenia o umiarkowanej i wysokiej intensywności, natomiast 
ćwiczenia o bardzo niskiej intensywności okazały się być mniej skuteczne. Ze 
względu na problemy z pomiarem β-endorfin, nie jest możliwe jednoznacz-
ne stwierdzenie różnicy w ich poziomie na skutek ćwiczeń. Ponadto, istnieje 
również możliwość, że na uzyskane w badaniu wyniki wpływ mogła mieć 
potencjalna niewrażliwość zastosowanych testów (Balchin i in. 2016).

Metaanaliza sporządzona na podstawie 23 randomizowanych badań 
kontrolowanych i obejmująca 977 uczestników pozwoliła ocenić skuteczność 
włączenia ćwiczeń fizycznych do terapii depresji afektywnej jednobieguno-
wej. Sprawdzono wpływ wdrożenia samych ćwiczeń, a także połączenia ich  
z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych. Analiza wyników potwierdzi-
ła, że ćwiczenia przyniosły duże i znaczące efekty w porównaniu z brakiem 
ich wykonywania. Porównując je do zwykłej opieki, miały one umiarkowany  
i znaczący wpływ, natomiast w stosunku do leczenia psychologicznego i przyj-
mowania leków, ich efekty były niewielkie i nieznaczące. Połączenie ćwiczeń 
z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych przyniosło umiarkowany efekt, 
co oznacza, że można z prawdopodobieństwem powodzenia stosować terapię 
wspomagającą leczenie farmakologiczne u osób z depresją afektywną jedno-
biegunową, włączając ćwiczenia fizyczne (Kvam i in. 2016). 

ZABURZENIA LĘKOWE

Według danych zawartych w Przeglądzie Lekarskim Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego z 2021 roku, do zaburzeń lękowych zaliczamy: 
zespół lęku uogólnionego, zaburzenie lękowe z napadami lęku, specyficzne 
postacie fobii, agorafobia, fobia społeczna i lęk separacyjny. Wspólnymi ce-
chami wymienionych zaburzeń są lęk lub strach nieproporcjonalny do sytu-
acji lub wieku oraz utrudnianie normalnego funkcjonowania osobie chorej. 
Szacuje się, że w dowolnym roku procent dorosłych w Stanach Zjednoczo-
nych cierpiących na zaburzenia lękowe wynosi: 8-12% ze specyficzną postacią 
fobii, 7% z fobią społeczną, 2-3% z zaburzeniem lękowym z napadami lęku, 
1-2,9% z agorafobią (u młodzieży i dorosłych), 2% z uogólnionym zaburze-
niem lękowym oraz 0,9-1,9% z lękiem separacyjnym. Co więcej, zaburzenia 
lękowe występują częściej u kobiet niż u mężczyzn (Muskin 2021). Jak podaje 
raport WHO “Depression and Other Common Mental Disorders. Global 
Health Estimates - World Health Organization”, w Polsce w 2015 roku na 
zaburzenia lękowe cierpiało 1 439 553 osób, co stanowiło 3,9% całej popu-
lacji (WHO 2017).
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Na podstawie 49 randomizowanych, kontrolowanych badań, została 
przeprowadzona metaanaliza, której celem było zbadanie wpływu ćwiczeń 
fizycznych na lęk. Przeanalizowane wyniki pozwoliły na jednoznaczne stwier-
dzenie, że w grupach osób ćwiczących nastąpiło bardziej znaczące zmniej-
szenie poziomu lęku niż w grupach kontrolnych nieleczonych oraz w gru-
pach przyjmujących inne formy leczenia obniżającego poziom lęku (Wipfli, 
Rethorst i Landers 2008).

W innej metaanalizie sporządzonej na podstawie sześciu randomizowa-
nych kontrolowanych badań również sprawdzono, czy ćwiczenia fizyczne 
mogą skutecznie redukować objawy lękowe u osób z aktualną diagnozą zabu-
rzeń lękowych lub/oraz z zaburzeniami związanymi ze stresem. Ostatecznie 
przeanalizowano wyniki obejmujące 262 osoby dorosłe - 132 osoby z grupy 
badawczej i 130 z grupy kontrolnej. Okazało się, że ćwiczenia spowodowały 
znaczne złagodzenie objawów lęku u osób z próby badawczej w porównaniu 
z dorosłymi z grupy kontrolnej. To potwierdza wniosek, że istotną formą 
leczenia osób z zaburzeniami lękowymi lub stresowymi mogą być ćwiczenia 
fizyczne (Stubbs i in. 2017).

KORZYŚCI DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA ĆWICZEŃ 
FIZYCZNYCH 

Badania wykazały, że ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do poprawy 
zdrowia psychicznego, w tym nastroju i samooceny. Ćwiczenia aerobowe wy-
konywane przez 20-40 minut powodują poprawę nastroju i obniżenie pozio-
mu lęku nawet przez kilka godzin po wysiłku zarówno u osób zdrowych, jak 
i z zaburzeniami lękowymi. Długoterminowe programy ćwiczeniowe również 
są związane z poprawą zdrowia psychicznego, jednak efekty są zauważalne 
znacznie bardziej u osób z depresją lub podwyższonym lękiem. Udowodnio-
no, że korzyści z ćwiczeń są wówczas porównywalne do tych uzyskanych dzię-
ki standardowym formom psychoterapii. Oznacza to, że ćwiczenia fizyczne 
mogą być stosowane jako forma profilaktyki zaburzeń psychicznych u osób 
zdrowych oraz środek leczniczy u osób cierpiących na chorobę emocjonalną 
w stopniu lekkim lub umiarkowanym (Raglin 2012).

Co więcej, wykazano, że ofiary niedawnej traumy zagrożone zespołem 
stresu pourazowego preferują leczenie psychologiczne niż farmakologiczne.  
W rutynowej ocenie klinicznej, pośród 466 ofiar napaści fizycznej lub seksual-
nej ponad 80% wyraziło chęć leczenia, przy czym 76% było zainteresowanych 
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poradnictwem, a 62% lekami (Roy-Byrne i in. 2003). W przypadku kobiet 
ciężarnych oraz niebędących w ciąży, terapia poznawczo-behawioralna była 
korzystniej ocenianą przez nie formą leczenia zaburzeń lękowych niż farma-
koterapia (Arch 2014). Ponadto, ćwiczenia fizyczne przyczyniają się do wzro-
stu czynnika BDNF w obszarach mózgu kluczowych do wygaszania strachu,  
a także w hipokampie szczurów (Powers i in. 2015).

Wydaje się, że uprawianie sportów drużynowych przynosi bardziej ko-
rzystne efekty dla zdrowia psychicznego niż inne formy aktywności fizycznej. 
Wiąże się ono ze zmniejszonym ryzykiem lęku, depresji, poczucia beznadziej-
ności, myśli i prób samobójczych oraz palenia wyrobów tytoniowych i przyj-
mowania narkotyków w porównaniu do efektów indywidualnego wysiłku 
fizycznego (Pluhar i in. 2019).

Według zaleceń, dzieci i młodzież w wieku od 5 do 17 lat powinny przez 
co najmniej 60 minut dziennie podejmować się umiarkowanych lub ener-
gicznych aktywności. Poza korzyściami dla zdrowia fizycznego, ma to również 
zmniejszyć u nich objawy depresji oraz lęku (Eime i in. 2013).

Badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem 90 studentów uniwersy-
tetu Zahedan Azad pozwoliło sformułować wniosek, że zarówno ćwiczenia 
tlenowe jak i beztlenowe powodują redukcję stresu i niepokoju, ponieważ  
w obydwu grupach osób wykonujących dany typ ćwiczeń przez taką samą 
ilość czasu i z jednakową częstotliwością, zaobserwowano poprawę średniego 
poziomu objawów depresji, lęku, stresu i szczęścia. Co ciekawe, lepsze rezul-
taty w kwestii lęku, stresu i szczęścia odnotowano grupie studentów, którzy 
podejmowali się ćwiczeń beztlenowych (Kianian i in. 2018).

PODSUMOWANIE

Ćwiczenia fizyczne wpływają na wzrost poziomu neurotroficznego czyn-
nika pochodzenia mózgowego oraz objętości hipokampa, którego prawidłowa 
struktura i funkcje są niezbędne do uniknięcia zespołu lęku uogólnionego 
i ciężkich zaburzeń depresyjnych. BDNF jest białkiem, które oddziałuje na 
neuroplastyczność, tempo apoptozy i funkcje mitochondriów w hipokam-
pie, a także odgrywa ważną rolę w ekspresji długotrwałego wzmocnienia 
synaptycznego w tej strukturze. Co więcej, umożliwia wygaszanie uwarun-
kowanego strachu. Uważa się, że pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne 
ma nie tylko wysiłek tlenowy, ale i beztlenowy. Liczne badania wykazały, że 
ćwiczenia fizyczne wpływają na zmniejszenie objawów m.in. zespołu stresu 
pourazowego, umiarkowanej depresji oraz zaburzeń lękowych i związanych 
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ze stresem. Przynoszą one korzystne rezultaty zarówno bezpośrednio po wy-
siłku, jak i długoterminowo. Mogą być wykonywane profilaktycznie przez 
osoby zdrowe, ale też stosowane jako środek leczniczy u osób cierpiących na 
zaburzenia psychiczne w stopniu lekkim i umiarkowanym. Stanowią one 
również wartą uwagi alternatywę dla osób niezainteresowanych leczeniem 
farmakologicznym.
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EXERCISES  
IN THERAPY OF ANXIETY AND DEPRESSIVE 

DISORDERS AND POST-INJURY STRESS SYNDROME

Abstract: Anxiety disorders, depression and post-traumatic stress disorder are 
common mental health problems. There are more and more sources pointing 
to the positive effects of exercise on mood states such as anxiety, fear and 
depression. This beneficial effect is possible due to numerous physiological 
and biochemical mechanisms related to e.g. with endorphins, mitochondria, 
neurotransmitters and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (Mikkelsen  
et al. 2017). Exercise has been shown to alleviate symptoms, including post-

-traumatic stress disorder, moderate depression and anxiety disorders, and can 
be used as a form of prophylaxis in healthy people or as a therapeutic agent  
in people suffering from mild and moderate mental disorders.

Keywords: anxiety disorders, depression, post-traumatic stress disorder, 
exercise
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SUPLEMENTACJA KWASU 
FOLIOWEGO U KOBIET W CIĄŻY 

– PRZEGLĄD LITERATURY

Streszczenie: Celem artykułu jest przegląd literatury oraz podsumowanie 
długofalowych efektów związanych z suplementacją kwasu foliowego. Po-
mimo dobrze poznanych licznych korzyści płynących z suplementacji kwasu 
foliowego, według statystyk, na świecie rocznie rodzi się aż 300 tysięcy dzieci  
z wadami cewy nerwowej, z czego około połowa przypadków związana jest  
z brakiem suplementacji kwasu foliowego przez matkę w czasie ciąży. Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje przyjmowanie kwasu foliowego 
wszystkim kobietom w wieku rozrodczym, w ciąży oraz w okresie karmienia 
piersią. Według badań, suplementacja kwasu foliowego w wyżej wymienio-
nych grupach zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u płodu, wspoma-
ga prawidłowy rozwój neurologiczny dziecka oraz wywiera pozytywny wpływ 
na jego zdolności poznawcze w przyszłości. Korzyści związane ze stosowaniem 
kwasu foliowego znacząco przewyższają potencjalne ryzyko, dlatego zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną, istnieje potrzeba szerszej suplementacji kwasu 
foliowego u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, a szczególnie u tych, które 
planują zajście w ciążę.

Słowa kluczowe: kwas foliowy, ciąża, profilaktyka, wady cewy nerwowej 
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WPROWADZENIE

Dzięki wprowadzeniu suplementacji kwasu foliowego u kobiet w cią-
ży, globalnie udało się znacząco zredukować liczbę przypadków wad cewy 
nerwowej u noworodków (Williams i in. 2015). Stosowanie suplementacji 
kwasu foliowego zgodnie z medycznymi wytycznymi, zmniejsza aż o 70% 
ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej (Gao Y i in. 2016). Polskie Towa-
rzystwo Ginekologiczne rekomenduje przyjmowanie kwasu foliowego kobie-
tom w wieku rozrodczym (szczególnie do 12 tygodni przed zajściem w ciążę),  
w ciąży (przede wszystkim w pierwszym trymestrze) oraz w okresie kar-
mienia piersią. Rekomendowana dobowa dawka kwasu foliowego różni się  
w poszczególnych grupach kobiet i oscyluje w granicach od 400 μg dla kobiet  
o niskim ryzyku, do nawet 4000-5000 μg dla kobiet z dodatnim wywiadem 
rodzinnym w kierunku wad cewy nerwowej (Wiesner i in. 2021; Bomba-

-Opoń i in. 2017). Według badań, suplementacja kwasu foliowego w wyżej 
wymienionych grupach zapobiega występowaniu wad cewy nerwowej u pło-
du, wspomaga prawidłowy rozwój neurologiczny oraz emocjonalny dziecka, 
a także wywiera korzystny wpływ na jego zdolności poznawcze w przyszłości 
(McNulty i in. 2019; Steenweg-de Graaff i in. 2012). Ponadto prowadzi do 
zmniejszenia ryzyka rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka (Levi-
ne i in. 2018). Z drugiej strony, badania naukowe wskazują, że suplementacja 
folianów u kobiet w ciąży redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia u mat-
ki stanu przedrzucawkowego oraz depresji (Liu i in. 2018; Chang i in. 2022). 
Pomimo badań wskazujących na możliwość współistnienia z suplementacją 
kwasu foliowego licznych działań niepożądanych, takich jak zaburzenia zwią-
zane z cukrzycą, choroby tarczycy, nadwrażliwość (w tym astma i alergia), czy 
wzmożona kancerogeneza, nie znaleziono silnych dowodów potwierdzających 
szkodliwe działanie kwasu foliowego. Korzyści związane z jego stosowaniem 
znacząco przewyższają potencjalne ryzyko, dlatego zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną, istnieje potrzeba suplementacji kwasu foliowego u wszystkich ko-
biet w wieku rozrodczym, a szczególnie u tych, które planują zajście w ciążę 
(Field i in. 2018). Zgodnie z literaturą, do niedoboru kwasu foliowego szcze-
gólnie predysponują zespoły złego wchłaniania, otyłość, palenie papierosów, 
przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych, a także leków o dzia-
łaniu przeciwfolianowym, dodatni wywiad w kierunku wad cewy nerwowej,  
a także genetycznie uwarunkowane zburzenia metabolizmu kwasu foliowego. 
W grupach tych należy zachować wzmożoną czujność i rozważyć zwiększenie 
dobowych dawek kwasu foliowego w pierwszym trymestrze ciąży (Chitayat  
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i in. 2016). Celem pracy jest przegląd literatury, rozważenie potencjalnych 
korzyści i strat oraz podsumowanie długofalowych skutków dla matki i dziec-
ka, związanych z suplementacją kwasu foliowego. Materiałami wykorzysta-
nymi do prowadzonej analizy są dane pozyskane z publikacji naukowych 
dostępnych na platformach Google Scholar i Pubmed. Strategia wyszukiwa-
nia została oparta na następujących słowach kluczowych: kwas foliowy, ciąża, 
profilaktyka, wady cewy nerwowej. Dostępne artkuły zostały poddane selekcji 
ze względu na wartość merytoryczną oraz związek tematyczny z pracą.

KWAS FOLIOWY

Kwas foliowy, nazywany również witaminą B9, został odkryty w 1941 
roku przez angielską uczoną w dziedzinie medycyny – Lucy Wills. Odkrycia 
kwasu foliowego dokonała ona poprzez jego wyizolowanie z liści szpinaku, 
dzięki czemu związek zyskał swoją nazwę (słowo „folium” w języku łacińskim 
oznacza „liść”). Kwas foliowy charakteryzuje się wysoką aktywnością metabo-
liczną, ma zdolność przenoszenia grup metylowych i odgrywa rolę kofaktora 
w szlakach jednowęglowych. Jego wzór chemiczny to C19H19N7O6. Cechuje 
się on wysoką wrażliwością na światło słoneczne, wysoką temperaturę oraz 
łatwo ulega procesowi utleniania. Kwas foliowy, podobnie jak wiele witamin, 
nie może być syntetyzowany w organizmie ludzkim. Istnieją dwa egzogenne 
źródła pochodzenia folianów w organizmie ludzkim. Z jednej strony są one 
dostarczane wraz z pokarmem, a kluczową rolę w tym przypadku odgrywają 
bogate w witaminę B9 produkty takie jak wątróbka, szpinak, brokuły, szpa-
ragi, ryż, drożdże czy grzyby. Z drugiej strony kwas foliowy może być synte-
tyzowany przez bakterie jelitowe w okrężnicy. Wchłanianie kwasu foliowego, 
który jest dostarczany do organizmu wraz z pokarmem, następuje w dwu-
nastnicy oraz w jelicie czczym (Shulpekova i in. 2021). W wielu państwach 
świata, w tym w Stanach Zjednoczonych, stosuje się obowiązkowe wzboga-
canie żywności, głównie produktów zbożowych, w 140 μg kwasu foliowego 
na 100 g produktu. Według badań, polityka ta na przestrzeni lat okazała się 
bardzo skuteczna i doprowadziła do znacznego spadku częstości urodzeń dzie-
ci z wadami cewy nerwowej. Największa redukcja liczby przypadków urodzeń 
dzieci z wadami cewy nerwowej w Stanach Zjednoczonych nastąpiła zaraz 
po wprowadzeniu obowiązkowej fortyfikacji żywności kwasem foliowym  
i utrzymuje się od lat na stałym poziomie (Williams i in. 2015). Suplementacja 
kwasu foliowego u kobiet w ciąży jest bardzo istotna, ponieważ jest on trans-
portowany z organizmu matki do płodu przez łożysko. Jego niedobór może 
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być związany z rozwojem stanu przedrzucawkowego, poronieniem, martwym 
urodzeniem, niską masą urodzeniową dziecka, wcześniactwem, rozszczepem 
podniebienia, wadami układu moczowo-płciowego, a także wspomnianymi 
już wadami cewy nerwowej (Castaño i in. 2017; Ryan-Harshman i in. 2008). 
Wśród ostatnich dominują rozszczep kręgosłupa (50%) i bezmózgowie (40%), 
natomiast pozostałe postaci kliniczne obejmują rozszczep czaszki i kręgosłu-
pa, przepuklinę mózgową oraz dysrafizm kręgosłupa. Chociaż według badań, 
rozwój wad cewy nerwowej uwarunkowany jest zarówno środowiskowo, jak  
i genetycznie, to kluczowe znaczenie w jego zapobieganiu odgrywa profilakty-
ka pierwotna skoncentrowana na egzogennej suplementacji kwasu foliowego 
(Copp i in. 2013).

SUPLEMENTACJA W CIĄŻY

Kwas foliowy jest niezbędny szybko dzielącym się komórkom w proce-
sie syntezy DNA. W okresie ciąży zapotrzebowanie na kwas foliowy wzrasta,  
a jego podaż wraz z pokarmem nie jest już wystarczająca (dostarcza jedynie 
150–250 μg kwasu foliowego/dzień). Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym 
powinny zatem włączyć do swojej diety produkty bogate w kwas foliowy (takie 
jak sałata, szpinak, brokuły, produkty pełnoziarniste, czy wątróbka), natomiast 
będące w ciąży lub planujące poczęcie, dodatkowo powinny suplementować 
kwas foliowy w postaci preparatów o udokumentowanym składzie i działaniu. 
Standardowa dawka suplementowanego kwasu foliowego dla kobiet z grup 
niskiego ryzyka wynosi 400 μg/dzień. Jednak przy ustalaniu dobowej dawki 
suplementacyjnej należy wziąć pod uwagę szereg czynników mogących mieć 
wpływ na metabolizm kwasu foliowego. Najwyższe potrzebne dostarczane do-
bowe dawki kwasu foliowego według zaleceń wahają się od 4000 do 5000 μg 
(od 12 tygodnia przed zajściem w ciążę do końca pierwszego trymestru) i do-
tyczą kobiet, które są obciążone dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku 
wad cewy nerwowej. W tej grupie kobiet, w drugim oraz trzecim trymestrze 
oraz w czasie karmienia piersią, dawkę suplementacyjną należy zredukować 
do 800 μg/dobę. Do pozostałych grup zwiększonego ryzyka niedoboru kwasu 
foliowego, u których dobowa dawka suplementacyjna powinna przyjmować 
wyższe wartości (800 μg), należą kobiety z dodatnim wywiadem w kierunku: 
wad płodu w poprzednich ciążach, wewnątrzmacicznego zahamowania wzro-
stu płodu (IUGR) i stanu przedrzucawkowego. Wystąpienie tych zaburzeń 
nasuwa podejrzenie osobniczej skłonności do występowania niedoboru kwa-
su foliowego, w tym nieprawidłowości jego metabolizmu. Również u kobiet 
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ze zdiagnozowaną przed ciążą cukrzycą typu 1 lub 2, wrzodziejącym zapale-
niem jelita grubego, chorobą Crohna, celiakią, niewydolnością wątroby lub 
nerek oraz otyłością, należy suplementować 800 μg kwasu foliowego/dzień. 
To samo zalecenie dotyczy kobiet przyjmujących leki indukujące zmniejsze-
nie stężenia kwasu foliowego (Wiesner i in. 2021; Bomba-Opoń i in. 2017). 
Wśród nich wyróżnić należy: leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, kwas 
walproinowy, barbiturany), sulfonamidy oraz metotreksat, które przez nega-
tywny wpływ na działanie kwasu foliowego, zwiększają ryzyko występowania 
wad cewy nerwowej u noworodków (Chitayat i in. 2016). 

WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECKA I ORGANIZM MATKI

Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu dziecka 
ze względu na udział w proliferacji i wzroście komórek neuronalnych oraz 
neuroprzekaźników. Według badań, kontynuowanie suplementacji kwasu fo-
liowego w drugim i trzecim trymestrze ciąży wywiera pozytywny wpływ na 
rozwój poznawczy dziecka, w tym na umiejętności motoryczne, komunikację 
i inteligencję (wyrażoną w skali IQ). Tym samym niedobór kwasu foliowego 
może wiązać się z osłabionymi zdolnościami psychomotorycznymi oraz po-
znawczymi, a także mieć związek z pojawieniem się trudności w kontaktach 
rówieśniczych (McNulty i in. 2019). Kwas foliowy wykazuje również protek-
cyjny wpływ na prewencję rozwoju autyzmu oraz innych zaburzeń neuroroz-
wojowych (Gao Y i in. 2016). Wykazano także, że suplementacja kwasu fo-
liowego przez matkę w okresie ciąży wspiera rozwój psychiczny i emocjonalny 
potomstwa (w tym zdolność odczuwania empatii), odporność na stres w przy-
szłości oraz umiejętność efektywnego radzenia sobie z nim (Henry i in. 2018). 
Ponadto suplementacja kwasu foliowego wspomaga rozwój neurokognitywny. 
Zaobserwowano także, iż niedobór kwasu foliowego w organizmie matki pod-
czas ciąży, może wiązać się z obniżonymi zdolnościami językowymi, umiejęt-
nościami wzrokowo przestrzennymi, a także zmniejszoną objętością mózgu 
dziecka w przyszłości (Caffrey i in. 2021). Niedobór kwasu foliowego jest 
również sprzężony z podwyższonym ryzykiem niedokrwistości makrocytar-
nej, zapaleniem błon śluzowych i osłabieniem mięśni (Shulpekova i in. 2021). 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, suplementacja kwasu foliowego w cią-
ży znacząco redukuje ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego u matki.  
U podstaw tego zjawiska leży zdolność kwasu foliowego do obniżania stężenia 
homocysteiny, mogącej przyczyniać się do uszkodzenia śródbłonka naczynio-
wego w łożysku, a co za tym idzie do rozwoju nadciśnienia ciążowego, a także 
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stanu przedrzucawkowego (Liu i in. 2018). Przyjmowanie kwasu foliowego 
w drugim oraz trzecim trymestrze ciąży zmniejsza również prawdopodobień-
stwo depresji u matki, co potwierdza słuszność kontynuacji jego suplementa-
cji po zakończeniu pierwszego trymestru ciąży (Chang i in. 2022).

POTENCJALNIE NIEKORZYSTNE EFEKTY  
I PRZEDAWKOWANIE

Prowadzone są szerokie badania nad bezpieczeństwem suplementacji 
kwasu foliowego w ciąży. Dla populacji ogólnej, górny poziom dobowej to-
lerowanej dawki kwasu foliowego wynosi 1000 μg. Suplementacja tego rzędu 
nie niesie za sobą negatywnych skutków, podczas gdy utrzymujące się w or-
ganizmie podwyższone stężenie kwasu foliowego stanowi przedmiot dyskusji. 
Istnieją publikacje wskazujące na związek podwyższonego stężenia kwasu fo-
liowego w organizmie ze wzmożoną kancerogenezą (na skutek zmiany ekspre-
sji onkogenów oraz genów supresorowych, dochodzić mogłoby do proliferacji 
komórek nowotworowych). Z drugiej strony, według badań, niedobór kwa-
su foliowego sprzyja rozwojowi niektórych nowotworów, w tym raka jelita 
grubego (przez wzrost niestabilności genomu i ryzyka mutacji w materiale 
genetycznym). Pomimo istnienia publikacji naukowych opisujących korelację 
pomiędzy wysokim stężeniem kwasu foliowego w organizmie a zaburzeniami 
związanymi z cukrzycą oraz chorobami tarczycy, brak jest wystarczających 
naukowych dowodów na potwierdzenie tego związku. Dane, które próbują 
powiązać suplementację kwasu foliowego z nadwrażliwością (astmą czy aler-
gią), pozostają niewystarczające. Z tego powodu w przyszłości istnieje po-
trzeba przeprowadzenia dalszych kontrolnych badań w celu zweryfikowania 
tej tezy (Field i in. 2018). Polityka wzbogacania żywności kwasem foliowym  
w wielu krajach, a także dobra dostępność suplementów na rynku, często pro-
wadzi do podaży kwasu foliowego w ilości przekraczającej dzienne zapotrze-
bowanie człowieka. Mimo, że kwas foliowy jest substancją nietoksyczną, do 
czasu kompleksowej oceny wszystkich potencjalnych zagrożeń, jakie niesie 
za sobą podwyższone stężenie kwasu foliowego w organizmie, należy zacho-
wać ostrożność przy przekraczaniu zalecanej dobowej dawki suplementacyjnej 
(Patel i in. 2017). Badania pokazują, że utrzymujące się podwyższone stężenie 
kwasu foliowego w organizmie matki, może negatywnie wpływać na rozwój 
neurologiczny dziecka. Dzieje się tak, ponieważ nadmiar kwasu foliowego  
u płodu upośledza transport metabolitów folianów, hamuje różnicowanie ner-
wowych komórek macierzystych, natomiast tetrahydrofolian i dihydrofolian 
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w wysokich dawkach może nawet wykazywać właściwości neurotoksyczne 
(Murray i in. 2018). 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, korzyści wynika-
jące z suplementacji kwasu foliowego w ciąży, znacząco przewyższają ryzy-
ko, dlatego specjaliści wskazują, że kwas foliowy powinien być przyjmowany 
przez wszystkie kobiety w wieku reprodukcyjnym (Greenberg i in. 2011). 
Właściwa suplementacja w ciąży redukuje szereg implikacji społecznych, emo-
cjonalnych i ekonomicznych związanych z niedoborem kwasu foliowego. 
Tym samym prowadzi do zmniejszenia obciążenia publicznej służby zdro-
wia i zapobiega wystąpieniu w przyszłości wielu problemów wieku dorosłego  
(u dzieci dotkniętych niedoborem kwasu foliowego w okresie płodowym) 
(Gao Y i in. 2016). Badania pokazują, że rozszerzenie suplementacji kwa-
su foliowego z pierwszego trymestru, również na drugi oraz trzeci trymestr 
ciąży, niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla matki, jak i dziecka (Caffrey 
i in. 2021). Biorąc pod uwagę wysoką liczbę ciąż nieplanowanych w społe-
czeństwie, a co za tym idzie, niedostateczną suplementację kwasu foliowego 
w okresie 12 tygodni przed zajściem w ciążę oraz w pierwszym trymestrze 
ciąży, programy wzbogacania żywności w kwas foliowy znacząco zmniejszyły 
częstość występowania w społeczeństwie wad cewy nerwowej. Istnieje potrze-
ba dalszych badań, ponieważ wady cewy nerwowej wciąż stanowią poważny 
globalny problem. Z pewnością wielu przypadkom można by było zapobiec 
poprzez wcześniejszą suplementację kwasu foliowego przez matkę (Crider i in. 
2011; Murphy i in. 2020).
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FOLIC ACID SUPPLEMENTATION  
IN PREGNANT WOMEN – A SYSTEMATIC REVIEW

Abstract: The aim of the study is to review a literature and to summarize lon-
g-time effects of folic acid supplementation. Despite numerous well-known 
benefits related with folic acid supplementation, according to the statistics 

– there are more than 300,000 babies born with neural tube defects annually 
throughout the world. Approximately more than a half of them is associated 
with lack of folic acid intake among women. Based on guidelines of the Polish 
Society of Gynaecologists and Obstetricians, there is recommended to supple-
ment folic acid in women in reproductive age, during pregnancy and breast-
feeding. According to the research, folic acid intake in these groups prevents 
of neural tube defects, supports neurological development of children and 
has positive impact on cognitive abilities in future life. Benefits significantly  
exceed a potential risk, therefore due to a current medical knowledge there  
is a need to supplement folic acid in all women in reproductive age, especially 
in these who are planning pregnancy.

Keywords: folic acid, pregnancy, prevention, neural tube defects
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OCENA PRAKTYCZNEJ REALIZACJI 
ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH KONTAKTU 

„SKÓRA DO SKÓRY” PO URODZENIU

Streszczenie: Kontakt „skóra do skóry” (SSC) jest procedurą ułatwiającą 
noworodkowi adaptację do życia pozamacicznego. Przynosi wiele korzyści 
zarówno matce, jak i dziecku. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zaleca, aby 

„bezpośrednio po urodzeniu umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z mat-
ką „skóra do skóry” trwający 2 godziny «…» może być przerwany wyłącznie  
w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka, od-
notowanego w dokumentacji medycznej.” Celem pracy jest ocena praktycz-
nej realizacji SSC po porodzie oraz określenie czy czynniki okołoporodowe 
i cechy noworodka (tydzień urodzenia, metoda porodu, punktacja w skali 
Apgar, masa urodzeniowa) mają wpływ na przeprowadzenie procedury oraz 
czy właściwa realizacja SSC wpływa na sposób karmienia noworodka po uro-
dzeniu. Konieczna jest poprawa stanu wypełniania dokumentacji medycznej, 
aby zawierała wszelkie informacje dotyczące SSC, szczególnie te o przyczynie 
zaniechania.  Warto wprowadzić programy ułatwiające właściwe kwalifikowa-
nie do SSC oraz ujednolicić zalecenia określające rzeczywiste przeciwwskazania 
do procedury.

Słowa kluczowe: kontakt skóra do skóry, SSC, noworodek, opieka 
okołoporodowa

WPROWADZENIE

Poród jest związany z utratą komfortowego środowiska wewnątrzmacicz-
nego i rozpoczęciem życia w środowisku zewnętrznym. Noworodek podejmu-
je podstawowe funkcje wśród nowych bodźców, na które jego układ nerwowy 
jest szczególnie wrażliwy. Do podstawowych metod ułatwiających adaptację 
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do życia pozamacicznego należy kontakt „skóra do skóry” oraz pierwsze kar-
mienie piersią. Kontaktem „skóra do skóry” (SSC, skin to skin contact), inaczej 
zwanym pielęgnacją kangura, inicjatywa szpitala przyjaznego dziecku, breast 
crawl opisuje się umieszczenie nagiego noworodka na środku nagiej klatki 
piersiowej matki; odsłoniętą skórę dziecka przykrywają suche ręczniki lub 
koce (Lau i in. 2018; Abdulghani i in. 2018; Karimi i in. 2019). Podczas 
SSC receptory kontaktowe, cieplne i węchowe, które mają silne stymulanty 
nerwu błędnego, mogą prowadzić do uwalniania matczynej oksytocyny (Lau 
i in. 2018; Karimi i in. 2019). Wzrastająca interakcja werbalna i kontakto-
wa między matką a dzieckiem może prowadzić do zwiększonej reakcji na 
stymulację organizmu matki, co ostatecznie skutkuje rozwojem i progresją 
zachowań żywieniowych u dziecka. Noworodki wydzielają katecholaminę 
podczas pierwszej godziny adaptacji w życiu pozamacicznym; wtedy też koor-
dynują układy autonomiczne, czuciowe, motoryczne i behawioralne. Dlatego  
wg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) 
1-sza godzina po urodzeniu jest idealna do przygotowania matek i noworod-
ków do zaangażowania w synchroniczną relację wzajemnych zachowań (Lau 
i in. 2018; Kuamoto i in. 2021). SSC jest korzystne dla matki i dziecka pod 
względem fizjologicznym, psychologicznym i klinicznym. 

Do korzyści wynikających z kontaktu „skóra do skóry” należą stabilność 
fizjologiczna i dobrostan emocjonalny matki i dziecka, utrzymanie noworod-
kowej termoregulacji, poziomu glukozy we krwi i stabilności sercowo- od-
dechowej, kolonizacja matczyną mikrobiotą skóry u noworodka i związane  
z tym nabywanie odporności immunologicznej, zmniejszenie stresu spowodo-
wanego porodem (konsekwencji „stresu przyjścia na świat” oraz samej depresji 
poporodowej u matki), jak również zmniejszenie bólu matczynego (pełniejsze 
oddzielenie łożyska i zmniejszenie ilości krwi traconej z porodem) (Johnston  
i in. 2014; Lau i in. 2018; Cadwell i in. 2018; Widström i in. 2019; Kuamoto 
i in. 2021). Dodatkowo, SSC może  wyzwalać ścieżki neuropsychobiologicz-
ne, które potęgują natychmiastową reakcję matki na potrzeby noworodków 
(kobieta potrafi szybciej zidentyfikować działania noworodka). Co ważniejsze, 
SSC ułatwia noworodkowi pełzanie do piersi oraz skuteczne ssanie. To ko-
rzyść również dla matki: zwiększa się poczucie własnej skuteczności podczas 
karmienia piersią (Stevens i in. 2014; Mörelius i in. 2014; Ćwiek i in. 2016; 
Guala i in. 2017; Cadwell i in. 2018; Widström i in. 2019; Karimi i in. 2019;  
Kuamoto i in. 2021). 

Ta stosunkowo łatwa, nieinwazyjna i niefarmakologiczna interwen-
cja może przynieść korzyści zarówno matce jak i jej dziecku w krótkim, jak 
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również w długim okresie (dowiedziono, że powtarzalny kontakt „skóra do 
skóry” jest alternatywą dla inkubatorów dla niemowląt z niską masą urodze-
niową i wcześniaków) (Cooijmans i in. 2017). 

O utworzenie w Polsce przepisów dotyczących SSC od dawna apelowały 
organizacje zajmujące się prawami kobiet w ciąży. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej opu-
blikowane zostało dnia 16 sierpnia 2018 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. 
O SSC mowa jest w części IV ust. 4 pkt 6; części IX ust. 2 pkt 7 i pkt 8 oraz 
części XIII ust. 1 pkt. 8, której treść informuje: „bezpośrednio po urodzeniu 
należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką „skóra do skóry”, 
trwający dwie godziny po porodzie. W tym czasie należy zachęcać matkę do 
rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi, a także ob-
serwować matkę i dziecko, kontrolując cechy dobrego przystawienia i pozycji 
przy piersi, a w razie potrzeby zaoferować pomoc. Kontakt ten może być prze-
rwany wyłącznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki 
lub noworodka, odnotowanego w dokumentacji medycznej”1

Celem pracy jest ocena praktycznej realizacji SSC po porodzie oraz okre-
ślenie czy czynniki okołoporodowe i cechy noworodka tj. tydzień urodzenia, 
metoda porodu, punktacja w skali Apgar, masa urodzeniowa mają wpływ na 
przeprowadzenie procedury SSC. Brak reprezentatywnych w skali kraju ba-
dań i wspólnych definicji uniemożliwiają wyciągnięcie jednoznacznych wnio-
sków, dlatego lepsza wiedza nt. SSC poszerzana przez tego typu prace na-
ukowe, może zainicjować bardziej praktyczne i efektywne wsparcie dla danej 
populacji (Abdulghani i in. 2018).

MATERIAŁY I METODY 

Badanie przeprowadzono w dniach 1 maja 2021 - 21 stycznia 2022. Ob-
jęto nim grupę 155 pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt.  

Dane wykorzystane w badaniu uzyskano opierając się na przeglądzie 
dokumentacji medycznej pacjentów dotyczącej okresu okołoporodowego 
(książeczki zdrowia dziecka, karty informacyjne z oddziałów neonatologicz-
nych). W okresie realizacji badania dane zbierano dziewięciokrotnie, w loso-
wych dniach: 01.05.2021, 10.05.2021, 15.06.2021, 25.06.2021, 16.07.2021, 
10.11.2021, 26.11.2021, 03.12.2021, 21.01.2022. W trakcie badania 

1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej (str. 17)
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zbierano informację o wieku płodowym w momencie urodzenia, metodzie 
porodu, punktacji w skali Apgar, masie urodzeniowej, obecności kontaktu 
skóra do skóry po porodzie, czasie trwania kontaktu skóra do skóry, metodzie 
karmienia po porodzie i koordynacji procesu ssania i połykania. 

Do badania zakwalifikowano 155 pacjentów. Grupę badaną stanowiło 
61 dziewczynek i 94 chłopców, w tym 43 wcześniaki. 43 pacjentów urodziło 
się siłami natury, 90 pacjentów przez cięcie cesarskie, w przypadku 22 pacjen-
tów w dokumentacji medycznej nie zawarto informacji o metodzie porodu. 
Średnia masa urodzeniowa dzieci wynosiła 3012 g (minimalna masa urodze-
niowa 550 g, maksymalna masa urodzeniowa 4600 g), w przypadku 3 pacjen-
tów w dokumentacji medycznej nie zawarto informacji o masie urodzeniowej 
dziecka. W chwili badania wiek dzieci wynosił od 1 dnia do 21 miesięcy (śred-
ni wiek 14 miesięcy). Średni wiek płodowy wyniósł 37 tygodni (minimalny 
wiek płodowy 25 tygodni, maksymalny wiek płodowy 41 tygodni, mediana 
38 tygodni), w przypadku 3 pacjentów w dokumentacji medycznej nie zawar-
to informacji o wieku płodowym. 

Obliczono: (i) ilu  wśród badanych pacjentów miało kontakt skóra do 
skóry po porodzie,  oraz (ii) następujące zależności:

1. Zależność między metodą porodu a obecnością kontaktu skóra do skóry. 
2. Zależność między metodą porodu a długością kontaktu skóra do skó-

ry - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standar-
du organizacyjnego opieki okołoporodowej za spełnione rekomenda-
cje dotyczące czasu trwania kontaktu skóra do skóry przyjęto kontakt 
trwający co najmniej 2 godziny. Kontakt skóra do skóry trwający po-
niżej 2 godzin został sklasyfikowany jako niespełniający rekomendacji.  
Wśród zebranych danych na 155 pacjentów w 20 przypadkach książecz-
ki zdrowia nie zawierały żadnych informacji o kontakcie skóra do skóry, 
w 66 przypadkach nie podano informacji o długości kontaktu, nato-
miast obie informacje podane były w 69 przypadkach.

3. Zależność między masą urodzeniową a obecnością kontaktu skóra do 
skóry - urodzeniową masę ciała podzielono na 2 kategorie: urodzeniowa 
masa ciała co najmniej 2500 g i masa ciała wynosząca poniżej 2500 g).

4. Zależność między punktacją w skali Apgar w pierwszej minu-
cie po porodzie a obecnością kontaktu skóra do skóry - punktację  
w skali Apgar podzielono na 2 kategorie: punktację w przedziale 8-10 
przyjęto jako stan dobry, a punktację w przedziale 4 - 7 i 0 - 3 odpowied-
nio jako stan średni i stan zły.
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5. Zależność między metodą karmienia po urodzeniu a obecnością 
kontaktu skóra do skóry - metodę karmienia podzielono na 2 ka-
tegorie: karmienie naturalne oraz karmienie mieszane lub sztuczne. 

6. Zależność między koordynacją ssania i połykania a obecnością kon-
taktu skóra do skóry. 

Obliczenia statystyczne wykonano w programie Statistica 13.3. Ze 
względu na jakościowy charakter danych wykorzystano test Chi^2 Pearsona 
(liczności oczekiwane wynoszą co najmniej 5) lub test Fishera (liczności ocze-
kiwane wynoszą poniżej 5). W obliczeniach przyjęto poziom istotności równy 
0,05 oraz następujący układ hipotez: 

H0: Brak statystycznie istotnej zależności między obecnością / długo-
ścią kontaktu skóra do skóry a badaną cechą (p>0,05).

H1: Występuje statystycznie istotna zależność między obecnością / 
długością kontaktu skóra do skóry a badaną cechą (p<0,05). 

Wyniki zaprezentowano za pomocą tabel oraz wykresów słupkowych lub 
kołowych stworzonych w programie Excel, na podstawie obliczeń z wykorzy-
staniem programu Statistica 13.3.

WYNIKI

W badaniu wzięło udział 155 pacjentów, spośród których u 94 (60,6%) 
przeprowadzono procedurę kontaktu skóra do skóry po urodzeniu.

Rys. 1. Rysunek 1 przedstawia liczbę noworodków oraz niemowląt, u których zastosowano 
procedurę SSC  miało po urodzeniu kontakt skóra do skóry, ile nie miało, a u ilu brak było 
danych dotyczących procedury SSC. 
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1. Zależność między metodą porodu a obecnością kontaktu skóra do 
skóry

W przypadku noworodków urodzonych siłami natury aż 90,7% (39  
z 43) miało przeprowadzoną procedurę kontaktu skóra do skóry. W przypad-
ku noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie, 60% (54 z 90) z nich 
miało SSC, natomiast u 40% (36) kontakt ten się nie odbył. 

Rys. 2. Zależność pomiędzy metodą porodu a obecnością kontaktu skóra do skóry.

2. Zależność między metodą porodu a długością kontaktu skóra do skóry

W przypadku noworodków urodzonych siłami natury aż u 90,32%  
(28 z 31) spełniono rekomendacje dotyczące długości trwania kontaktu skóra 
do skóry (2 godziny). W przypadku noworodków urodzonych poprzez cesar-
skie cięcie aż u 55,26% (21 z 38) te rekomendacje nie zostały spełnione.
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Rys. 3. Zależność pomiędzy metodą porodu a długością kontaktu skóra do skóry.

3. Zależność między masą urodzeniową a obecnością kontaktu skóra do 
skóry

W przypadku dzieci, których masa urodzeniowa wynosiła co najmniej 
2500g u 81,08% (90 z 111) przeprowadzono procedurę kontaktu skóra do 
skóry. Z kolei u dzieci o masie poniżej 2500g aż 83,33% (20 z 24) dzieci nie 
miało przeprowadzonej tej procedury. 

Rys. 4. Zależność pomiędzy masą urodzeniową a obecnością kontaktu skóra do skóry.
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4. Zależność między punktacją w skali Apgar w pierwszej minucie po po-
rodzie a obecnością kontaktu skóra do skóry.

Wykazano, że istnieje istotny związek między oceną w skali Apgar  
w 1. minucie po urodzeniu a obecnością kontaktu skóra do skóry. Aż  
u 84,55% noworodków (93 ze 110 pacjentów), które uzyskały w skali Apgar 
w pierwszej minucie wynik co najmniej 8 (stan dobry) przeprowadzona zosta-
ła procedura SSC. Z kolei aż u 96% noworodków (24 z 25 pacjentów), któ-
rych wynik w skali Apgar w pierwszej minucie odpowiadał stanowi średniemu 
lub złemu, procedura SSC nie została przeprowadzona

.

Rys. 5. Zależność pomiędzy punktacją w skali Apgar w pierwszej minucie po porodzie a obec-
nością kontaktu skóra do skóry.

5.  Zależność między metodą karmienia po urodzeniu a obecnością kon-
taktu skóra do skóry.

Aż 70,33% (64 z 91) noworodków, u których przeprowadzono pro-
cedurę kontaktu skóra do skóry, było po urodzeniu karmionych naturalnie.  
Z kolei u noworodków, u których nie przeprowadzono tej procedury, odsetek 
ten wyniósł jedynie 30,00% (9 z 30).
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Rys. 6. Zależność pomiędzy metodą karmienia po urodzeniu a obecnością kontaktu skóra  
do skóry.

6. Zależność między koordynacją ssania i połykania a obecnością kontak-
tu skóra do skóry

Wśród dzieci, u których obecny był kontakt skóra do skóry, zaledwie 
2,33% (2 z 86)  z nich wykazywało niezadowalającą koordynację ssania-poły-
kania. Z kolei u noworodków, u których nie przeprowadzono SSC, było to 
już 23,53% (4 z 17).

Rys. 7. Zależność pomiędzy koordynacją ssania i połykania a obecnością kontaktu skóra do 
skóry.
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DYSKUSJA

Potrzeba dążenia do zapewnienia matce i dziecku kontaktu skóra do skó-
ry nie pozostawia wątpliwości. Publikowane na przestrzeni lat prace naukowe 
potwierdzają jak wiele zalet daje trwający odpowiednio długo SSC. Za istotą 
tej procedury przemawiają również zalecenia WHO i Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące opieki okołoporodowej. 

W Polsce obowiązuje ścisła definicja i wytyczne dotyczące prowadze-
nia kontaktu skóra do skóry, o których informuje Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 
16 sierpnia 2018 roku. Wciąż jednak istnieje wiele rozbieżności w zaleceniach 
innych krajów, artykułach czy pracach naukowych podejmujących tematy-
kę opieki okołoporodowej. Jest to wyraźnie widoczne w przypadku reko-
mendowanego czasu: wg zaleceń WHO SSC powinien trwać nieprzerwanie  
60 minut (Cadwell i in. 2018), Rozporządzenie MZ zaleca zapewnienie  
2 godzin kontaktu2, a program MZ “10 kroków do udanego karmienia piersią” 
rekomenduje minimum 60 min (Kiełbratowska i in. 2020). Badacze z Sao Pau-
lo obliczyli średni czas trwania SSC dla noworodków urodzonych w terminie  
i wynosił on jedynie 29 minut (Kuamoto i in. 2021). W ramach naszych 
badań nie byliśmy w stanie obliczyć średniego czasu, ze względu na zbyt małą 
ilość danych dotyczących tej wartości w książeczkach zdrowia dzieci. Ze 155 
książeczek przeanalizowanych przez nas, wśród których 94 pacjentów (60,6%) 
miało przeprowadzoną procedurę SSC, jedynie w 69 przypadkach został za-
pisany jego czas. U 20 pacjentów był on bardzo krótki - od 10 sekund do  
10 minut.

Problematyczne okazuje się również określenie przyczyny zaniechania 
kontaktu lub skrócenia jego czasu. Zalecenia MZ podają, że “kontakt ten 
może być przerwany wyłącznie w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub 
zdrowia matki lub noworodka, odnotowanego w dokumentacji medycznej”2. 
Wśród zebranych przez nas danych niemal w połowie przypadków (66 ze 
155) nie znaleźliśmy w książeczkach informacji na temat powodu zaniecha-
nia lub skrócenia kontaktu. Obliczenia wykazały istotną zależność pomiędzy 
uzyskaną punktacją w skali Apgar a procedurą SSC, co może wskazywać, że 
przyczyną nieodbytego kontaktu był stan dziecka. Bezpośredni powód często 
nie został jednak zapisany w książeczce zdrowia. Warto podkreślić, że czę-
stą przyczyną braku kontaktu skóra do skóry, według raportu położniczego 

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organiza-
cyjnego opieki okołoporodowej, s. 17.
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(Niemyjska-Matulka i in. 2019) i wielu prac (Stevens i in. 2014; Cadwell i in. 
2018; Widström i in. 2019), jest zabieg cięcia cesarskiego. Sposób porodu ma 
istotny wpływ na odbycie SSC z dzieckiem (Kiełbratowska i in. 2020). Po-
twierdzają to przeprowadzone przez nas obliczenia, z których wynika, że jedy-
nie 60% noworodków urodzonych przez CC miało SSC, gdzie w przypadku 
dzieci z porodu naturalnego było to aż 90,7%. Istotny związek ma również 
długość kontaktu z metodą porodu. Wśród zebranych danych, spośród nowo-
rodków urodzonych siłami natury aż u 90,32% pacjentów zostały spełnione 
rekomendacje MZ dotyczące kontaktu skóra do skóry, a więc długość SSC 
wyniosła 2 godziny. Z kolei u noworodków urodzonych poprzez cesarskie 
cięcie aż u 55,26% te rekomendacje nie zostały spełnione.

Istotną korzyścią, w znacznym stopniu wiążącą się z prawidłowym prze-
prowadzeniem procedury SSC, jest pomyślne rozpoczęcie karmienia pier-
sią już w 1-szej godzinie po urodzeniu. Kontakt skóra do skóry indukuje  
u noworodka naturalny proces, jakim jest pełzanie w stronę piersi matki  
i rozpoczęcie odruchu ssania (Cadwell i in. 2018). Z naszego badania wynika, 
że aż 70,33% noworodków z przeprowadzonym SSC było karmionych natu-
ralnie, natomiast w przypadku braku tego kontaktu odsetek wyniósł jedynie 
30%. Potwierdzenie można znaleźć w licznych pracach podejmujących tema-
tykę okołoporodową, w których badacze informują o licznych korzyściach  
i pozytywnym wpływie na zadowalający proces ssania oraz udane karmienie 
naturalne tuż po porodzie zarówno siłami natury jak i po cięciu cesarskim 
(Stevens i in. 2014; Brimdyr i in. 2017).

Konieczne jest ujednolicenie światowych zaleceń oraz określenie rzeczy-
wistych przeciwwskazań do SSC, aby umożliwić prawidłowy kontakt zarów-
no po porodzie siłami natury, jak i po CC (Alenchery i in. 2018). Istnieje 
wiele możliwości na zapewnienie SSC, nawet w bardziej złożonych medycz-
nych sytuacjach. Ocenę stanu zdrowia dziecka w skali Apgar, jego mierzenie 
oraz ważenie można wykonać podczas trzymania dziecka przez matkę, dlatego 
SSC nie musi być przerywany w celu zbadania dziecka po porodzie (Stevens 
i in. 2014; Brimdyr i in. 2017). Jeśli rzeczywiście stan matki nie pozwala 
na przeprowadzenie procedury zaraz po CC, dobrym rozwiązaniem okazuje 
się zapewnienie SSC z ojcem (Ayala i in. 2021). Pomocne okazują się też 
programy i algorytmy pomagające we właściwy sposób określić, czy matka  
i dziecko po CC kwalifikują się do odbycia natychmiastowego lub wczesnego 
SSC już na sali operacyjnej (Stevens i in. 2014; Brimdyr i in. 2017). Tego 
typu kwestionariusze mogą przyczynić się do wzrostu ilości odbywanych SSC 
po cesarskim cięciu nawet 3-krotnie (Stevens i in. 2014). 
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Częsty brak informacji o czasie SSC i przyczynie zaniechania (Brimdyr 
i in. 2017; Abdulghani i in. 2018) jest istotnym problemem, który uniemoż-
liwia nam statystyczne podejście do badanego zagadnienia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na poprawę stanu wypełniania dokumentacji medycznej, 
tak aby zawierała wszelkie potrzebne informacje dotyczące procedury SSC. 
Umożliwi to w przyszłości lepsze badania i pozwoli pokazać rzeczywisty po-
ziom realizacji zaleceń w Polsce i na świecie. Przez brak ujednoliconej świa-
towej definicji wciąż istnieje wiele rozbieżności w przeprowadzaniu tej proce-
dury w różnych krajach (Abdulghani i in. 2018). Obecny stan wypełnienia 
dokumentacji pozwala nam na wyciągnięcie wniosku, że w wielu przypadkach 
ani dziecko ani matka nie znalazło się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, 
a jednak kontakt skóra do skóry był bardzo krótki lub nie został przeprowa-
dzony (Brimdyr i in. 2017). Aby poprawić stan praktycznej realizacji zaleceń 
dotyczących procedury SSC, potrzebne jest przede wszystkim usystematy-
zowanie wytycznych, określenie rzeczywistych barier uniemożliwiających tę 
procedurę, a także wprowadzenie programów/kwestionariuszy pomagających 
właściwie określić stan matki i dziecka oraz zdolność obojga do odbycia reko-
mendowanego kontaktu skóra do skóry.

PODSUMOWANIE

Konieczna jest poprawa stanu wypełniania dokumentacji medycznej, 
aby zawierała wszelkie informacje dotyczące procedury SSC: czasu trwania, 
przyczyny jego skrócenia lub całkowitego zaniechania, gdyż nie zawsze brak 
przeprowadzenia procedury SSC można uzasadnić względami medyczny-
mi. W Polsce obowiązuje ścisła definicja i wytyczne dotyczące prowadzenia 
tej procedury, jednak należy dążyć do ujednolicenia zaleceń informujących  
o rzeczywistych przeciwwskazaniach do SSC. Czynniki okołoporodowe  
i cechy noworodka tj. tydzień urodzenia, metoda porodu, punktacja w skali 
Apgar czy masa urodzeniowa moją istotny wpływ na obecność lub brak pro-
cedury SSC po urodzeniu. Podstawą umożliwiającą właściwe odbywanie tego 
kontaktu jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego, sal i komfor-
tu pacjentek na oddziałach położniczych. Warto wprowadzić szkolenia i akcje 
uświadamiające rodziców i personel medyczny o korzyściach z SSC dla matki 
i dziecka. Należy dążyć do stworzenia programów ułatwiających personelowi 
właściwe kwalifikowanie matki i dziecka do procedury SSC.
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OCENA PRAKTYCZNEJ REALIZACJI ZALECEŃ...

THE ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION  
OF THE RECOMMENDATIONS FOR SKIN-TO-SKIN 

CONTACT AFTER BIRTH

Abstract: The skin-to-skin contact (SSC) is a procedure that helps the newborn 
to adapt to life outside the mother’s body. It brings many benefits to both the 
mother and the baby. The Ordinance of the Minister of Health recommends 
to allow the baby uninterrupted skin-to-skin contact with the mother for  
2 hours immediately after birth. The contact may be interrupted only  
in the health or life threatening situation of the mother or the newborn and 
the reason should be recorded in the medical records. The aim of the study  
is the assessment of the implementation of recommendations for SSC after 
birth. It was investigated whether the perinatal factors (week of birth, method 
of delivery, apgar score, birth weight) have an influence on the performance 
of the skin-to-skin contact procedure and whether the correct implementation  
of the SSC affects the way the newborn is fed after birth. It is necessary to 
improve the condition of completing medical records so that it include  
all information about the SSC, especially about the reason for the omission.  
It would be useful to make programmes that would facilitate proper qualifica-
tion for the SSC and standardize the real contraindications to the procedure.

Key words:  skin-to-skin contact, SSC, newborn, perinatal care
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FITOTERAPIA W ZAKAŻENIACH 
UKŁADU MOCZOWEGO U KOBIET

Streszczenie: Zakażenia układu moczowego należą do jednych z najczęściej 
występujących infekcji. Kobiety, zwłaszcza te z czynnikami predysponującymi, 
są bardziej narażone na ich występowanie. Leczenie ZUM zazwyczaj opiera 
się na stosowaniu empirycznej antybiotykoterapii, która niesie za sobą ryzy-
ko selekcji szczepów wieloopornych oraz wystąpienia działań niepożądanych.  
Fitoterapia w zakażeniach układu moczowego może pełnić rolę profilaktyki 
oraz uzupełniać standardowe leczenie farmakologiczne. Surowce roślinne 
poprzez różnorodne mechanizmy prowadzą do efektów terapeutycznych, 
takich jak działanie moczopędne, przeciwzapalne czy przeciwdrobnoustrojo-
we. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych fitoterapeutyków są żurawina 
amerykańska, cynamonowiec cejloński, nawłoć pospolita, pietruszka 
zwyczajna oraz pokrzywa zwyczajna. Niniejsza praca stanowi przegląd 
doniesień naukowych na temat wybranych fitoterapeutyków oraz ich roli  
w zakażeniach układu moczowego.

Słowa kluczowe: fitoterapia, ziołolecznictwo, ZUM, zakażenia układu 
moczowego

WPROWADZENIE

Zakażenie układu moczowego (ZUM) definiuje się jako obecność drob-
noustroju w drogach moczowych powyżej zwieracza pęcherza moczowego, 
które prawidłowo są jałowe (Szczeklik i in. 2020). ZUM stanowią około 40% 
wszystkich zakażeń szpitalnych i 10-20% zakażeń pozaszpitalnych. W przy-
bliżeniu 81% zachorowań występuje u kobiet, najczęściej w wieku 16-35 lat. 
Według szacunków około połowa kobiet i 12% mężczyzn doświadcza w życiu 
epizodu ZUM (Holecki i in. 2015). 
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Wyróżnia się wiele klasyfikacji ZUM, które wykorzystują m.in. pojęcia 
powikłanych oraz niepowikłanych zakażeń, obraz kliniczny, anatomiczną lo-
kalizację infekcji, ciężkość przebiegu oraz rokowanie terapii antybiotykowej. 
Klasyfikacja przyjęta w wytycznych EAU z 2022 wyróżnia:

1. niepowikłane ZUM,
2. powikłane ZUM,
3. nawracające ZUM,
4. ZUM związane z cewnikowaniem,
5. urosepsę (Bonkat i in. 2022).

Obraz kliniczny ZUM jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji 
infekcji. Zakażenia dolnego odcinka dróg moczowych objawiają się dysurią, 
częstomoczem, nykturią, cuchnącym zapachem moczu, uczuciem parcia na 
mocz, wyciekiem z cewki moczowej, bólem w okolicy nadłonowej oraz mi-
mowolnym oddawaniem moczu. W przypadku zakażenia górnego odcinka 
układu moczowego występują dodatkowo objawy ogólne, takie jak gorączka, 
dreszcze, nudności, wymioty, bóle głowy oraz ból w okolicy lędźwiowej (Ho-
lecki i in. 2015; Szczeklik i in. 2020).

Najczęstszą etiologię ZUM stanowią pałeczki jelitowe z rodziny En-
terobacteriaceae, z których najczęstsza jest Escherichia coli, w szczególności 
szczepy UPEC (Uropatogenna Escherichia coli), która odpowiada za 75-95% 
przypadków zakażeń niepowikłanych oraz 21-54% przypadków powikłanych.  
W drugiej kolejności najczęstszą etiologię powikłanych ZUM stanowią bakte-
rie z rodzaju Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Entero-
bacter spp., Proteus mirabilis (Holecki i in. 2015).

Kobiety ze względów anatomicznych są bardziej podatne na ZUM. Krót-
sza niż u mężczyzn cewka moczowa umożliwia łatwiejsze dotarcie patogenów 
do pęcherza moczowego. Dodatkowo kluczową rolę w ZUM odgrywa bliskie 
położenie ujścia cewki moczowej względem pochwy i odbytu, które są boga-
tym rezerwuarem bakterii (Dielubanza i Schaeffer, 2011).

Zakażeniom układu moczowego sprzyjają wady anatomiczne dróg mo-
czowych oraz niecałkowite opróżnianie pęcherza moczowego prowadzące do 
zalegania moczu. Inne czynniki ryzyka to refluks pęcherzowo-moczowodo-
wy, długotrwałe cewnikowanie, zabiegi diagnostyczne i operacyjne w obrę-
bie układu moczowego, duże odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi mikcja-
mi oraz drażnienie śluzówki przez czynniki mechaniczne, takie jak kamienie 
nerkowe. Aktywność seksualna oraz stosowanie środków plemnikobójczych  
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zaburzają fizjologiczny mikrobiom pochwy, dlatego są to również czynniki 
predysponujące do wystąpienia ZUM (Dzierżanowska i in. 2018).

W przypadku podejrzenia zakażenia układu moczowego należy wykonać 
badanie ogólnie moczu i posiew moczu, a w przypadku objawów ogólnych 
zaleca się również posiew krwi (Dzierżanowska i in. 2018). U kobiet, u któ-
rych po raz pierwszy występują objawy zapalenia dolnego odcinka dróg mo-
czowych oraz nie występuje ryzyko powikłanego ZUM, rozpoznanie można 
ustalić wyłącznie na podstawie objawów klinicznych bez wykonywania badań 
laboratoryjnych (Holecki i in. 2015).

Terapia ZUM ma zazwyczaj charakter empiryczny. Lekami pierwszego 
rzutu w ostrym zapaleniu pęcherza moczowego są furazydyna, trimetoprim  
z sulfametoksazolem, fosfomycyna oraz nitroksolina. W przypadku powikła-
nych zakażeń układu moczowego wymagających hospitalizacji stosowane jest 
skojarzone leczenie antybiotykowe (Dzierżanowska-Fangrat, 2021).

Jako odrębny problem terapeutyczny wyróżnia się nawracające zapalenie 
pęcherza moczowego u kobiet. W tym przypadku, zamiast leczenia pojedyn-
czych epizodów, można rozważyć profilaktykę antybiotykową ciągłą lub do-
raźną, po stosunkach. Stosowanie tego typu profilaktyki niesie jednak za sobą 
ryzyko selekcji szczepów lekoopornych oraz możliwość wystąpienia działań 
niepożądanych antybiotyków (Dzierżanowska i in. 2018).

Profilaktyka ma szczególne znaczenie zwłaszcza u kobiet z nawracający-
mi ZUM. Podstawowe postępowanie zachowawcze obejmuje częste mikcje, 
zwłaszcza po stosunku, unikanie zaparć, noszenie przewiewnej bielizny, dba-
nie o higienę okolic intymnych oraz odpowiednie podcieranie po defekacji,  
w sposób od przodu do tyłu (Holecki i in. 2015).

ROLA FITOTERAPEUTYKÓW  
W ZAKAŻENIACH UKŁADU MOCZOWEGO

Fitoterapia jest dziedziną medycyny wykorzystującą surowce roślinne. 
Wiedza na jej temat jest pogłębiana już od starożytności. Mimo znacznych 
postępów w tworzeniu leków syntetycznych i biologicznych zainteresowanie 
ziołolecznictwem nie zanika. W Polsce występuje około 450 gatunków roślin 
uznanych za lecznicze. Według WHO 80% światowej populacji stosuje fito-
terapię jako element opieki zdrowotnej (Wolski i in. 2017).

Fitoterapia ma zastosowanie w profilaktyce chorób oraz w uzupełnie-
niu standardowego leczenia farmakologicznego. Może wspomagać dzia-
łanie niektórych leków syntetycznych, jednak nie powinna ich zastępować 
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(Grzesik-Gąsior i in. 2018). Trzeba pamiętać, że produkty roślinne mają 
mniejsze stężenia substancji czynnych biologicznie niż leki syntetyczne. Do-
datkowo nie zawsze możemy to stężenie precyzyjnie określić. Skutkuje to słab-
szym efektem terapeutycznym, ale jednocześnie większym bezpieczeństwem 
stosowania. Do zalet należy większa biodostępność składników aktywnych  
i ich synergistyczne działanie (Malczyk i Maciejewicz 2017).

Surowce roślinne mają duże znaczenie we wspomaganiu leczenia ZUM, 
szczególnie dzięki działaniu moczopędnemu, przeciwzapalnemu oraz prze-
ciwdrobnoustrojowemu. Leczenie zakażeń powinno jednak być oparte przede 
wszystkim na antybiotykoterapii, gdyż zioła stosowane samodzielnie nie mają 
wystarczającego efektu terapeutycznego (Baraniak i Kania-Dobrowolska 2019).

Ziołolecznictwo odgrywa większą rolę w profilaktyce ZUM, szczególnie 
w przypadku zakażeń nawracających. Długotrwałe stosowanie leków roślin-
nych jest bezpieczniejsze od przewlekłej antybiotykoterapii, pozwala uniknąć 
wielu działań niepożądanych (Baraniak i Kania-Dobrowolska 2019).

Żurawina amerykańska

Żurawina amerykańska (Vaccinium macrocarpon) to roślina z rodziny 
wrzosowatych Ericaceae, posiadająca bogaty skład fitochemiczny. Zawiera fla-
wanole, procyjanidyny typu A, antocyjany, kwas benzoesowy i kwas ursolowy 
(Blumberg i in. 2013).  Ponadto żurawina jest bogata w witaminy, takie jak 
witamina C, witamina E, witamina K, tiamina, ryboflawina, niacyna oraz mi-
kro- i makroelementy: cynk, sód, potas, fosfor, żelazo, magnez (Bakshi, Kour 
i Sharma 2019). 

Ze względu na swój cierpki smak rzadko jest spożywana w postaci świe-
żych owoców. Przetwarzanie żurawiny prowadzi do utraty bioskładników na 
skutek utleniania i obróbki termicznej, eliminacja dotyczy zwłaszcza anto-
cyjanów. Niemniej jednak, przetworzona postać jak sok żurawinowy nadal 
może znacząco przyczynić się do spożycia procyjanidy typu A i flawonoli oraz  
w mniejszym stopniu, antocyjanów (Blumberg i in. 2013).

Żurawinowe flawonoidy, antocyjany, polifenole mają korzystne działa-
nie w zapobieganiu oraz w zwalczeniu infekcji dróg moczowych. Polifenole 
zawarte w żurawinie działają antyadhezyjnie, poprzez zmiany w morfologii 
bakterii lub zmniejszenie ekspresji fimbrii, co hamuje przyleganie bakterii do 
nabłonka dróg moczowych (Blumberg i in. 2013; González de Llano, More-
no-Arribas i Bartolomé 2020).
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Składniki zawarte w żurawinie mogą ponadto modulować skład przewo-
du pokarmowego, który zasiedlają zarówno bakterie jelitowe, jak i bakterie 
uropatogenne. Flawonoidy żurawiny mogą wchodzić w interakcje z pozajeli-
tową E. coli zmniejszać jej przejściową kolonizację jelit w konsekwencji redu-
kując ryzyko wystąpienia zakażenia układu moczowego (De Llano, Moreno-

-Arribas i Bartolomé 2020).

Cynamonowiec cejloński

Cynamonowiec cejloński (Cinnamomum verum) z rodziny wawrzyno-
wate Lauraceae to jedna z najpopularniejszych i najstarszych przypraw (Singh  
i in. 2021). Zawarte w cynamonie związki takie jak aldehyd trans-cynamono-
wy, eugenol, octan trans-cynamonowy i proantocyjanidyny wykazują działa-
nie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne wykorzystywane w leczeniu zaka-
żeń układu moczowego (Bazzaz i in. 2021). 

Wykazano, że olejek eteryczny pozyskiwany z cynamonowca hamuje 
namnażanie bakterii uropatogennych, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa oraz 
Escherichia coli (Firmino i in. 2018). Antybakteryjne działanie olejków ete-
rycznych opiera się na różnych mechanizmach. Octan trans-cynamonowy jest 
hydrofobowy, dzięki tej właściwości może przenikać do lipidowej błony ko-
mórkowej bakterii i uszkadzać ją, prowadząc w ten sposób do wypływu jonów 
i innych substancji komórkowych, i w efekcie do śmierci komórki bakteryjnej. 
Ponadto związki zawarte w cynamonie hamują wychwyt glukozy i wytwarza-
nie energii. Kolejnym mechanizmem działania jest blokowanie kluczowych 
enzymów komórkowych, takich jak dekarboksylazy aminokwasowe. Olejek 
cynamonowy może blokować czynniki wirulencji, gwarantujące uropatoge-
nom ich zjadliwość. 

Związki zawarte w cynamonie poprzez wielotorowe mechanizmy redu-
kują ilość bakterii, co sprawia, że jest to potencjalny środek przeciwdrobno-
ustrojowy do kontrolowania zakażeń układu moczowego (Amalaradjou i Ven-
kitanarayanan 2011).

Pietruszka zwyczajna 

Pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum) należy do rodziny selerowa-
tych Apiaceae. Kraje o umiarkowanym klimacie to główne miejsca jej upraw. 
Jest wykorzystywana w celach medycznych, kosmetycznych, a także kulinar-
nych (Balwierz i in. 2016).
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Surowiec farmaceutyczny stanowią: korzeń, liść i owoc pietruszki. Eks-
trakt z korzenia pietruszki obecnie wykorzystywany jest w produkcji złożo-
nych preparatów moczopędnych, przeciwkamiczych i odkażających drogi 
moczowe w postaci drażetek, tabletek, kapsułek lub kropli. Dawniej w me-
dycynie stosowano także olejek z owoców pietruszki oraz wodę pietruszkową. 
Zawarte w pietruszce składniki czynne to: olejek eteryczny (głównie w owocu - 
5%), polisacharydy (korzeń 6%), glikozyd apiina, luteolina alliloczterometok-
sybenzen, poliacetyleny, kwas petroselinowy, fitosterole. W liściach obecne są 
znaczne ilości witaminy C, witamin z grupy B i sole żelaza (Różański 2007).

Preparaty pietruszki jako lek moczopędny zalecane są w przypadku pro-
filaktyki i leczenia przewlekłych stanów zapalnych dróg moczowych, skąpo-
moczu, kamicy nerkowej, obrzęków. Składniki rośliny nasilają przepływ krwi 
przez nerki oraz przesączanie moczu w kłębuszkach nerkowych (Różański 
2007). Mechanizm działania jako środka diuretycznego, oparty jest na hamo-
waniu pracy pompy sodowo-potasowej. W tradycyjnej medycynie pietruszką 
leczono hiperurykemię z uwagi na obecność flawonoidów. W wyniku znacz-
nej zawartości apiolu i mirystycyny przetwory z pietruszki działają antysep-
tycznie i rozkurczająco (Baraniak 2013). Przeprowadzone in vitro badanie 
wykazało aktywność antybakteryjną soku z pietruszki wobec bakterii gram 
ujemnych jak i gram dodatnich (Al-Kareemi 2012).

Stosowanie nasion pietruszki jest dyskusyjne, ponieważ zawiera znaczną 
ilość apiolu, który w dużych dawkach działa toksycznie wobec nerek, serca 
oraz wątroby i indukuje czynność skurczową macicy. W związku z tym należy 
unikać dużych dawek pietruszki w ciąży (Grzesik-Gąsior, Bień i Pieczykolan 
2018).

Pokrzywa zwyczajna 

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) jest wieloletnią rośliną z rodziny 
pokrzywowatych Urticaceae. Przystosowuje się do życia w środowisku znacz-
nie przekształconym przez człowieka. Jej właściwości lecznicze dostrzegł już 
Hipokrates (Jakubczyk i in. 2015).

Surowiec leczniczy stanowią: liście zbierane przed kwitnieniem, korze-
nie pozyskiwane jesienią lub wczesną wiosną, oraz całe ziele (Jakubczyk i in. 
2015). Wykorzystuje się świeży sok, ziołomiód, napar i macerat pokrzywo-
wy. Liść pokrzywy jest składnikiem wielu dostępnych na rynku suplemen-
tów i leków. W pokrzywie występują: kwas kawoilo-jabłkowy, kwas chloro-
genowy, kwas mrówkowy, flawonoidy, chlorofil, związki mineralne, wolne 
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aminokwasy, fitochinon, fitosterole, karoten, skopoletyna, acetylocholina, hi-
stamina, serotonina, garbniki, tryptamina, betaina i lecytyna (Różański 2007).

Z uwagi na akwaretyczne właściwości stosowana jest w leczeniu 
stanów zapalnych i zakażeń bakteryjnych układu moczowego, skąpomoczu, 
krwiomoczu, kamicy nerkowej. Wyciąg z korzenia pokrzywy nasila diurezę 
w stanach zapalnych, zmniejsza objętość zalegającego moczu w pęcherzu  
i bolesność podczas mikcji (Pieszak i Mikołajczak 2010). Wodne wyciągi i sok 
z pokrzywy hamują resorpcję zwrotną mocznika i chlorku sodu w kanalikach 
nerkowych, co skutkuje zwiększonym ich wydalaniem z moczem. Witami-
na K, flawonoidy i garbniki wspomagają procesy krzepnięcia i uszczelniają 
śródbłonki naczyń krwionośnych. Przetwory z pokrzywy działają immunosty-
mulująco i hemopoetycznie (Różański 2007).

Czas kuracji pokrzywą nie powinien trwać dłużej niż tydzień. Zaleca-
na jest co najmniej 2-tygodniowa przerwa. Skutkiem nadużycia preparatów 
mogą być reakcje alergiczne, częstomocz, białkomocz i złe samopoczucie (Ró-
żański 2007).

Nawłoć pospolita

Nawłoć pospolita (Solidago virgaurea) to przedstawiciel rodzaju Nawłoć 
z rodziny astrowatych. Powszechnie występuje w całej Polsce, chociaż stop-
niowo wypierany jest przez obce gatunki nawłoci. Udowodniono korzystne 
działanie nawłoci pospolitej na układ moczowo płciowy. Już w XVI wieku 
była wykorzystywana do leczenia zakażeń układu moczowego i kamicy nerko-
wej (Różański i in. 2016).

Do głównych składników aktywnych należą saponiny triterpenowe, fla-
wonoidy, wirgaureozyd i lejokarpozyd (glikozyd fenolowy). Największe stęże-
nie osiągają w liściach i kwiatostanach, znacznie niższe w łodydze. Dodatko-
wo nawłoć jest bogata w garbniki, polisacharydy i olejek eteryczny. Stosuje się 
ją głównie w celu zwiększenia diurezy i ograniczenia stanów zapalnych oraz  
w mniejszym stopniu rozkurczowo (Lutomski i Hasik 2000).

Za działanie diuretyczne odpowiadają saponiny i glikozydy fenolowe. 
Zwiększają filtrację kłębuszkową w nerkach i zmniejszają resorpcję zwrot-
ną, co skutkuje większą objętością wydalanego moczu. Jest to rezultat po-
żądany zarówno w leczeniu i zapobieganiu ZUM, jak i kamicy nerkowej.  
W badaniu prowadzonym na szczurach wykazano, że wyizolowany lejokarpo-
zyd jest jedynie o 20% mniej skuteczny w nasilaniu diurezy od furosemidu  
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(6 mg/kg masy ciała), który jest silnym lekiem moczopędnym (Baraniak  
i Kania-Dobrowolska 2019).

Flawonoidy wykazują działanie przeciwzapalne i słabo rozkurczające, 
dzięki czemu łagodzą objawy ZUM i wspomagają jego leczenie. Saponiny  
i polifenole mogą tworzyć z niektórymi ksenobiotykami kompleksy rozpusz-
czalne w wodzie, co ułatwia ich eliminację z ustroju (Różański i in. 2016).

Nawłoć pospolita jest bezpiecznym produktem ziołowym. Należy jed-
nak zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania środków prze-
ciwzakrzepowych, gdyż substancje czynne zawarte w nawłoci mogą wzmagać 
efekt antykoagulacyjny (Różański i in. 2016).

PODSUMOWANIE

W wyniku ZUM uaktywniają się różne mechanizmy obronne organi-
zmu. Często jednak niezbędna jest konsultacja lekarska i zastosowanie pro-
duktu leczniczego, którym zwykle jest antybiotyk.

Pomimo rozwoju wielu płaszczyzn farmakoterapii pozycja fitoterapii zy-
skuje na popularności. Coraz częściej produkty roślinnego pochodzenia sta-
ją się uzupełnieniem leczenia standardowego. Stosowane są również szeroko  
w celach profilaktycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że fitoterapeutyki 
nie powinny zastąpić leków syntetycznych. Nie można osiągnąć zadowalają-
cego efektu terapeutycznego lecząc jedynie ziołami.

Z uwagi na działanie moczopędne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwza-
palne surowce roślinne odgrywają znaczącą rolę we wspomaganiu leczenia 
ZUM. Bezpieczniejsze jest przewlekłe stosowanie fitoterapeutyków niż długo-
trwała antybiotykoterapia, szczególnie w przypadkach nawracających zakażeń. 
Takie postępowanie umożliwia uniknięcie działań niepożądanych.

Znaczna część dostępnych na rynku produktów roślinnych o korzystnym 
działaniu na drogi moczowe zawiera w swoim składzie ekstrakty z: żurawiny 
amerykańskiej, cynamonowca cejlońskiego, nawłoci pospolitej, pietruszki 
zwyczajnej oraz pokrzywy zwyczajnej. Rośliny te stanowią źródło wartościo-
wych składników naturalnych o wielu leczniczych właściwościach. Zaletą 
większości ziół jest ich powszechna dostępność, niewymagająca uprawa oraz 
łatwość przetwarzania.

Choć stosowanie produktów leczniczych pochodzenia naturalnego nie-
wątpliwie niesie wiele korzyści, należy zawsze zwrócić uwagę na skutki ubocz-
ne, interakcje z innymi lekami i ocenić ich bezpieczeństwo dla pacjenta.   
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PHYTOTHERAPY  
IN URINARY TRACT INFECTIONS IN WOMAN

Abstract: Urinary tract infections are among the most common in-
fections. Women, especially those with predisposing factors, are more 
prone to their occurrence. The treatment of UTIs is usually based 
on empiric antibiotic therapy, which carries the risk of selection of 
multi-resistant bacteria and adverse effects. Phytotherapy in urina-
ry tract infections can act as prophylaxis and complement standard 
pharmacological treatment. Phytotherapeutic effects, such as diuretic, 
anti-inflammatory and antimicrobial activity, are achieved by various 
mechanisms. Some of the most commonly used phytotherapeutics are 
American cranberry, Ceylon cinnamon, European goldenrod, parsley 
and common nettle. This paper reviews scientific reports on selected 
phytotherapeutics and their role in urinary tract infections.

Keywords: phytotherapy, herbalism, UTI, urinary tract infections 






